
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

Beszámolót évente és negyedévente köteles a HACS benyújtani elektronikusan, az alábbi időszakok 
megjelölésével a címben: 

Évente:  
 
2016. év 
2017. év 
2018. év 
2019. év 
2020. év 
 
Negyedévente:  
 
1. negyedév: január 1. – március 31. 
2. negyedév: április 1. – június 30. 
3. negyedév: július 1. – szeptember 30. 
4. negyedév: október 1. – december 31. 

Pl.: „2017. év január 1. – december 31.” vagy „2017. év, 1. negyedév, január 1. – március 31.” 

 

A beszámoló minden pontjának minden alpontját szükséges kitölteni tartalommal, minimum 3000 – 
maximum 6000 karakter terjedelemben, az 1. és 2. pontok vonatkozásában. 

Amennyiben az adott időszakban nem releváns az adott alpont, az alábbi feltüntetése szükséges: 
„nem releváns a beszámolási id őszakban” . 

Az „1.5. Egyéb”  vagy „2.5 Egyéb”  cím alatt minden olyan egyéb tevékenység feltüntethető, amely 
nem szerepel az előző pontokban, de a beszámoló szempontjából releváns információt szolgáltat. 

A „2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával  kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, 
különös tekintettel a TO-ban szerepl ő indikátoroknak megfelel ően. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási id őszakban bekövetkezett változások”  pontban 
kérjük feltűntetni például új munkavállaló felvétele, szerződés változása, új vagy módosított munkaköri 
leírást, iroda költözését, irodabérleti szerződésben történt változást. 

Amennyiben egy adott tevékenységhez költség kapcsolódik, kérjük, hogy jelölje meg a költség típusát 
az elszámolás folyamatának megkönnyítése érdekében. Pl.: 2016. október 10-i rendezvény: catering 
szolgáltatás, terembérlet, kiküldetési díj. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a Tiszatér Leader Egyesület 

2016. év június 10. – december 31. id őszak tevékenységér ől 

 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósí tásával kapcsolatos tevékenységeket! 
(minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 
 
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 
megvalósultak:  
 
1.1.  Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 
 
2016 augusztusában javaslatokat fogalmaztunk meg a Helyi Bíráló Bizottság tervezett 
eljárásrendjéhez kapcsolódóan. 
Az Irányító Hatóság által 2016 októberében megküldött mintadokumentum alapján megkezdtük a 
helyi felhívások tervezetének kidolgozását. 2016. október 19.-én részt vettünk Debrecenben 
megrendezésre kerülő Régiós értekezleten, majd 2016. október 20.-án a mintadokumentumokkal 
(Helyi pályázati felhívás, Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje, Együttműködési megállapodás, 
Támogatói Okirat, Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei) kapcsolatos észrevételeinket 
megküldtük az Irányító Hatóság részére.  
Ezt követően 2016 novemberében és decemberében a „Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztések” című felhívás kidolgozását kezdtük meg. A munkaszervezet által koordinált folyamat 
során egyeztetéseket folytattunk a térségi szereplőkkel, a munkacsoporttal. A 2016. november 
15.-én megrendezett fórumon is tárgyalásra került a fenti felhívás tervezete.  
Az egyeztetések során beérkezett javaslatokat a felhívás tervezetébe beépítettük, valamint az 
Irányító Hatóság mintadokumentumai alapján a tervezetet elkészítettük, az időszakban az Irányító 
Hatóság részére nem került benyújtásra véleményezésre. 
 
 
1.2.  Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
 
A beszámolási időszakban nem került helyi felhívás meghirdetésre, a felhívás tervezetek 
kidolgozása kezdődött meg, az elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia és az Irányító Hatóság 
iránymutatásai alapján az értékelési szempontrendszerek kialakítása történt. A fentiek 
következtében helyi támogatási kérelmek benyújtására, ellenőrzésére, illetve értékelésére nem 
került sor. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1.3.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
 
A beszámolási időszakban az Irányító Hatóság által korábban meghatározott fejlesztési és 
működési forrás összege megváltozott. A csökkenésnek megfelelően a HFS-ben meghatározott 
intézkedésekhez rendelt források módosítását gondoltuk át, a munkaszervezet javaslatot 
dolgozott ki az új keretösszegnek megfelelően az egyes intézkedésekre vonatkozóan. 
Megvizsgáltuk az intézkedések összevonásának, módosításának lehetőségeit is. 
 
1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
 
2016. október 19.-én Debrecenben Régiós értekezleten vettünk részt, ahol javaslatokat 
fogalmaztunk meg az Irányító Hatóság által megküldött dokumentumokhoz kapcsolódóan. 
Ezt követően a helyi felhívások közül a „Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések” 
intézkedéshez kapcsolódó dokumentumok kidolgozása történt meg. Ezzel kapcsolatban több 
egyeztetésre került sor a térségi szereplőkkel, a beérkezett javaslatokat a munkacsoport és a 
munkaszervezet tekintette át és illesztette be a felhívás tervezetbe.  
 
1.5.  Egyéb. 

 
2016. november és december hónapokban a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása, valamint a 
munkaszervezet működésének biztosítása érdekében az igénybe vehető előleg lehetőségét 
vizsgálatuk meg. Egyeztetéseket kezdeményeztünk a számlavezető pénzintézetünkkel. A 
beszámolási időszakban nem került sor előleg igénylésére. 
2016. december 14.-én a Nyíregyházán megrendezésre került a „Foglalkoztatási 
együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című rendezvényen részt vettünk. 

 

 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a m űködési és animációs feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karak ter) 
 
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, melyek a negyedévben 
megvalósultak:  
 
2.1.  A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

 
2016. november 15.-én Tiszadobon tartott fórumon áttekintésre került a LEADER kérelmek 
Irányító Hatóság által megküldött mintadokumentumok alapján várható eljárásrendje, valamint 
a 272/2014 (XI. 5.) vonatkozó rendelkezései. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 
 
2016. augusztus 9.-én Tiszadobon tartott rendezvény keretében bemutatásra került az 
Irányító Hatóság által elfogadott Tiszatér Leader Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája. 
 
 

2.3.  A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
 
Nácsa Balázs, munkaszervezet-vezető 2008 óta az Egyesület alkalmazásában áll, teljes 
munkaidőben. 
Az Egyesület 2016. július 1.-től Rozgonyi Enikő, pénzügyi menedzsert főállásban 
folyamatosan foglalkoztatja. 
2016 júliusában benyújtottuk a HFS elkészítéséhez kapcsolódó 2. számú kifizetési 
kérelmünket, melynek hiánypótlására augusztusban került sor. 
Az iroda nyitva tartása és ügyfélfogadási rendje 2016 októberében változott, melyről az 
Irányító Hatóságot elektronikus levélben tájékoztattuk, a változás tudomásulvételéről 
visszaigazolást kaptunk. 
 

2.4.  Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös 
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.  
 
A Tiszatér Leader Egyesület saját tulajdonú irodahelyiséggel nem rendelkezik, bérleti 
szerződés alapján kerül biztosításra. A munkaszervezet központi irodája Tiszavasváriban 
található. Az irodahelyiségek maximálisan felszereltek (igényes bútorzat, korszerű informatikai 
eszközök – laptop, projektor, szkenner, nyomtató, fénymásoló, szélessávú internet kapcsolat, 
telefonközpont, beléptető rendszer, füst- és tűzjelző rendszer, saját belső hálózat). Az iroda a 
település központjában található, könnyen megközelíthető helyen, jó parkolási lehetőséggel. 
A beszámolási időszakban a honlapunkat (leader.tiszater.hu) folyamatosan frissítettük. 
Az irodánk ügyfélfogadási rendje: hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-14 óra. 
A folyamatosan segítettük az ügyfeleket a felhívásokkal kapcsolatban, a programjaik 
megvalósításában, tájékoztatást nyújtottunk számukra a honlapunkon, valamint elektronikus 
levél formájában. 
2016 júniusában öt alkalommal, júliusban hét alkalommal, augusztusban hat alkalommal, 
szeptemberben nyolc alkalommal, októberben nyolc alkalommal, novemberben hét 
alkalommal, decemberben hét alkalommal végeztünk egyéni tanácsadást. 
2016. október 19.-én részt vettünk Debrecenben Régiós Értekezleten. 
2016. november és december hónapban az előleg igénybevételének lehetőségét vizsgáltuk 
meg, pénzintézetekkel egyeztettünk. 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Egyéb. 
 
2016 júniusában konzorciumi megállapodást kötöttünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzattal. 
2016 júliusában a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) kérésére tájékoztatást küldtünk 
nemzetközi együttműködéseinkről. 
2016 augusztusában az MNVH megyei területi felelősének bemutattuk az EMVA ÚMVP 
keretében megvalósult Tiszadobi mintagazdaság projektet, mely alapján cikket is készített. 
2016 szeptemberében részt vettünk a Tiszavasváriban megrendezésre kerülő munkáltatói 
fórumon. 
2016 novemberében az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt., Agrárgazdasági Kutató 
Intézet és Collective-Intelligence Kft. Konzorcium kérése alapján az EMVA ÚMVP EX-POST 
értékelést végeztük el és küldtük meg. 
2016. december 14.-én részt vettünk Nyíregyházán a „Foglalkoztatási együttműködések 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című rendezvényen. 

 

3. Amennyiben a beszámolóban szerepl ő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelm ű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 
minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása sz ükséges. 

3.1. „A Tiszatér Leader Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának bemutatása” című 
rendezvény (3.1.1. melléklet)  
3.2. „Munkáltatói fórum Tiszavasváriban” című rendezvény (3.2.1. melléklet)  
3.3.”Régiós értekezlet Debrecenben” című rendezvény (3.3.1. melléklet)  
3.4. „A LEADER program várható eljárásrendjének bemutatása” című rendezvény (3.4.1. 
melléklet)  
3.5. „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című rendezvény 
(3.5.1. melléklet)  

 

Kelt.: Tiszadob, 2017. április …... 

Készítette: Nácsa Balázs, munkaszervezet-vezető 

 

………………………. 
aláírás 

Bán György 
elnök 


