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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület 

2019. július 1. – szeptember 30. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! 

(minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

1.1.  Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

Több alkalommal kértük felhívásaink módosítását vagy bizonyos esetekben pontosítás vált 

szükségessé. 

Egyesületünknek összesen 11 db pályázati felhívása jelent meg az elmúlt időszakban. A 2017 

októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a 2017 decemberben megjelent 

felhívások esetében pedig 2018. február 5-től lehetséges pályázatok benyújtása. 2019. május 

31-el több felhívásunk is lezárult, melyek jelentős részében nem sikerült a keret összeget lekötni 

ezért szükségesnek látjuk új felhívás megjelentetését. 

 

2019 augusztusban a VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi hagyományos szerkezetű présházak 

felújítása, valamint a VP6-19.2.1.-92-3.2-17 hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának 

támogatása című felhívásainkhoz kapcsolódóan történtek módosítások, szükségesnek láttuk 

újabb szakaszhatárnapok beiktatását.  

 

2019 III. negyedévben az IIER rendszerben a pályázatok adminisztratív ügyintézése történt, a 

beérkezett kérelmek IIER-ben történő jogosultsági ellenőrzés I. és II. feladatait végeztük el. A 

7. és a 8. szakasz zárásra benyújtott kérelmek mindegyikénél megtörtént a tartalmi értékelés 

ezek a támogatási kérelmek 2019. szeptember 24- kerültek a Helyi Bíráló Bizottság elé. 
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1.2.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 

információk. 

2019. III: negyedévében a felhívásainkra beérkezett pályázatok eloszlása a következőképpen 

alakult 

VP6-19.2.1.-92-1.1-17 Összesen 35 84 027 332 

VP6-19.2.1.-92-1.2.-17 Összesen 14 58 601 399 

VP6-19.2.1.-92-1.3-17 Összesen 20 46 824 081 

  2019.07.02-
2019.08.31 

1 4 000 000 

VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Összesen 12 40 834 784 

  2019.08.01-
2019.08.31 

5 2 478 390 

VP6-19.2.1.-92-3.2-17 Összesen 32 15 480 098 

VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Összesen 19 50 498 576 

VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Összesen 12 23 901 165 

VP6-19.2.1.-92-6.1-17 Összesen 13 68 033 008 

VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 Összesen 2 15 140 562 

159 403 341 005 

 

1.3.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

 

2019. augusztus 9. egyeztető megbeszélésen vettünk részt Bögötén a kifizetési kérelmek 

ügyintézése a HACS -ok által összeállított ellenőrzési lista alapján a Vas Megyei 

Kormányhivatal munkatársaival. 

 
1.4.  Egyéb. 

 

A helyi felhívásokhoz kapcsolódóan számtalan megkeresés érkezik, mind a támogatási 

kérelmek benyújtásához, a változásbejelentésekhez de a kifizetési kérelmek benyújtásához 

kapcsolódóan is. 

A megkeresések jellemzően telefonos valamint eseteként az ügyfelek személyes felkeresése 

révén történik  

A munkaszervezeti irodában több személyes konzultációt folytattunk le, amelynek keretében 

igazolást is kiállítottunk, amelyet a HACS a pályázatok benyújtásához kötelezően csatolandó 

dokumentumnak jelölt meg. Segítettünk a hiánypótlások sikeres összeállításában. 

Tájékoztattuk a támogatás igénylőket a támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket 

teendőikről. 
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2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos 

tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

2.1.  A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése. 

 

2019. szeptember 5 - én tájékoztató fórumunk keretében végeztünk animációt Ezen animáció 

keretében a támogatási kérelmek hiánypótlásának benyújtással kapcsolatos tennivalókról 

tájékoztattuk a támogatásigénylőket.  

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szükségességét és célját igyekeztünk 

ismertetni. A jelenlévő érdeklők számára bemutatásra kerültek a regisztráció lépései is, valamint 

áttekintettük, hogy milyen adatokat kell a későbbiekben szolgáltatniuk. 

 

2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

 

2019. szeptember 5-én Vasváron tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente 

LEADER Akciócsoport. A fórum keretében egyrészt szó volt az új felhívásokról, amiket meg 

szeretnénk jelentetni, másrészt pedig – részben az egyik új felhíváshoz kapcsolódóan – az 

újonnan bevezetett, szállásszolgáltatókra vonatkozó szabályozásról esett szó, mivel a leendő 

és jelenlegi pályázók köréből többen érdeklődtek ezzel kapcsolatban. (1 melléklet) 

 

2.3.  A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

 

A munkaszervezet a korábbi időszakkal megegyezően működött 2019. III. negyedévében is. 

Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb legyen Körmend városában 

rendelkezik irodával, mely alkalmas a program megvalósítására.  

A körmendi iroda alapterülete 47 m2. Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, 

többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető.  

Az ügyfelek fogadására alkalmas tér is kialakításra került a helységben.  
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Az iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj rezsi költséget nem 

tartalmaz. 

Egyesületünk munkavállalói: 

 

Munkavállaló: Petz Emese 

Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től. 

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető  

Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához 

szükséges feladatokat.  

 

Munkavállaló: Tamics Beatrix  

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től. 

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok 

Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását. 

 

Munkavállaló: Németh Kornél Károly 

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2018.10.15 – től  

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok  

Havi 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását 

 

 

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 LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk egy irodában látja el. 

Iroda 1: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.  

2018. szeptember 1-től béreljük jelenlegi irodánkat. Az iroda helyiség 47 m2 alapterületű, az 

iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj rezsi költséget nem tartalmaz. 

 

Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel: 

Bér + járulék 3 fő munkavállaló után, illetve 2 fő munkába járása.  

 

2018. június 1-től az egyesület elnöke és elnökségi tagjai összesen 5 fő tiszteletdíjban 

részesülnek. 

 

Bankszámlát tart fenn a Nyugat Takarék Szövetkezetnél, ehhez kapcsolódóan a bérek és 

útiköltségeket terhelő utalások után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül 

elszámolásra. 
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Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj 

ellenében, melynek összege 29.210 Ft.  

 

Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció 

érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu. A honlapot folyamatosan 

frissítettük az II. negyedévben is az aktuális pályázati információival. 

 

Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a térség 

aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük. 

 

Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók részére. 

 

2.5.  Egyéb. 

2019. augusztus 15 -én egyeztető megbeszélésen vettünk részt Szombathelyen a kifizetési 

kérelmek ügyintézése a HACS -ok által összeállított ellenőrzési lista alapján a Vas Megyei 

Kormányhivatal munkatársaival. 

 

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 

minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 

minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

3.1. „Tájékoztató Fórum.” című rendezvény (1. melléklet) 

 

Kelt.: Körmend, 2019. 10. 09. 

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető 

 

 

 

 

 

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/

