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ÉVES BESZÁMOLÓ 

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület 

2019.év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről 

 

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

3000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 

2019. januárban a VP6-19.2.1.-92- 6.1.-17 a Helyi turisztikai emberek szakmai képzése című 

felhívásunk módosítását kezdeményeztük. Több esetben szükségesnek láttuk a pontosítást, 

illetve a felhívás mellékleteként feltöltendő nyomtatványok végeztünk javításokat. 

2019 februárban a jövedelemtermelő felhívásainkhoz VP6-19.2.1.-92-1.1-17, VP6-19.2.1.-92-

1.2.-17, VP6-19.2.1.-92-1.3-17, VP6-19.2.1.-92-3.2-17 kapcsolódóan történt módosítás, 

szükségesnek láttuk újabb szakaszhatárnap beiktatását. 

2019 márciusában a VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 és a VP6-19.2.1.-92-1.3-17 felhívásaink 

módosítását kezdeményeztük. Több fejezetben szükségesnek láttuk a pontosítást 

2019 májusában a VP6-19.2.1.-92- 1.3.-17 a Mezőgazdasági termék előállításának és 

feldolgozásának ösztönzése 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. Több fejezetben szükségesnek láttuk 

a pontosítást 

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 
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fenntartásának támogatása című felhívásainkhoz kapcsolódóan történtek módosítások, 

szükségesnek láttuk újabb szakaszhatárnapok beiktatását.  

2019 novemberében több felhívásunkhoz kapcsolódóan kezdeményeztük módosításokat, a 

kormányhivatallal történt egyeztetéseket követően szükségesnek láttuk bizonyos esetekben 

pontosítások elvégzését, az elszámolhatóság érdekében. 

2019. május 31-el több felhívásunk is lezárult, melyek jelentős részében nem sikerült a keret 

összeget lekötni ezért szükségesnek látjuk új felhívás megjelentetését. 

Két új felhívás jelent meg egyesületünknél, 2019. december 17-én. A VP6-19.2.1.-92-6.4-19 

kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás valamint a 

VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás. Ezen kettő 

felhívás keretében, helyi támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 15- től van 

lehetőség. 

 

Az 1. és 2. szakasz zárásra benyújtott 2019. január 19-én és 2019. február 12-én kerültek a 

Helyi Bíráló Bizottság elé 

A 3. és 4. szakaszba benyújtott kérelmek jogosultsági ellenőrzés II feladatait végeztük a 

negyedévben megtörtént a tartalmi értékelésük és a kérelmek a Helyi Bíráló Bizottsági ülésen 

kerültek tárgyalásra 2019. március 19-én. 

Az 3. 4. 5. 6. és 7. szakasz zárásra benyújtott kérelmek 2019. április16-án valamint 2019. 

június 18-án kerültek a Helyi Bíráló Bizottság elé. 

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. 

 

VP6-19.2.1.-92-1.1-17  

Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása 
35 db 84 027 332 Ft 

VP6-19.2.1.-92-1.2.-17  

Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása 
14 db 58 601 399 Ft 

VP6-19.2.1.-92-1.3-17 

Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának 

ösztönzése 

20 db 46 824 081 Ft 
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VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi, hagyományos szerkezetű présházak 

felújítása 
12 db 40 834 784 Ft 

VP6-19.2.1.-92-3.2-17  

Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása 
32 db 15 480 098 Ft 

VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Települések fedett szabadtéri közösségi 

tereinek kialakítása  
19 db 50 498 576 Ft 

VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Innovatív gyermek és ifjúsági 

programsorozat megvalósítása 
12 db 23 901 165 Ft 

VP6-19.2.1.-92-6.1-17  

Helyi turisztikai emberek szakmai képzése 
13 db 68 033 008 Ft 

VP6-19.2.1.-92-6.2.-17  2 db 15 140 562 Ft 

159 db  403 341 005 

 

 

a.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és 

időpont megjelölésével.  

2019. január 24. Régiós értekezleten vettünk részt Hegykőn a Alpokalja – Fertő táj 

Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk a program 

aktualitásait, a beérkezett pályázatok hiánypótlásával kapcsolatosan beszéltük át 

adminisztratív feladatokat, illetve az Irányító Hatóság és a Kincstár képviselőjétől kaptunk 

tájékoztatást az aktualitásokról. A rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk 

elszámolni. 

2019. április 3. Kecskeméten az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Stratégiáért Felelős 

Helyettes Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a LEADER Helyi 

Akciócsoportok részére LEADER szakmai felkészítő rendezvényen vettünk részt. A 

rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni. 

2019. június 24. Régiós értekezleten vettünk részt Magyarszombatfán az Őrség Határok 

Nélkül Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk a program 

aktualitásait. A Vas Megyei Kormányhivatal jelenlévő képviselőitől kaptunk részletes 

tájékoztatást a változásbejelentések kezeléséhez kapcsolódóan illetve az Irányító Hatóság és 

képviselőjétől kaptunk tájékoztatást az aktualitásokról. A rendezvénnyel kapcsolatosan 

útiköltség térítést kívánunk elszámolni. 
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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. 

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. 

2019. október 17. Régiós értekezleten vettünk részt Bögötén a Sághegy LEADER Egyesület 

szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk a program aktualitásait. A Vas Megyei 

Kormányhivatal jelenlévő képviselőitől kaptunk részletes tájékoztatást a változásbejelentések 

kezeléséhez kapcsolódóan illetve az Irányító Hatóság és képviselőjétől kaptunk tájékoztatást 

az aktualitásokról. A rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni. ( 1 

melléklet) 

 

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

tevékenységeket! (minimum 3000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

2.1.  Animációs tevékenység bemutatása.  

 

A pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan számtalan megkeresés érkezik, amely jellemzően 

személyes és telefonos, valamint eseteként az ügyfelek személyes felkeresése révén történik.  

 

Kérés esetén a leendő támogatás igénylőket személyesen is felkeressük, amely remek 

lehetőséget biztosít a pályázók elképzeléseinek megismerésére. 

 

A munkaszervezeti irodában több személyes konzultációt folytattunk le, amelynek keretében 

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

dokumentumnak jelölt meg. 

Egyesületünk elnöke a helyi médiák részére folyamatosan tájékoztatást nyújtott a LEADER 

program aktualitásairól. 
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2019. áprilisi tájékoztató fórumunk keretében végeztünk animációt a Helyi támogatási 

kérelmek hiánypótlásainak benyújtásához kapcsolódóan. Ezen animáció keretében a 

támogatási kérelmek hiánypótlásának benyújtással kapcsolatos tennivalókról tájékoztattuk a 

támogatásigénylőket. 

 

 

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. 

 

2019. november 19-én tájékoztató fórumunk keretében végeztünk animációt Ezen animáció 

keretében a támogatási kérelmek kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódó álltalános 

teendőkről tájékoztattuk a nyertes projekt gazdákat.  

 

 

2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével. 

 

2019. március 26 –án Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente 

LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati 

felhívásokkal kapcsolatban.  

2019. április 16 –án Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER 

Akciócsoport a Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések című felhívással 

kapcsolatban.  

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. 

2019. november 19-én Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente 

LEADER Akciócsoport. A tájékoztatón beszámoltunk az elmúlt időszak eseményeiről, a 

benyújtott támogatási kérelmekről adtunk tájékoztatást, egy rövid statisztika. A fórum 
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keretében egyrészt szó volt az egyesület tervezési területén megjelenő új felhívásokról, 

másrészt pedig a nyertes projekt gazdáknak próbáltunk gyakorlati segítséget adni az 

elszámolások elkészítéséhez, sikeres benyújtásához. (2 melléklet) 

 

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása. 

 

A munkaszervezet a korábbi időszakkal megegyezően működött 2019.évében 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.  

 

Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel: 

 

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

tartalmaz. 

 

Bér + járulék 4 fő munkavállaló után, illetve 3 fő munkába járása. Kiküldetési rendelvény 

alapján a munkaszervezet dolgozóinak, illetve az elnöknek fizetett költségtérítések. 

 

Bankszámlát tart fenn a Nyugat Takarékszövetkezetnél, ehhez kapcsolódóan s bérek és 

útiköltségeket terhelő utalások után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül 

elszámolásra. 

 

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

ellenében, melynek összege 29.210 Ft 

 

Egyesületünk szerződést kötött a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató 

Kft-vel elektronikus aláírás tanúsítvány szolgáltatásra, melynek éves díja 35.433 Ft 

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

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

frissítettük az aktuális pályázati információival. 

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

aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük. 

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/
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Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók részére. 

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2019 áprilisig 4 fővel látta el. 2019. 

május 1-től 3 főre csökkentt LEADER munkaszervezetünk. 

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: Márton Anikó 

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2018. 09.01- 2019.04.31. 

Ellátandó feladatkör: turisztikai referens 

Havi 40 órában, turisztikai referensként 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.  Egyéb. 

Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak, illetve elnökének 2018-

ben költségtérítés került elszámolásra. 
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Indikátorok 

Sorszám Mutató megnevezése 

Vállalt 

indikátor 

száma 

2019 évben teljesült 

indikátor 

1. 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 

személyek száma 
2 fő 3 fő 

2. 
Munkaszervezeti funkciókat ellátó 

iroda 
1 db 1 db 

3. 

A helyi felhívások keretében 

támogatott projektek által létrehozott 

munkahelyek száma 

3 db 0 db 

 

Eltérés esetén indoklás: 

Az 1. pont. indikátoránál a tervezetthez képest pozitív eltérés történt, a feladatok megfelelő 

elvégzéséhez szükségesnek gondoljuk a munkaszervezet létszámának növelését.  

 

Az 2. pont indikátoránál a tervezetthez képest nincs eltérés 

 

A 3. pontban szereplő indikátor eltérésére azzal magyarázható, hogy helyi felhívások 2019-as 

évben még nem tartanak a támogatási kérelmek a fenntartás időszakában. 

 

3. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 

 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi 

felhívások száma – 2019 év 
2 db 

2. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi 

felhívások keretösszege – 2019 év 
89.006.192 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2019 év 2 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2019 év 89.006.192 Ft 

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2019 év  403.341.005 Ft 

 

Eltérés esetén indoklás: 
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Az újabb felhívások meghirdetésére lehetőséget adott, hogy egyesületünk rendelkezik még le 

nem kötött fejlesztési kerettel, a korábbi felhívásokból illetve a plusz fejlesztési keret adta 

lehetősségekből. 

4. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  

 

 2019 évre tervezett 

összeg 

2019 évben 

felhasznált összeg1 

Teljesülés aránya 

(%) 

Működési költségek 25 24,3 97,6 

Animációs költségek 1 0,17 17% 

Egyéb tervezett 

bevételek2 

1,5 1,3 86% 

Összesen 27,5 25,77 94% 

 

Eltérés esetén indoklás: 

Egyesületünk a munkaszervezet zökkenőmentes működését 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős 

munkavállalóval tervezte. A működési forrást ennek megfelelően ütemeztük, de a feladatok megfelelő 

elvégzéséhez szükségesnek gondoltuk a munkaszervezet létszámának növelését. 

 

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: 

0 Ft 

Kelt, Körmend, 2020. február 24. 

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 

 

 
1 Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott). 
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 


