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BESZÁMOLÓ 

az eltelt időszak eseményeiről 

 

76/2011. (VII. 29.) VM rendelete - LEADER pályázatok - HBB 

A rendelet megjelenésével új feladatok jelentkeztek, mint a munkaszervezet, mit a pályázok 

számára.  

A rendelet kimondta, hogy ebben a pályázati szakaszban csak azok adhatnak be pályázatot, 

akik előzetesen a projekt adatlapok beadásával megkapják a Helyi Bíráló Bizottság támoga-

tó véleményét.  

A 99/2011. IH közleményben foglaltak alapján a Bizottságot a Döntéshozó Testület tagjai-

ból úgy kellett felállítani, hogy a HBB 5 rendes és 2 póttagból álljon. a Döntéshozó Testület 

2011. augusztus 19-ei ülésén elvégezte ezt a feladatot, felállította a HBB-ot.  

Elnökének Pálfi Lászlót (Szentpéterúr), alelnökének Bóbics Zoltánt (Zalaigrice), tagjainak 

Szabó Anikót (Bezeréd), Németh Lászlót (Kemendollár) és Tóth Tivadar Györgyöt (Pölös-

ke) választotta. A Bizottság póttagjának Herczeg Zoltánt (Bucsuszentlászló) és Hári Zoltánt 

(Kiskutas) választották. Az ülést követően Hári Zoltán megváltozott munkahelyi elfoglalt-

ságai miatt lemondott, így a következő Döntéshozó Testületi ülésen Kránicz Tamást (Bak) 

választották meg póttagnak. 

Az újonnan létrejött HBB tagjai megismerkedtek a feladattal és az eljárás renddel. 

Mivel a közleményben foglaltaknak megfelelő határidőig nem érkezett be projekt adatlap, 

így ezen a napon vizsgálatot nem folytatott a Bizottság. 

A következő HBB ülést 2011. szeptember 01-én tartottuk ahol 53 beérkezett projekt adatla-

pot – ebből az ülésig 14 került hiánypótoltatásra, melyből az összes visszaérkezett - vizsgált 

meg a Bizottság és adott támogató nyilatkozatot.  

A pályázók – projekt adatlapot benyújtók – számára különösen nehéz figyelemmel kísérni, 

az IH közleményben szereplő, a pályázat benyújtási időszak kezdetéhez fűződő, azt lénye-

gesen megelőző határidők betartását.  

A munkaszervezet minden csatornán megpróbálta a pályázni kívánók figyelmét felhívni a 

határidők pontos betartására. Ez többségében sikerült is.  

Külön nehézséget jelentett, hogy a kis értékű projektek adatlapját csak szeptember 5-éig 

lehetett beadni, mivel a bírálat utolsó határideje a beadási időszak első napját megelőző 20. 

nap volt, de ez mellett a többi adatlapot (nagy értékű projektek) folyamatosan, da legkésőbb 

szeptember 29-éig lehet beadni. A szeptember 10-ei ülésig további 13 adatlap érkezett be és 

került bírálatra. Az emlékeztető elküldéséig 72 adatlap érkezett be.
1
  

Későbbi problémákat fog felvetni esetlegesen az eljárásrend, mivel a HBB ezen időszakban 

csak a HVS-hez való, ill. a LEADER kritériumokhoz való illeszkedést vizsgálhatta a be-

                                                           
1
 Mellékelem az eddig beérkezett, a HBB által támogatott, valamint a HBB döntésére váró 

adatlapok alapján történt kimutatást, a forrásigényről! 
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adott adatlapokon és nem terjedhetett ki a vizsgálat az esetleges egyéb problémákra, hibák-

ra.  

A pályázat beadásának is új szabályai vannak. Csak elektronikus úton, Ügyfélkapun keresz-

tül lehet feltölteni a pályázatokat – a HBB támogató nyilatkozatának birtokában -, regiszt-

rációs számmal és kóddal rendelkező ügyfeleknek.  

Külön érdekesség, hogy a kis értékű projekteket – jelen információink szerint – szeptember 

30-án 0 órától fel lehet tölteni a felületre. Ezeknél a projekteknél csak a sorrend számít és a 

feltöltés során, ha a rendelkezésre álló keret elfogy, a következő feltöltést végző nem tudja 

érvényesíttetni a pályázatát, mivel a rendszer bezárja a felületet és nem engedi a további 

feltöltést. 

 

MPSZ-2011-10 kódjelű „Munkaerő piaci és foglalkozási információnyújtás Zala me-

gyében” pályázat 

A Vas Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központja által kiírt pályázatra a Zalai 

Témautak Nonprofit Kft pályázatot nyújtott be. A pályázatot pozitívan bírálták el, ennek 

megfelelően 2011. július 26-án 1963-7/2011-5300 Hatósági Szerződésben a Kft 2011. au-

gusztus 01. – 2012. június 30-ig láthatja el a feladatot, melyre 12.156.110,- Ft-ot kap 11 

havi bontásban. 

A feladat ellátást a Zalakarosban Perusza Róbert, Pacsán Millei Katalin és Viziné Pankasz 

Szilvia, Zalaegerszegen Antal-Horváth Márta, a program koordinátori teendőket Zsebőkné 

Lovász Anita látja el. A feladat ellátására a Pacsai Kistérségi irodával kötöttünk megállapo-

dást az iroda és az eszközök használatára, így elkülönítettük az akkreditált feladattól és iro-

dától a másik projektet. 

 

Munkaszervezet 

Változás állt be a munkaszervezet dolgozói létszámában is. Csorba Nikolett kolleganőnk 

2011. szeptember 15-ével másik munkahelyen dolgozik. Helyére – a közösség számára nem 

teljesen ismeretlen – Horváth Adriennt vettük fel. Adrienn a korábbiakban a HVI irodában 

dolgozott és aktív részese volt az első HVS megalkotásának. Az eddigi feladatai során fog-

lalkozott pályázat írással és az elszámolási rendszer is ismert számára. Jelenleg folyamat-

ban van az akkreditálása. 

 

Helyszíni szemlék 

A LEADER nyertes pályázataiban 1 képzés és 4 rendezvény projekt került megvalósításra, 

melyeken a munkaszervezet lefolytatta az esemény szemléket. Valamennyi projekt lebo-

nyolítást jónak ítéltünk meg. 
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Képzések, regionális értekezletek, konferenciák 

- 2011. július 02-án Győrvár „LEADER 2014 a vidéki közösségekért” – régiós találkozók 

a vidékfejlesztés jövőjéről 2011 június-július 

A rendezvényen, a komoly előkészítő munka ellenére sajnos a térség országgyűlési képvi-

selői szerény létszámban vettek részt! Az értekezlet szekció üléseken zajlott és zömében a 

program jelenlegi hibáit és problémáit tárták fel, illetve keresték rá a megoldást. 

 

-2011. július 15. Pókaszepetk, "A Kormány vidékfejlesztési stratégiája és a LEADER 

program" kerekasztal beszélgetés 

Ezen a napon a Nők Pókaszepetkért egyesület szervezésében került megrendezésre a A 

Kormány vidékfejlesztési stratégiája és a LEADER program" című fórum, melynek vendé-

ge volt Dr. Maácz Miklós a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. A fórumon 

Főosztályvezető Úr adott átfogó képet az UMVP I-II-III-IV. tengelyén belül adható támo-

gatások köréről és ezek egymáshoz való viszonyáról. A fórumon többek között a felszóla-

lók jelezték, hogy a jelenlegi elszámolási rendszer, mennyire bürokratikus, rugalmatlan, 

életszerűtlen és nagyon megnehezíti a pályázatok elszámolását, megvalósítását.  

 

- 2011. augusztus 25. Fertőszéplak Regionális HACS értekezlet 

Az értekezleten az MVH részéről Horváth Zoltán régiós kirendeltség vezető, az MNVH részé-

ről Kaszás Veronika és Vágány Zoltán vettek részt. 

Horváth Zoltán tájékoztatást adott a HACS-oknak a Turisztikai és Mikrovállalkozás jogcí-

mekre beérkezett pályázatok kérelemkezeléséről. Elmondta, hogy jóval kevesebb pályázat 

érkezett be a mikrovállalkozási pályázatokba országos szinten, mint amennyit vártak. A tu-

risztikai kiírásra is ez vonatkozik. A pályázatok túlnyomó többsége Kelet-Magyarországról 

érkezett be. A Nyugat-Dunántúli Régióban 161 kérelem érkezett be mikrovállalkozásra, a 

hiánypótlásokat 100 %-ban elvégezték és elkezdődtek a helyszíni szemlék is. A rendelet szi-

gorúsága miatt alig van olyan tétel, ami hiánypótólható. Régiónként változik az alapjogosult-

sági elutasítás, nálunk 15 %. Országosan 3 és fél szeres túligénylés van a keretre. Ezt követő-

en áttért a Turisztikára, majd elmondta, hogy ez 1 hónappal később indult. Jóval kevesebb 

kérelem érkezett be a régióból, mint amire számítottak. A mikrovállalkozások jogcímre jóval 

több kérelem érkezett be a keleti ország részben.  

-2011. szeptember 21. Zalaegerszeg MVH – regionális képzés 

A képzésen a HACS-ok munkatársait készítették fel az MVH budapesti kollégái a most 

beadandó LEADER pályázatok aktuális feladatairól, illetve azokat a problémákat néztük át, 

ami az eddigi teendők során felmerültek, illetve a projekt adatlapok beadása során láthatóvá 

váltak.  

A képzésen bemutatták a beadáshoz szükséges elektronikus felület használatát is. 

 

Pacsa, 2011. szeptember 26. 

         Góra Balázs s.k. 
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1 023 824 Töltsük együtt szabadidőnket! 13 db 6 db 3 250 000 Ft 1 500 000 Ft 1 250 000 Ft 1 250 000 Ft

1 023 749 Tanuljunk együtt! 7 db 1 db 9 100 000 Ft 1 300 000 Ft 5 500 000 Ft 3 000 000 Ft

1 023 756 Helyi termékek feldolgozása 6 db 4 db 12 984 000 Ft 21 900 000 Ft 30 000 000 Ft 20 000 000 Ft

1 023 848 Őrizzük a hagyományainkat! 0 db 1 db 0 Ft 3 000 000 Ft 9 000 000 Ft 3 000 000 Ft

1 023 992 Közösségi épületek belső felújítása 3 db 2 db 12 000 000 Ft 9 000 000 Ft 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

1 024 061 Civil szervezetek fejlesztése 8 db 1 db 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft

1 023 978 Védjük meg értékeinket! 5 db 1 db 5 000 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

1 023 985

Térségi rendezvények technikai 

hátterének biztosítása 2 db 0 db 5 700 000 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

1 023 763

Helyi termékek piacra jutási 

lehetőségeinek bővítése 1 db 2 db 6 000 000 Ft 8 060 000 Ft 30 000 000 Ft 20 000 000 Ft

1 026 452 Mutassuk be értékeinket! 5 db 0 db 5 000 000 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Összesen: 50 db 18 db 66 034 000 Ft 46 760 000 Ft 102 750 000 Ft 68 250 000 Ft

Rendelkezésre álló összeg (Ft)

2011. szeptember 5. - Beérkezett Projekt adatlapok összesítő táblázata

Beérkezett projekt adatlapok száma (db)

Célterület kód Célterület megnevezése

Igényelt támogatás összege (Ft)


