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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

- Közgyűléshez - 

 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben 

elvégzett feladatairól 

 

 

 

Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök 

 

Az előterjesztést készítette: Bíró Zoltán, munkaszervezet vezető 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - 

 

Az előterjesztést megtárgyalja: Elnökség 

 Közgyűlés 

 

Közgyűlés ülés időpontja: 2016. május 26.  

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A munkaszervezet 2015. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót a tájékoztatás érdekében, 

Alapszabályunknak megfelelően összeállítottuk. 

 

A fent leírtak alapján az alábbiak szerint terjesztem elő az Egyesület munkaszervezetének 2015. 

évben elvégzett feladatairól szóló összegzést. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaszervezet 2015. évben elvégzett feladatairól szóló 

beszámolót szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni. 

 

 

Fehérgyarmat, 2016. május 17. 

 

 Dr. Péter Csaba 

 elnök 
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Határozati javaslat: 

 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Közgyűlése megtárgyalta az egyesület 

munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót, azt az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Péter Csaba, elnök  

Határidő: 2016. május 26. 

 

 

 

Fehérgyarmat, 2016. május 17. 

 

 

 

 Bíró Zoltán Dr. Péter Csaba 

 munkaszervezet vezető elnök 

 előterjesztés készítője 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 2016. május 26-i Közgyűlésére 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett 

feladatairól 

 

Delegált feladatokat az előző évben 6 főállású munkavállaló látta el az egyesület székhelyén 2015. 

november 1-ig. 2015. november 1-től a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Alirodája megszűnt. 

A Szatmár LEADER Közhasznú Egyesület irodája 2015 decembere óta Fehérgyarmaton a Kossuth 

tér 40. szám alatt található. A munkaterv 3 havonta került meghatározásra az Irányító Hatóság 

útmutatása szerint. A munkaszervezet munkatervi beszámolói 2015. évben továbbra is 100%-osak 

voltak. 

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik az illetékes minisztérium Irányító 

Hatóságával (IH) és szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) illetékes szervezeti egységeivel.  

Az Egyesület legfontosabb feladata 2015-ben a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

elkészítésének megkezdése volt. 

A HFS kezdeti munkálatai közül megemlíteném a projektgyűjtő tevékenységet. Munkaszervezetünk 

2015. július 21-én e-mailben, ezzel egyidejűleg az Egyesület honlapján is értesítette partnereit, az 

érdeklődőket a Helyi Fejlesztési Stratégia készítésének megkezdéséről, a HFS-t megalapozó projekt 

javaslatok gyűjtéséről, melyhez projektgyűjtő adatlapot is mellékeltünk, illetve a honlapunkon (is 

letölthetővé tettünk azt. A projektötletek gyűjtése során 59 db projektötlet érkezett be a 

munkaszervezet fehérgyarmati irodájába. Ezek rögzítése megtörtént egy összefoglaló táblázatban. 

Az összesítés lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztési ötletek hogyan kapcsolódnak más operatív 

programokhoz. Az igénylésekben összesen 2,8 milliárd forint támogatási összeg szerepelt. 

Gazdaságfejlesztést 26 projekt érint, 804 millió forint összegben. A fennmaradó közel 2 milliárd 

forint nem gazdaságfejlesztési eredmények elérését célozza. 
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A visszajuttatott adatlapokat a munkaszervezet feldolgozta és beépítette a készülő HFS-be.  

Több alkalommal személyes találkozókat is szerveztünk. Ezek során is átbeszéltük a VP 

lehetőségeit, elhelyeztük fejlesztési elképzeléseiket az operatív programok által nyújtott lehetőségek 

között.  

2015. augusztus 18-án a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás munkatársaival közösen 

tájékoztató napot szerveztünk, melyen részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

alelnöke, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Igazgatóságának képviselője, és 

az MNVH megyei referense is. A rendezvény 3. napirendi pontja foglalkozott a Helyi Fejlesztési 

Stratégiához illeszkedő projektötletek gyűjtéséről. 

2015. szeptember 10. napján került sor a következő „LEADER 2014-2020” c. tájékoztató 

fórumunkra, melyen ismertettük a Helyi Fejlesztési Stratégia dokumentumait. A HFS tájékoztató 

során bemutatásra kerültek a tervezési dokumentumok, a térségünk fejlesztési forrásai, az 

elvégzendő feladatok.  

A stratégia előkészítése a 2015. október 26-án tartott tájékoztató fórummal kezdődött. A 

résztvevők tájékoztatást kaptak a vidékfejlesztési lehetőségekről, a LEADER program 

prioritásairól, valamint a Szatmár LEADER fejlesztési lehetőségeiről. Ez az alkalom már a 

koncepció első változatának körvonalazódást is lehetővé tette. 

Novemberben összeült az új elnökség, melynek napirendi pontjai között szerepelt a Tervezői 

Munkacsoport tagjainak megválasztása. A napirendet megelőzte a HFS tervezési folyamatainak a 

bemutatása, ahol a munkaszervezet lépésről-lépésre tájékoztatta az elnökség tagjait a HFS 

elkészítésének folyamatairól.  

2015. december 2-án került sor a Tervezői Munkacsoport első ülésére, melynek keretében  

a fejlesztési szükségletek és lehetőségeket egyeztették a megjelentek, valamint ismertetésre kerültek 

a HFS elkészítésének főbb mérföldkövei.  

2015. december 10-i elnökségi ülésen és közgyűlésen mélyrehatóan vizsgáltuk meg a 2014-2020 

időszak teendőit, a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó feladatokat. 
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A képzéseink a Vidékfejlesztési Program és a HFS elkészítésének témakörében kerültek 

megrendezésre. Ezeken a rendezvényeken az érdeklődők kezdetben egy részletes oktatást kaphattak 

a Vidékfejlesztési Program jövőbeni kiírásaival kapcsolatosan, ppt előadásokat készítettünk és 

kivetítéssel igyekeztünk a szemléltetést segíteni. Ezt követően kérdéseket intézhettek a jelenlévők a 

munkaszervezethez a VP-el kapcsolatosan. Szintén ppt-s anyagokkal igyekeztünk bemutatni a HFS 

elkészítésével kapcsolatos feladatainkat, a folyamatok időbeni sorrendjében bemutatva, illetve 

szemléltetvén a követelmény-rendszert. A program végén egy kötetlenebb beszélgetésre került sor, 

ahol a jelenlévőkkel részletesen átbeszélhettük a térségünk adottságait, jellemzőit, 

hiányosságainkat, a fejleszteni kívánt területeket, projektelképzeléseket.  

Ezen kívül munkaszervezetünk 2015 novemberében térségi felmérést végzett a térségünkben azzal 

a céllal, hogy részletesen felmérje a fehérgyarmati járás bioenergetikai adottságát. A felmérés során 

mélyinterjúkat készítettünk a településekkel, vállalkozókkal, civil szféra képviselőivel, 

intézményvezetőkkel, illetve felmértük a középületek fűtési adottságait, egy-egy település alternatív 

energiáinak lehetőségét is. A jövőben szeretnénk térségi előremozdulást tenni az alternatív 

energiaforrások nagyobb kapacitású felhasználása és kinyerése irányába is, de a jelenlegi fejlesztési 

forrásaink sajnos nem teszik lehetővé az elmozdulást az említett irányba. 

A Munkaszervezet által elvégzett feladatok számszerűsítve: 

 2015-ben 69 alkalommal töltöttünk ki ügyfélregisztrációs lapot személyes, telefonos és 

e-mailben való megkeresés esetén. 

 18 alkalommal jelentünk meg televízióban és rádióban  

 2 alkalommal vettünk részt képzéseken, melyet főleg kérelemkezeléssel kapcsolatban 

szervezett a megyei illetve a regionális MVH kirendeltség. 

 5 alkalommal tartottunk fórumot a kifizetési kérelmek összeállításával kapcsolatban, 

2014-2020-as tervezési időszakról, melyen 46 fő vett részt. 

 3 alkalommal vettünk részt régiós értekezleten. 
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 2015-ben 12 alkalommal küldtünk elszámolást az MVH-nak és 4 alkalommal küldtünk 

elektronikus beszámolót az Irányító Hatóságnak.  

 2015 szeptemberében elkészítettük a végbeszámolót 

 elkészült a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület tevékenységét bemutató kiadvány  

 

 

Fehérgyarmat, 2016. május 17. 

 

 

  

 

 Dr. Péter Csaba s.k., 

 elnök 

 

 

 

 


