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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Állandó feladatainkat az IH (Irányító Hatóság) szabja meg, melynek a következő: Irodafenntartás és
működtetés, Projektkövetés, HVS felülvizsgálata (amikor éppen aktuális, a rendeletek megjelenése
előtt), Tájékoztatási tevékenység (médiumokban való megjelenések, honlap működtetése), Fórumok
tartása, ügyfelekkel való kapcsolattartás, Regionális értekezleten való részvétel, IH vagy MVH által
tartott képzéseken és vizsgákon való részvétel, központilag szervezett és helyi rendezvényeken való
részvétel, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatok ellátása.
A LEADER akciócsoportok 2009. októbertől látnak el akkreditált feladatokat, melyek közé tartozik a
támogatási kérelmek, pályázatok teljes körű ügyintézése a pályázatok benyújtásától kezdve a
hiánypótlások, előzetes helyszíni szemlék és a befogadó, támogatási határozatok kiküldése is. Az MVH
nyíregyházi kirendeltségeivel folyamatos a szakmai konzultáció, többször szerveztek képzéseket a
kérelemkezelő munkatársak részére.
2015. november 1-től az egyesület képviseletét Dr Péter Csaba látja el. Ekkor változott az egyesület

székhelye 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 40.
A közhasznú tevékenység célcsoportja 75 településről 53-ra csökkent. A fehérgyarmati
aliroda november 1-től megszűnt.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Településfejlesztési tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Településfejlesztési tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Kulturális. oktatási, településfejlesztési
jogszabályhely:
tevékenységek,93/2007 (VIII.29) FVM
rendelet,1997.évi LXXVIII.tv.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
75 település, november 1-től 53 telrpülés,
önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások,
magánszemélyek,
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1.071 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület 2015. évi közhasznú tevékenységének eredménye pozitív 3.536,- eFt.
Eredmény a tagdíj befizetéséből adódik.
LEADER program
Szakmai képzések, konzultációk, LEADER térségek közötti együttműködés, szakmai szervezetekkel
való együttműködés.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
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Vagyonelem
értéke

Az Egyesület 2014. évben nyereséges volt.

Felhasználás célja

3536 Hitelkamat
0

Összesen:

3536

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Az Egyesület 2015. évben célszerinti juttatásban nem részesített senkit.
Összesen:

Tárgyév
0
0

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tiszteletdíj:(elnök, alelnök elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági
tagok)
Összesen:

Tárgyév

4750
4750

3840
3840

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

59 653

60270

0

0
0
0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv.
alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

0
0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

56 532

H. Összes ráfordítás (kiadás)

58 221

3 121

0
60270
56734

ebből:
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Előző év

Tárgyév

I. Személyi jellegű kiadás

43 255

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

58 221

K. Adózott eredmény

1 432

34536
56734
3536

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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 munkaterv 3 havonta került meghatározásra az Irányító Hatóság útmutatása szerint.
A munkaszervezet munkatervi beszámolói 2015. évben továbbra is 100%-osak voltak.
Az egyesület legfontosabb feladata 2015-ben a HFS elkészítésének megkezdése volt.
A HFS elkészítésének kezdeti munkálata a projektgyűjtő tevékenység volt.

munka szervezetünk 2015. július 21-én e-mail-ben, ezzel egyidejűleg az egyesület
honlapján is értesítette partnereit, és az érdeklődőket a Helyi Fejlesztési Stratégia
készítésének megkezdéséről, a HFS-t megalapozó projekt javaslatok gyűjtéséről, melyhez
projektgyűjtő adatlapot is mellékeltünk, illetve a honlapunkon letölthetővé tettük azt.
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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.
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 20142020 időszak teendőit, a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó feladatokat.
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.
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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 emailben 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, 20142020-as tervezési időszakról, melyen 46 fő vett részt.
3 alkalommal vettünk részt régiós értekezleten.
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

_ 2014-ben 93 alkalommal töltöttünk ki ügyfél regisztrációs lapot személyes, telefonos és e-mailben
való megkeresés esetén.
_ 33 alkalommal jelentünk meg televízióban és rádióban, bemutatókon, sajtótájékoztatókon,
rendvényeken.
_ 2 alkalommal vettünk részt képzéseken, melyet főleg kérelemkezeléssel kapcsolatban szervezett a
megyei illetve a regionális MVH kirendeltség.
_ 7 alkalommal tartottunk fórumot a pályázati aktualitásokról, kifizetési kérelmek összeállításával
kapcsolatban, melyen 181 fő vett részt.
_ 4 alkalommal vettünk részt régiós értekezleten.
_ 2014-ben 12 alkalommal küldtünk elszámolást az MVH-nak és 4 alkalommal küldtünk elektronikus
beszámolót az Irányító Hatóságnak.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. 30/2012. (III.24.) VM Rendelet LEADER Helyi Akciócsoport feladat
ellátása.
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

SZATMÁR LEADER KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

30/2012. (III.24.) VM Rendelet LEADER
Helyi Akciócsoport feladat ellátása.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap
Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-6Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01.-2014.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

46.141
46.141
46.141
46.141

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

32.262

Dologi:

13.879
0
46.141

Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A szervezet foglalkoztatási helyzetének fő jellemzői az alábbiak: 2015. évben az átlagos
statisztika állományi létszám 28 fő, ebből munkaviszonyban 6 fő és tiszteletdíjas 22 fő. A
munkaszervezet dolgozói részére munkabér és járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések
szerepelnek a személyi kifizetések között.
A vezető tisztségviselők tiszteletdíja és azok járuléka.
A LEADER Iroda és aliroda fenntartásához kapcsolódó működési kiadások, mint anyagköltségek,
igénybevett szolgáltatások költségei.
2015.évben beszerzett eszközök egyösszegű értékcsökkenése, valamint a tárgyévben és az előző
években beszerzett nagy értékű eszközök tervszerinti értékcsökkenése.
A Szatmár LEADER HACS a támogatás elszámolására havonta, illetve 3 havonta kifizetési kérelmet
nyújt be a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), ahol jóváhagyják az Iroda működési
költségeit. A MVH minden évben ismételt ellenőrzés alá vonja az Egyesületet, az eddigi
elszámoltatásokból nem adódott probléma.
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8.2.4. Lovasturisztika szolgáltatások fejlesztése a Szatmár Leader Közhasznú
Egyesület illetékes területén
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Lovasturisztika szolgáltatások fejlesztése a
Szatmár Leader Közhasznú Egyesület
illetékes területén
A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján a
LEADER térségek közötti együttműködés
végrehajtásához nyújtandó támogatás
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.03.01-2015.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4.852
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4.115

-tárgyévben felhasznált összeg:

4.115

-tárgyévben folyósított összeg:

4.115

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

4.115
0
4.115

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A projekt keretében olyan térségi lovas útvonalhálózat jön létre, melyen a helyi lovas-szolgáltatók
képzésével, az üdülési és fogadóhelyek segítségével európai szinten is versenyképes szolgáltatás
építhető ki. A szolgáltatást igénybevevők a speciális turisztikai információs rendszer segítségével
tájékoztatást kapnak a lovastúra útvonal közelében lévő egyéb szolgáltatásokról, idegenforgalmi
jelentőségű programokról és látnivalókról.
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