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ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT  
TERVEZÉSI TERÜLETE 
 
Régiók:  Észak-Magyarország  
  Észak-Alföld 
Megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén  
  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Kistérségek: Bodrogközi, Kisvárdai,  
  Sárospataki, Sátoraljaújhelyi 



• 2011.02.18. – Közgyűlés: a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia felülvizsgálatához a tervezői csoport tagjait 
megválasztja. 

• 2011.03.09. – Döntéshozó testületi ülésen 
határozathozatal az EMVA ÚMVP III. tengely TK1 
támogatási kérelem fellebbezés utáni ponthatár és 
jogcímhez allokált forrás jóváhagyásáról, az EMVA 
ÚMVP III. tengely TK2 Vidéki örökség jogcím 
keretében benyújtott támogatási kérelmeinek 
ponthatár és jogcímhez allokált forrás jóváhagyásáról 
a hátrányos helyzetű (LHH) fejlesztési és egyéb (nem 
hátrányos) fejlesztési területen. 

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2011. ÉVBEN: 



• 2011.03.25. – Közgyűlés: dönt a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során 
beérkezett projekt ötletek támogatásáról. 

• 2011.05.19. - Döntéshozó Testületi ülésen 
határozathozatal az EMVA ÚMVP III. tengely TK2 
turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe 
vehető támogatásra benyújtott támogatási 
kérelmeinek ponthatár és jogcímhez allokált forrás 
jóváhagyásáról a hátrányos helyzetű (LHH) 
fejlesztési területen, továbbá a HACS részére 
meghatározott fejlesztési forrást kiegészítő 
75.493.571,- Ft pluszforrás TK3 (harmadik) 
támogatási időszakban történő felhasználásáról. 

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2011. ÉVBEN: 



• 2011.05.26. – Közgyűlés: dönt a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának 
lezárásáról, valamint az Egyesület alapszabályának 
módosításáról (korlátozás mentes tagfelvétel 
biztosítása). 

• 2011.08.18. – Döntéshozó Testületi ülés: 
megválasztja a HBB tagjait és póttagjait. 

• 2011.09.08. – HBB ülés: projekt adatlapok előzetes 
bírálata (91 db kisértékű és 7 db egyéb adatlap). 

• 2011.10.05. – HBB ülés: projekt adatlapok előzetes 
bírálata (77 db egyéb adatlap). 

• 2011.12.21. – Elnökségi ülés: 2011. évi szakmai 
tevékenység értékelése és a 2012. évi pénzügyi terv 
elfogadása. 

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2011. ÉVBEN: 



Egyesületi taglétszám alakulása 2012.05.24-ig: 

Tagfelvétel Kilépés 

Törlés 
(tagdíj nem 

fizetése 
miatt) 

Törlés 
(szervezet 

megszűnése 
miatt) 

2008. - 1 - - 
2009. 3 3 21 - 
2010. - 3 12 1 
2011. 2 3 9 - 
2012. - 3 - - 

Helyi Közösség tagsága: 155 fő 
Egyesületi alapító tagok száma: 103 fő 
Jelenlegi egyesületi taglétszám: 53 fő 



• Az egyesületi tájékoztatási munkánkban kezdettől fogva 
kiemelt szerepet kap az egyesületi tagok direkt 
tájékoztatása (e-mail), valamint saját honlapunk 
folyamatos frissítése, melyen immár a támogatási 
kérelmekkel kapcsolatos feldolgozást érintő tájékoztatás 
is folyamatos. 

• Az ÚMVP III. és IV. LEADER tengely feldolgozásával 
kapcsolatban honlapunkon folyamatosan frissülő 
tájékoztató és specifikus anyagokat jelentettünk meg 
az érdeklődő kérelmezők és tájékozódók részére. 

• Minden alkalommal részt vettünk a havi aktuális 
regionális értekezleteken, valamint az MVH által 
szervezett oktatásokon (ügyintézés, helyszíni ellenőrzés).  

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: 



• Munkaszervezetünk minden esetben 100%-os teljesítés 
igazolást kapott a Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP 
Irányító Hatóságtól (IH) és a felettes MVH Kirendeltségtől 
is. 

• A vidékfejlesztési források iránti érdeklődés kezdettől 
fogva jelentős (éves szinten adatlapon regisztrált 
ügyfelek száma): 
2008. évben – 22 fő 
2009. évben – 218 fő 
2010. évben – 243 fő 
2011. évben – 210 fő 
2012. évben – 38 fő (dátum: 2012.05.18.) 

• Kiemelt figyelmet fordítottunk az MVH-val és a VM Irányító 
Hatósággal történő delegálási és egyéb szakmai feladatok 
teljesítésére. 



1. A 138/2008. (2008.X.18.) FVM rendelet módosító 
tervezetéhez (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről)  

 A világörökségi helyszíneket érintően a rendelet tervezettel 
kapcsolatosan az alábbi észrevételt tettük.  

 „3. § (3): Az e rendelet szerinti támogatás nem vehető 
igénybe: d) a Világörökségi Listára felvett helyszín 
létesítményének felújítására, korszerűsítésére;”  

Módosítási javaslat:  
 A hivatkozott d) pont kivételét javasoljuk a rendelet 

szövegéből.  
– Indoklásunk oka, hogy az előzetesen a hivatkozott 

világörökségi helyszínekre külön megjelenítendő 
örökségvédelmi támogatási források eddig nem kerültek 
kiírásra, így ezen területek semmilyen támogatásban sem 
részesülnek jelenleg.  

 

SZAKMAI EGYEZTETÉS: 



2. Együttműködés folytatása a HACS területi 
érintettséget lefedő három kistérséget érintően két 
Többcélú Kistérségi Társulással – a Tanácsi 
üléseken történő részvétel. 

3. Együttműködés kialakítása a Tokaj-Hegyalja 
Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda – 
mint a THV Program koordinátor szervezete - a 
szervezetink között lefolytatott egyeztetéseink 
alapján. 

SZAKMAI EGYEZTETÉS: 



MVH MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS: 

Év Kifizetési kérelem 
igényelt (HUF) 

MVH levonás (%) 

2011.       31.807.208.- HUF                1,86 % 

Az egyesület gazdálkodásáról, a tételes elszámolásról 
teljes körű felvilágosítás a honlapunkon „Működési 
költségek” menüpont   alatt található meg. 



• MVH - HACS delegálási feladatok folyamatos ellátása. 
• LEADER TK1 pályázatok határozatainak véglegesítése 

az IIER-ben (43 db). 
• ÚMVP IV. LEADER TK1 rendezvényeinek helyszíni 

ellenőrzése (14 alkalom). 
• ÚMVP IV. LEADER TK1 pályázatainak MVH általi 

minőségbiztosítási ellenőrzése (4 db). 
• HVS aktualizálás és MVH-IH egyeztetés – különös 

tekintettel a LEADER TK2 pályázati kör célterületeire (8 
db). 

• HBB döntések (2): előzetes projekt adatlapok bírálata 
(175 db). 

• ÚMVP IV. LEADER TK2 pályázatok ügyintézésének 
megkezdése (125 db). 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK KÖZÜL 2011. ÉVBEN 
KIEMELKEDETT : 



• ÚMVP III. TK2 jogcímének ügyintézése az IIER-
ben (86 db), hiánypótoltatása. 

• ÚMVP III. TK2 jogcímének előzetes helyszíni 
szemlézése (66 db). 

• ÚMVP III. TK2 jogcímek „B” ügyintézése utáni 
előzetes rangsorok lezárása, döntéshozatal (28 
nyertes db). 



TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: 
Év Pályázat címe Pályázat célja Támogatás nettó  

összege 
2011. tUorMVP – a 

Zempléni Tájak 
bemutatkozása 

Komplex településfej-
lesztések bemutatása, 
összekapcsolva a világ-
örökség részét képező 
Tokaj-Hegyalja szakmai 
bemutatásával. 

3.352.500.- HUF 
- Beadás: 
2011.11.14. 
- Határozat kelte: 
2012.04.26. 

Tervezett fejlesztés összefoglalása: 
 
A program célja a HACS területén folyamatban lévő és 
megvalósított komplex településfejlesztések bemutatása.  
a térségi gyakorlatokból fakadó mintaadás a helyi közösség 
települései számára (konferencia keretében), 
az akciócsoport fejlődésének bemutatása az idegenforgalmi és 
média szereplők bevonásával (study tour). 
 



TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: 

Tervezett fejlesztés összefoglalása: 
 
A fenti tevékenységek megalapozására felmérésre és 
dokumentálásra kerül az ÚMVP III. és IV. tengelyhez 
kapcsolódó helyi fejlesztések eredményeinek 
adatgyűjtése, tanulmányfilm (20 perces) készítése. A 
program megvalósítása összekapcsolásra kerül a 
világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja érintett 
területeinek bemutatásával, mint az értékek, épített 
örökségek védelmét célzó közösségi célú szakmai 
együttműködés. 
 



Az MVH BAZ Megyei Kirendeltség Vidékfejlesztési Osztálya, a 
Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) és a LEADER helyi 
akciócsoportok (HACS) finanszírozása jogcím keretében, 
helyszíni vizsgálatot tartott munkaszervezetünknél. 
Az MVH helyszíni ellenőrei megállapították, hogy a munkaszervezet 
az infrastrukturális feltételeknek eleget tesz. Az ellenőrök a 
munkaszervezet eddigi tevékenységének átfogó ellenőrzése során 
számba vették a meglévő eszközöket, illetve az ezek elszámolása 
szempontjából szükséges bizonylatokat és nem találtak 
hiányosságot. 

- 2011.07. havi ellenőrzés során vizsgált időszak: 2010.04.01. – 
2011.03.31. 

- 2012.04. havi ellenőrzés során vizsgált időszak: 2011.04.01. – 
2011.12.31. 

Megállapították, hogy a pénzügyi rend és a számviteli fegyelem, 
a delegált szakmai feladatok végrehajtása a szabályoknak 
megfelelően zajlik, jogtalan kifizetés nem történt. 

ELLENŐRZÉSEINK 2011. ÉVRŐL 



VM Ellenőrzési Főosztály (2011.05.20.) 
• Az ellenőrzés kiterjedt a teljes működési költségkeret felhasználására és a 

delegált szakmai,  egyéb közösségi feladatok ellátásának minősítési 
vizsgálatára. 

• Visszacsatolás nem érkezett! 
BAZ. Megyei Kormányhivatal (2011.11.29.) 
• Az ellenőrzés kiterjedt a teljes és részletes működési költségkeret 

felhasználására és a delegált szakmai feladatok (kérelemkezelés), 
munkaszervezeti személyi állomány személyes adatszolgáltatására. 

• Visszacsatolás nem érkezett! 
Állami Számvevőszék (2011.15.15.) 
• Az ellenőrzés kiterjedt a részletes és rendszerszintű delegált szakmai 

feladatok (kérelemkezelés) adatszolgáltatására. 
• Visszacsatolás nem érkezett! 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (2012.04.27.) 
• Az ellenőrzés kiterjedt az egyesület alapítói és működését szabályozó 

dokumentációkra és eljárásrendekre, a számviteli törvény szerinti 
könyvvezetési kötelezettségekre, közreműködéssel lebonyolított 
pályázatkezelésre és a jogi szolgáltatás tételes bemutatására. 

• Visszacsatolás nem érkezett! 

EGYÉB FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK 2011. ÉVRŐL 



 
 
  

ÚJ MAGYARORSZÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
TÁMOGATÁSI KIMUTATÁSOK 

2008. - 2012.05.  
IDŐSZAK KÖZÖTT 



TK1 Jogcím 
ÚMVP III. tengely Szféra 

Megítélt 
támogatás 

(HUF) 

Új 
foglalkoztatotti 

létszám (fő) 

Új hátrányos 
helyzetű 

foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

  Mikrovállalkozás vállalkozás 218 932 569 16 5 
    magánszemély 53 340 000 2 1 
    272 272 569 18 6 
  Turisztika önkormányzat 5 559 852 3 3 
    vállalkozás 172 983 984 8 6 
    magánszemély 20 534 668 2 2 
    199 078 504 13 11 
  Falufejlesztés önkormányzat 237 413 671 0 0 
    civil  27 332 180 0 0 
    264 745 851 0 0 
  Vidéki Örökség önkormányzat 26 517 270 3 2 
    civil 41 728 781 1 1 
    egyház 317 712 805 0 0 
  385 958 856 4 3 
      1 122 055 780 35 20 



TK2 Jogcím 
ÚMVP III. tengely Szféra Megítélt 

támogatás (HUF) 

Új 
foglalkoztatotti 

létszám (fő) 

Új hátrányos 
helyzetű 

foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

  Mikrovállalkozás vállalkozás 390 643 659 31 25 

    magánszemély 101 231 038 6 5 

  491 874 697 37 30 

  Turisztika vállalkozás 61 793 431 5 4 

  61 793 431 5 4 

  Vidéki Örökség önkormányzat 30 201 308 0 0 

    civil 34 586 059 0 0 

    egyház 67 707 160 0 0 

  132 494 527 0 0 
      686 162 655 42 34 

 
 

Megítélt 
támogatás (HUF) 

Új 
foglalkoztatotti 

létszám (fő) 

Új hátrányos 
helyzetű 

foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Összesen: 1 808 218 435 77 54 



LEADER 
TK1 

Szféra Megítélt 
támogatás (HUF) 

Új foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Új hátrányos helyzetű 
foglalkoztatotti létszám 

(fő) 
  Vállalkozás 7 214 678 1 1 
  Önkormányzat 6 315 243 1 1 
  Civil 52 424 156 0 0 

65 954 077 2 2 

LEADER 
TK2 

Szféra Megítélt 
támogatás (HUF) 

Új foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Új hátrányos helyzetű 
foglalkoztatotti létszám 

(fő) 
  Vállalkozás 190 059 874 29 21 
  Önkormányzat 91 384 370 1 1 
  Civil 78 636 712 5 3 

360 080 956 35 25 

 
 

Megítélt 
támogatás (HUF) 

Új 
foglalkoztatotti 

létszám (fő) 

Új hátrányos 
helyzetű 

foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

Összesen: 426 035 033 37 27 



PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK ÖSSZESÍTETT (TK1 + TK2 
+ LEADER TK1-2) ADATAI: 
• Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahely-

megtartás:  710 fő / ebből hátrányos 221 fő. 
• Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahely-

teremtés:  114 fő / ebből hátrányos 81 fő. 
 

• Összes eddig megítélt EMVA támogatási forrás: 
2.234.253.468.- Ft 
- ebből ÚMVP III. tengely:  1.808.218.435.- Ft 
- LEADER forrás:   426.035.033.- Ft 

• Összes rendelkezésre álló további EMVA támogatási 
forrás: 602.917.227.- Ft 
- ebből ÚMVP III. tengely:  295.445.563.- Ft 
- LEADER forrás:   307.471.664.- Ft 
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