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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 

2020. év július 1. – szeptember 30. (3. negyedév) időszak tevékenységéről 

 

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.  
 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
 

A gazdaságfejlesztésre irányuló felhívásokra 2018. 01. 02-től lehetett támogatási kérelmet 

benyújtani. A kérelem benyújtás lezárult, a kérelmek ügyintézése szintén, kivéve az 

ügyintézés alatt lévő 9. számú felhívást. 

A MÚLT, JELEN, ÉS A JÖVŐ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE (5. számú) felhívásra 

összesen 86 db kérelem érkezett, melyből 41 db támogatott, ezek támogatási igénye 

166 204 562 Ft (27,40 %) Mindegyik kérelem ügyintézése és HBB döntése lezárult. 20 db 

kérelem elutasított és 25 db visszavont, 41 db Támogató Okirattal rendelkezik. A 

fennmaradó forrást áthelyezzük az új felhívásokhoz.  

Ezen felhívás keretében 5 új munkahely létrehozását és 43 munkahely megtartását 

vállalták a kedvezményezettek. 
 

A BÜKKI ÉS BÜKK-LÁBI RÉTEGVIZEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE (6. 

számú) felhívásra nem érkezett támogatási kérelem. Az ide allokált forrás átcsoportosítása 

megtörtént. 
 

2020. 02. 25.-én új felhívást jelentettünk meg TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 

FEJLESZTÉSE címmel (9. számú), melyre a támogatási kérelmeket 2020. 04. 01.-től lehet 

benyújtani. A magas forrásigény miatt a kérelembenyújtás 2020. 04. 30.-án felfüggesztésre 

került. Beérkezett 27 db támogatási kérelem, melyek forrásigénye 430 463 632 Ft. A 

kérelmek ügyintézése folyamatban van, az alapjogosultsági feltételnek valamennyi megfelelt. 

A hiánypótlások feldolgozását és az értékelést (pontozást) elvégezzük, valamint a HBB ülést 

október végéig megtartjuk és reményeink szerint még ez évben a támogatói okiratok is 

kibocsátásra kerülnek. 

 

A közösségfejlesztésre irányuló felhívásokra 2018. 02. 05-től lehetett támogatási kérelmet 

benyújtani. A kérelembenyújtás és a kérelmek ügyintézése lezárult. 

LEADER TUDOMKA PONTOK FEJLESZTÉSE (1. számú) felhívásra 12 db támogatási 

kérelem érkezett, melyből 8 db támogatott (2 db elutasított és 2 db visszavont), 21 689 100 
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Ft a támogatási igény, mely a teljes forrás 3,57%-a. A fennmaradó forrást a 9. számú 

felhívásra allokáltuk. 
 

LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE (2. számú) felhívásra összesen 23 db 

kérelem érkezett, melyből 14 db támogatott (2 db elutasított és 7 db visszavont), 94 639 213 

Ft támogatási igénnyel (15,59%). A fennmaradó forrást a 9. számú felhívásra helyeztük át. 
 

LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK KIALAKÍTÉSA (3. számú) felhívásra 

14 db kérelem érkezett, ebből 7 db támogatott (7 db visszavont), 52 025 508 Ft támogatási 

igénnyel (8,57%). A fennmaradó forrást a 9. számú felhívásra allokáltuk.  

Ezen felhívás keretében 1 új munkahely létrehozását vállalták a kedvezményezettek. 
 

A LEADER TUDOMKA KÖZPONT KIALAKÍTÁSA (4. számú) felhívás egy támogatási 

kérelem érkezett 16 737 065,- Ft támogatási igénnyel (2,76%), mely Támogatói Okirattal 

rendelkezik.  
 

A SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI BOLGÁRKERTÉSZETI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK 

FEJLESZTÉSE (7. számú) felhívásra 3 db kérelem érkezett. A támogatott 2 db kérelem 

támogatási igénye 5 573 810 Ft (0,92%). A fennmaradó forrást átcsoportosítottuk az új 

felhívásra. 
 

A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE (8. számú) felhívásra 9 

db kérelem érkezett, ebből 4 db támogatott, 1 db elutasított, 4 db visszavont. A támogatottak 

forrásigénye 15 531 968 Ft (2,56%).  

 

A beérkezett kérelmek ügyintézését elvégeztük (kivéve a 9. számú felhívás), így jelenleg 78 

db rendelkezik Támogató Okirattal, tehát összeségében 78 db támogatott projekt van az 

első 8 felhívás alapján.  

 

A változás bejelentések (VB) és a kifogások ügyintézését is folyamatosan végezzük, melyek 

száma a projektek megvalósításával és a kialakult járványhelyzet miatt növekszik. a fenti 

okból, kimentéssel érintett változásbejelentések is benyújtásra kerültek. 

 

 

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
 

A Helyi Bíráló Bizottság: 

2018. 12. 14.-én  103 716 247 Ft, 

2019. 05. 02.-án    76 307 511 Ft, 

2019. 06. 18.-án    53 946 335 Ft 

2019. 10. 07.-én    52 757 157 Ft 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 3 

2019. 11. 28.-án    52 025 508 Ft 

2020. 03. 06.-án    33 648 018 Ft kötelezettségvállalásról döntött. 

Ezen forrásokra az IH kötelezettségvállalás is megtörtént. 

Az első körben meghirdetett 8 felhívásra lekötött forrás 372 400 836 Ft, amely a 607 214 

067 Ft fejlesztési forrás 61,32 %-a.  
A fennmaradó 234 813 231 Ft forrást 2020 végéig felhasználjuk a 9. számú felhívás 

segítségével. 

A Helyi Bíráló Bizottság várhatóan 2020. október hónapban ülésezik a 9. számú felhívásra 

beérkezett kérelmek vonatkozásában.  

 

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei. 

Ssz. 
Eredménymutató (indikátor) 

megnevezése (mértékegység) 

HACS által 

vállalt célérték 

Negyedév végéig  

kedvezményezettek 

által vállalt érték 

(TO szerint) 

ténylegesen 

megvalósult 

érték 

1. Létrehozott munkahelyek száma (fő) 5 6  

2. 
A LEADER TUDOMKA HÁLÓZAT 

(LTH) gazdaságnövelő mutatója (%) 

0,85 helyi IP 

adó növekmény 
  

3. 
A LTH által generált idegenforgalmi 

mutatók alakulása (%) 

0,85 falusi 

vendégéjszaka 

növekmény 

  

4. 
A LTH által generált, új mikro-

vállalkozások száma (db) 
8 0 0 

5. 
A LTH hazai és külföldi kapcsolatainak, 

együttműködéseinek száma (db) 
2 7  

6. 
A LTH-ba integrált egyének, családok, 

kisközösségek száma (db) 
100 100  

7. A LTH média szereplésének száma (db) 5 0  

8. 
A LTH szolgáltatásával, érintett vidéki 

lakosság aránya (%) 
8,5   

9. 
LEADER TUDOMKA KÖZPONT által 

létrehozott munkahelyek száma (fő) 
0,5 0  

10. 

LEADER TUDOMKA MIKRO-

KÖRZETI PONTOK által létrehozott új 

munkahelyek száma. (fő) 

2 1  

11. 
LEADER kisösszeggel támogatott 

mikrovállalkozások száma (db) 
56 41 40 

12. 
LEADER kisösszeggel támogatott 

vállalkozások által megőrzött 
40 43  
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munkahelyek száma (fő) 

13. 

LEADER kisösszeggel támogatott 

vállalkozások szolgáltatásával érintett 

lakosság száma (ezer fő) 

85   

14. 

LEADER kisösszeggel támogatott mikro-

vállalkozások támogatásával létrehozott 

új munkahelyek száma 

2,5 4  

15. 
Jó ivóvíz minőséget biztosító, új fúrású, 

szigetüzemű kutak száma (db) 
5 0 0 

16. 

Turisztikai szolgáltatások kialakításának 

eredményeként a vendégéjszakák 

növekménye (%) 

0,5   

 

A projektek megvalósulása elkezdődött, de a fenntartási időt kevés kedvezményezett érte el, 

ezért a táblázat utolsó oszlopának kitöltéséhez szükséges adatok csak részben állnak 

rendelkezésre.  

Valamennyi felhívás vonatkozásában félévenkénti jelentéskötelezettséget írtunk elő a 

kedvezményezettek számára, melyet kis számban teljesítettek. A 9. számú felhívásra 

beérkezett kérelmek lezárását követően a kedvezményezetektől bekérjük a szakmai 

beszámolót a projektek előrehaladásáról, mely lehetőséget biztosít az eredmények pontosabb 

nyilvántartására. 

 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

Nem releváns a beszámolási időszakban.  

 

1.5. Egyéb. 
 

Irányító Hatóság szakmai fórum/felkészítés: nem volt a harmadik negyedévben. 

Régiós értekezletet: nem volt a harmadik negyedévben. 

 

 

2. A negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása. 

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése. 
 

A beszámoló időszakában személyes konzultációra nem került sor, melynek oka a 

Magyarországot súlytó vészhelyzet, de a munkaszervezet valamennyi tagja dolgozott és az 

ügyfelek rendelkezésére állt telefonon keresztül. 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

Nem releváns a beszámolási időszakban. 
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2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
 

Elnökségi ülés:  

- Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesületünk egy 2014-

ben kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos vita lezárásának érdekében szakértőt von be. 
 

- Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya. 2020. 09. 04. A szakértői vélemény alapján a bérleti 

szerződés vonatkozásában fennálló vita lezárásának ügyében az Elnökség úgy határozott, 

hogy peren kívüli megegyezést köt.  
 

Közgyűlés:  

- Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. A Közgyűlés elfogadta a 2019. évi szakmai- és 

mérlegbeszámolót és a 2020. évi költségvetést. Továbbá úgy határozott, hogy a 10. számú 

felhívástervezetet nem jelentetjük meg, az arra allokált forrást a 9. számú felhívásra 

csoportosítja át. Ezeken túlmenően, tagfelvételi kérdésekben döntött. 
 

Felügyelő Bizottsági ülés:  

- Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az egyesület 2019. évi 

mérlegbeszámolóját és a 2020. évi költségvetését, melyeket elfogadásra javasolt a 

Közgyűlésnek. 
 

Az egyesület könyvelését ebben a negyedévben is a JÓ-SZOLG Bt. végezte. 

Elszámolni kívánt költség megnevezése (3 típusú költség) 

könyvvitelei szolgáltatás 

 

A számlavezető pénzintézet, amely az egyesület működési költségének finanszírozását is 

végzi továbbra is a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (TAKARÉKBANK ZRT).  

Elszámolni kívánt költség megnevezése (3 típusú költség) 

bank költségek 

 

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
 

Munkaszervezet által foglalkoztatottak: 

A munkaszervezetnek a negyedévben három főállású munkavállalója volt: Dr. Nagyné Mile 

Erzsébet munkaszervezet vezető, Koscsó Zsuzsanna és Szabó Péter Pálné (szeptember).  

Nagy Lajos elnök, megbízási díjként kapta fizetését a negyedévben. 

Szabó Péter Pálné július és augusztus hónapokban egyszerűsített foglalkoztatott volt. 
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Elszámolni kívánt költség megnevezése  

főállású munkavállalók bére és azok közterhei (1 típusú költség, 3 fő) 

megbízási díj (1 típusú költség, 1 fő) 

egyszerűsített foglalkoztatott (július, augusztus) 1 típusú költség, 1 fő 
 

 

Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda: 

A munkaszervezet irodája továbbra is a HACS székhelyén van (3554 Bükkaranyos, Nagy-

ferenczi tanya). Az iroda naponta 8-16 óráig, július és augusztus hónapokban szerdai napon 

meghosszabbított nyitva-tartással 8-18 óráig állt az ügyfelek rendelkezésére. Szeptembertől a 

szerdai meghosszabbított nyitva-tartást megszűntettük, mert hosszú ideje nem vették igénybe 

az ügyfelek. 

Az irodát szívességi használat alapján használja a HACS, ezért irodabérleti díjat továbbra sem 

számolunk el. 

 

 

 Elszámolni kívánt költség megnevezése  

rezsiköltség (2. típusú költség) 

 

2.5. Egyéb. 

Beszámoltunk a HFS előrehaladásának jelenlegi állásáról a BAZ Megyei Közgyűlés 

Területfejlesztési és Turisztikai Bizottsága előtt 2020. 09. 14.-én, a Pénzügyi Bizottsága és az 

Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága előtt 2020. 09. 15.-én és a BAZ 

Megyei Közgyűlés előtt 2020. 09. 17.-én. A beszámolót a BAZ Megyei Közgyűlés elfogadta. 

 

3. A beszámoló időszakában megtartott rendezvények. 

Nem releváns a beszámolási időszakban. 

 

Kelt.: Bükkaranyos, 2020. 10.  

 

Készítette: Dr. Nagyné Mile Erzsébet,  

munkaszervezet vezető 

………………………. 

Nagy Lajos, elnök 


