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Emlékeztető 
 

Téma: V. TMCS ülés 
Időpont: 2015. 11. 04.  13:00-16:00 
Helyszín: Munkaszervezeti iroda 
 
 
Az ötödik alkalommal ülésező tervezési munkacsoport ez alkalommal ismét a 
munkaszervezeti irodában tartotta megbeszélését. Az ütemterv szerint a Monitoring 
intézkedések meghatározása valamint leírása, és a pénzügyi terv megfogalmazása volt 
betervezve. 
Pénzügyi terv: 
Neubauerné Szatmári Zsuzsa munkaszervezet vezető által készített pénzügyi terv került 
bemutatásra, amely az 1. számú mellékletben jóváhagyott alapján került elosztásra. 
Megnevezés Teljes 

összeg 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fejlesztési 
és 
működési 
forrás 

377.000.000 
Ft 

     

Fejlesztési 
Forrás 

320.450.000 
Ft 

200.000.000 
Ft 

100.000.000 
Ft 

20.450.000 
Ft 

  

Működési 
forrás 

56.550.000 
Ft 

15.000.000 
Ft 

15.000.000 
Ft 

13.000.000 
Ft 

10.000.000 
Ft 

3.550.000 
Ft 

 
A tervezési csoport részéről felmerült, hogy mely elosztás az optimálisabb, ha egyenletesen 
vannak a fejlesztési és működési források elosztva, vagy az első években, amikor rengeteg 
lesz a munka, és szükséges a 4 fős munkaszervezet fenntartása, illetve nagy lesz a pályázati 
kedv a LEADER-ben, akkor a nagyobb összegek lekötése, míg a végére semmi, vagy kevés 
forrás hagyása, illetve esetlegesen lehetőség lesz plusz források igénylésére.  
Mivel azonban számítani van lehetőség a pénzek átcsoportosítására, illetve arra is, hogy a 
2016-os évben nem kerül mind a 15.000.000 Ft felhasználására, ugyanis várhatóan 6-
10.000.000 Ft közötti összeg került jóváhagyásra HFS tervezésre is. Így majd a fennmaradó 
működési forrás, előrébb görgethető. Ugyanakkor az utolsó évi működési forrás 
kiegészíthető lesz a maradék működési forrásokkal és az egyesület saját pályázataival és 
egyéb bevételeivel (piac üzemeltetése, terminálok üzemeltetése, színpad bérbeadás stb.) 
Felmerülhet az is, hogy a Vidékfejlesztési Program végén a más kiírásokból megmaradó 
összegeket átcsoportosítják, tehát előfordulhat, hogy kapunk plusz forrást LEADER-re. 
Fontos, figyelni az ügyfelek felkészültségére, mivel nem biztos, hogy 2016-ban rögtön be 
tudják adni a saját pályázataikat LEADER-re, csak a második körre készülnek el a pályázati 
kiírásnak megfelelő dokumentációval.  
A megbeszéltek után a tervezési csoport az alábbi pénzügyi tervet hagyta jóvá: 
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Megnevezés Teljes 
összeg 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fejlesztési 
és 
működési 
forrás 

377.000.000 
Ft 

     

Fejlesztési 
Forrás 

320.450.000 
Ft 

180.000.000 
Ft 

120.000.000 
Ft 

20.450.000 
Ft 

  

Működési 
forrás 

56.550.000 
Ft 

15.000.000 
Ft 

15.000.000 
Ft 

15.000.000 
Ft 

8.000.000 
Ft 

3.550.000 
Ft 

 
Monitoring kidolgozása: 
Több fórumon is elhangzott, hogy javasolják a monitoring intézkedések esetében nem egy új 
eljárásrend kidolgozását, hanem a 272/2014. Kormányrendeletben meghatározottak 
alkalmazását. 
Ezért a munkacsoport elfogadta, hogy a már meglévő HBB SZMSZ-t a rendeletben 
találhatóakkal kiegészíti. 
A rendelet megtalálható az alábbi linken: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400272.kor 
 
A megbeszélés harmadik részében a korábban már említett, de még nem kidolgozott részhez 
tért vissza a tervezési csoport. 
Jövőkép, átfogó és specifikus célok meghatározása: 
 
Jövőkép 
Finomhangolás az élhető településekért – fenntartható gazdaság, társadalom, környezet és 
helyi termékek fejlesztése, a kiemelt minőségű termékek és szolgáltatások előtérbe helyezése 
 
 
 Átfogó cél(ok) 
1. Helyi erőforrások fokozott hasznosítása a térségi társadalom és gazdaság erősítése 

céljából 
2. Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások számának növelése és támogatása, kiemelten a 

kezdő vállalkozások mentorállására, valamint a vállalkozók közötti együttműködések 
elősegítése, támogatása.  

3. Turizmus fejlesztése 
4. Önellátó térség fejlesztése 
5. Elfogadó, gondolkodó és együttműködő társadalom alapjainak megteremtése az 

esélyegyenlőség jegyében. A helyi társadalom demográfiájának stabilizálása és 
fejlesztése, valamint a helyi társadalmi kohézió és együttműködési kompetenciák 
erősítése. 
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Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

1.1 Megújuló energiák   
1.2 …   
2.1 Mentorálás   
2.2 Helyi szolgáltatóház – kis inkubátorház 

kialakítása 
  

3.1 Hálózatba szervezése   
3.2 ….   
4.1 Helyi termékek a közétkeztetésben   
4.2 Energetika   
5.1 ….   
5.2 …   
    
 
A specifikus célok meghatározása, illetve a meglévők finomhangolása, pontosabb 
megfogalmazása és az eredménymutatók, célértékek megfogalmazása a TMCS további 
kidolgozására vár.  
 
A megbeszélés végén, felkészülve a következő alkalomra, melyen az együttműködésekről 
lesz szó, felvázolásra kerültek az eddig lehetséges együttműködési irányvonalak. 
Ssz. Együttműködés 

megnevezése 
Térségek 
közötti/Nemzetközi 

Kikkel? (eddigi 
lehetséges 
partnerek) 

Főbb irányvonal, 
általános célok 

1. Helyi termékeket a 
közétkeztetésbe 

Mindkettő Francia HACS + 
Váci 
Egyházmegyei 
Vidékfejlesztési 
Iroda (VEVI) 

REL 

2. Ribizli-ház – 
Bogyósgyümölcsökkel 
a térség gazdasági és 
turisztikai fejlesztéséért 

Mindkettő Francia HACS + 
Galga –mente és 
Térsége 
LEADER 
Egyesület + ? 

REL + Turizmus 

3. Kulturális és 
hagyományőrző 
együttműködések a 
határon innen és túl 

Mindkettő Galga –mente és 
Térsége 
LEADER 
Egyesület + Alsó-
Garam-menti 
Fejlesztési 
Parterség + ? 

Hagyományőrzés 

4. Közös Termelői Pont 
kialakítása 

Térségek közötti VEVI REL 

5. Sajtúthoz kapcsolódás Térségek közötti Völgy Vidék Turizmus 
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Vidékfejlesztési 
Közösség 
megkeresése 

6. TDM szervezet 
kialakítása, fejlesztések 

Térségek közötti  Turizmus 

7. Területi gazdasági és 
kereskedelmi 
koordináló központ 

Mindkettő  Gazdaságfejlesztés 

8. Kis szolgáltató-ház 
kialakítása  

Nemzetközi 
(Határon átnyúló) 

Szlovák 
partnerekkel 
(tükörtelepülések) 

Gazdaságfejlesztés 

9. „Gasztrokerék” Nemzetközi 
(Határon átnyúló) 

Szlovák 
partnerekkel 
(tükörtelepülések) 

Turizmus 

10. Földi Kincsek Vására 
projekt folytatása 

Nemzetközi Alsó-Garam 
menti F. P. 

REL + Turizmus 

11. Információs terminálok 
kihelyezése projekt 
folytatása  

Nemzetközi ? Turisztika 

 
A felvázolt projektötletek és lehetőségek után a stratégiába általános fejlesztési 
irányvonalak, és célok kerülnek megfogalmazásra.  
 
 
 
 

Kmf. 
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