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1. Összefoglaló
Néhány bekezdésben kerüljön összefoglalásra a zárójelentés lényegi tartalma. (Az
összefoglaló később kerül megírásra, azt követően, hogy a HVS megvalósításáról szóló
végbeszámolói rész is elkészül.Ezen részt a július-szeptemberi beszámolási időszakhoz
rendelt második rész kidolgozásakor kell megírni.)
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület – a LEADER +-ban és a feladatokban jogelőd
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. tapasztalatait és eredményeit hasznosítva – sikeresen
használta fel a rendelkezésre bocsátott EMVA III. és IV. tengelyes forrásait. A pályázói
kedvet olykor kedvezőtlenül befolyásoló jogszabályi háttér és a eljárásrendek ellenére sikerült
megőriznünk a LEADER program népszerűségét. A nehézségekbe ütköző pályázókat kiemelt
gondoskodással kezeltük, hiszen az ő eredményeik a HACS, a térség, hazánk, és az Európai
Unió céljait szolgálják. A HACS területén eredeti céljainknak megfelelően a turisztikához
közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódó fejlesztések voltak a legnagyobb jelentőségűek.
Igyekeztünk megfelelni az Irányító Hatóság, a Kifizető Ügynökség és a pályázói elvárásoknak
is. Emiatt gyakran váltunk ütközőponttá, amit LEADER-szerűen kezeltünk. Minden
problémát természetesen nem sikerült orvosolni, de lehetőségeinkhez mérten a megfelelő
irányba tett javaslatokkal a kedvező megoldást segítettük elő.
2.1. Alapinformációk a Helyi Akciócsoportról és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával
kapcsolatosan
2.1.1A Leader Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) tervezési és működési területének
földrajzi lehatárolása
2.1.1.1Jogosult települések felsorolása, a HACS területéhez szervesen kapcsolódó
városok felsorolása, külterülettel jogosult települések bemutatása korábbi kistérségek
szerint, illetve járások szerint;
A Cserhátalja Helyi Közösség (továbbiakban: CSHK) tervezési és működési területe
az Észak-magyarországi régióban, Nógrád megyében a pásztói (25 település: Alsótold,
Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt,
Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd,
Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc) és
a balassagyarmati (1 település: Galgaguta) járás (korábban kistérségek) területére
terjedt ki. A közösség 26 településének népességszáma Magyarország közigazgatási
helynévkönyve alapján, 2014. január 1-én 31.699 fő. A lakosság 70%-a kisebb
településeken él, melyek többsége aprófalvas adottságú, a CSHK működési területéhez
szervesen egyetlen város, a járási székhely, Pásztó tartozik, melynek népességszáma
9.875 fő. A CSHK területéhez nem tartoznak külterülettel jogosult települések.
2.1.1.2A kistérségek járássá szervezéséből adódó változások bemutatása;
A kistérségek járássá szervezéséből adódóan a CSHK működési területén nem
következett be változás.

2.1.1.3A HACS területén lévő egyéb, területi adottságokon alapuló települések közötti
egységek, együttműködések bemutatása);
A CSHK területének területi adottságokon alapuló együttműködései között
legfontosabbként megemlítendő a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása. Az önálló jogi
személyiséggel rendelkező, 2014-ben megszűnt önkormányzati többcélú kistérségi
társulást a Pásztói kistérség önkormányzatai a kistérség területének összehangolt
fejlesztése, a térségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése, az
intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása érdekében
hozták létre.
A kistérség társadalmi, kulturális és gazdasági felzárkóztatását, hátrányos helyzetének
csökkentését, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítését célozza meg
tevékenységével a 2003-ban bejegyzett Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete.
A 2007.05.21-én alapított Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületének célja az
alapító önkormányzatok (Bér, Buják, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa,
Héhalom, Kálló Kisbágyon, Palotás, Szirák, Vanyarc) közigazgatási határai által
körülhatárolt mikro térségben a települések gazdasági, társadalmi felzárkóztatását
szolgáló infrastrukturális fejlesztések, közös pályázatok megvalósítása és a
területfejlesztés. Mindezek mellett az Egyesület további célja az egészségügyi,
gyermekjóléti, szociális ellátáshoz, a közoktatáshoz, a hátrányos helyzetűek
képzéséhez és foglalkoztatásához, valamint a természet- és környezetvédelemhez,
hulladékgazdálkodáshoz,
közlekedéshez,
vízgazdálkodáshoz,
a
kulturális,
népművészeti, helytörténeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok összehangolt
végrehajtása.
2.1.1.4A HACS tervezési területét érintő változások (települések kilépése, átlépése
másik HACS-hoz, illetve területi bővülések, ezek okai);
A CSHK működési területéhez tartozó települések számában egyetlen változás
következett be, Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2014.
február 4-én hozott határozata alapján a település a 2014-2020 tervezési időszakban az
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez kívánt csatlakozni. A másik
HACS-hoz történő csatlakozáshoz a Balassagyarmati járáshoz tartozó Önkormányzat,
az Irányító Hatóság 5/2014 (II.6.) Közleményében foglalt szervezési alapelvek
figyelembe vételével döntött, szem előtt tartva, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia
tervezési területe egy-egy adott járást fedjen le.
2.1.2A HACSszervezeténekbemutatása
2.1.2.1A HACS jogi személyiségének bemutatása, a jogi személyiség megalakításának
kelte, a jogi személyiség változása, dátuma, a jogi személyiség változásának
következményei a tagságra vonatkozóan;

A CSHK területén a 2007-2013 tervezési időszakban kettő civil szervezet látta el a
LEADER HACS címbirtokossághoz kapcsolódó feladatokat. A Cserhátalja Nonprofit
Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) cégalapítási dokumentumai a Nógrád Megyei
Bírósághoz 2008. május 30-án kerültek benyújtásra. A Cégbíróság hiánypótlási
felhívására az FVM Vidékfejlesztési Főosztályának állásfoglalása alapján hiánypótlás
keretében visszavonásra került a Nonprofit Kft. közhasznúsági fokozata, valamint a
cég neve szintén az FVM levele alapján Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.-re
módosult. A módosított társasági szerződés 2008. július 21-i aláírása, majd a július 22i benyújtást követően a cégbejegyzés 2008. augusztus 1-én megtörtént. Az FVM, mint
az ÚMVP Irányító Hatósága a Nonprofit Kft-t 2008. szeptember 26-án kelt
határozatával ismerte el LEADER Helyi Akciócsoportként.
2011. június 10-én jelent meg a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet, majd az ezt módosító 140/2011. (XII.22.) VM
rendelet értelmében 2012. április 30-át követően LEADER HACS címmel kizárólag
egyesület rendelkezhetett, illetve e címet csak egyesület nyerhette el.
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2011. november
17-én alakult meg, azzal a céllal, hogy a 2012. április 30-ig LEADER HACS címmel
rendelkező Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. illetékességi területén folytassa a
nonprofit gazdasági társaság - LEADER - vidékfejlesztési tevékenységét. Az
Egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2012 februárjában került benyújtásra a
Balassagyarmati Törvényszékre. A Törvényszék a 2012. január 1. napjától hatályos,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. paragrafusának
való megfelelés céljából hiánypótlásra szólította fel a szervezetet. A 62 alapító taggal
rendelkező Egyesület a hiánypótlás benyújtása után 2012. április 12-én került
bejegyzésre. Eközben a bejegyzés alatt álló Egyesület, a Darányi Ignác Terv (DIT)
ÚMVP EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 5/2012. (II.10.)
közleményében foglaltaknak megfelelően 2012. március 23-án LEADER Helyi
Akciócsoport elismerése iránti kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Képzési és
Szaktanácsadási Intézethez. Az IH 2012. május 1-től ismerte el az Egyesületet
LEADER Helyi Akciócsoportként. A munkaszervezeti feladatokat ezen időponttól a
Nonprofit Kft. korábbi munkatársai a LEADER HACS-ként beszerzett eszközeinek előírásoknak megfelelően - ingyenes használatba vételével látták el.
A jogi személyiségben bekövetkezett változás az alakuló Egyesület tagsági létszámára
volt jelentős hatással. Annak ellenére, hogy a Nonprofit Kft. tagjai az Egyesület
megalapításának szükségességéről tájékoztatást, az Egyesület alakuló közgyűlésére
pedig minden tag meghívást kapott, a Nonprofit Kft-nek 41 tagja létesített tagsági
viszonyt az Egyesületben is.

2.1.2.2A HACS tagság összetétele, változásaa HACS egészére vonatkozó és
településszintű megoszlás a szférákat illetően számszerűen és százalékos arányban is,
a változások főbb okai;
A Nonprofit Kft.-t 106 tag (32 közszféra, 36 civil és 38 üzleti szféra) 12
tulajdonközösséget (4 közszféra, 4 civil szféra és 4 üzleti szféra) alkotva hozta létre. A
közszféra tagjainak aránya az összes taghoz képest 30,19%, a civil szféra aránya
33,96%, az üzleti szféra aránya 35,85%. A településszintű megoszlást vizsgálva, a
közszférát legnagyobb arányban Héhalom képviselte (9,38%), az Önkormányzat
mellett egy közalapítvány és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is csatlakozott a
Nonprofit Kft-hez. Három település (Buják – 6,25%, Mátraszőlős – 6,25%, Pásztó –
6,25%) önkormányzata mellett 1-1 közalapítvány is részt vállalt a vidékfejlesztési
feladatokban. A további 22 településről a közszférát az önkormányzatok képviselik,
százalékos arányuk településenként 3,13%. A civil szférát vizsgálva megállapítható,
hogy a legtöbb civil tagot Pásztó városa adta (44,44%), Kozárd településről 3
szervezet (8,33%), Erdőkürt, Felsőtold, Héhalom, Palotás és Szurdokpüspöki
településekről 2-2 szervezet (5,56%), 7 településről 1-1 szervezet (2,78%)
csatlakozott, a további 12 településről nincs civil tag a Nonprofit Kft-ben. A
vállalkozói szféra legtöbb tagját Pásztó város (9 tag – 23,68%), Ecseg (5 tag –
13,16%), Mátraszőlős (4 tag – 10,53%), valamint Kozárd és Alsótold (3-3 tag –
7,89%) adta. Jobbágyi és Cserhátszentiván településekről 2-2 vállalkozás (2 tag 5,26%), 10 településről 1 vállalkozás (1 tag - 2,63%) tag, 9 településnek nincs
vállalkozói szférát képviselő tagja a Nonprofit Kft-ben.
A teljes tagság településszintű megoszlásáról elmondható, hogy 27 taggal (25,47%)
Pásztó város áll az első helyen, Ecsegről és Kozárdról 7-7 tagja (6,60%),
Mátraszőlősről 6 tagja (5,66%), Héhalomból 5 tagja (4,72%) van a Kft-nek. Alsótold,
Buják, Erdőkürt, Jobbágyi, Szurdokpüspöki településenként 4 taggal (3,77%),
Cserhátszentiván, Egyházasdengeleg, Kisbágyon, Palotás, Vanyarc településenként 3
taggal (2,83%), Bér, Bokor, Csécse, Garáb, Szirák és Tar települések 2 taggal
(1,89%), Erdőtarcsa, Galgaguta, Kálló, Szarvasgede települések 1 taggal (0,94%)
képviseltetik magukat a Nonprofit Kft-ben. A Nonprofit Kft. tagságában nem
következett be változás.
Az Egyesületet 62 tag alapította, 2012. december 31-én 24 tagja (38,71%) a
közszférát, 24 tagja (38,71%) az üzleti szférát, 14 tagja (22,58%) a civil szférát
képviselte a tagság sorában. A településszintű megosztást vizsgálva, a közszférát
legnagyobb arányban továbbra is Héhalom képviseli (8,33%), 22 település
önkormányzata (4,17% - 1 település) szintén tagja lett az Egyesületnek, azonban meg
kell említeni, hogy Bokor, Ecseg, és Tar községek önkormányzatai nem csatlakoztak a
szervezethez. A civil szférát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb civil tagot itt is
Pásztó városa adta (6 tag – 42,86%), Bér és Palotás településekről 2-2 szervezet (2 tag
- 14,29%), Buják, Kozárd, Mátraszőlős, Tar településekről 1-1 szervezet (7,14%)
csatlakozott 2012-ben, a további 19 településről nincs civil tagja az Egyesületnek. A

vállalkozói szféra legtöbb tagját Pásztó város (5 tag – 20,83%), Palotás község (5 tag –
20,83%), Ecseg (3 tag – 12,50%), Buják (3 tag – 12,50%), valamint Kozárd (2 tag –
8,33%) és Tar (2 tag – 8,33%) települések adták. Alsótold, Bokor és
Egyházasdengeleg településekről 1-1 vállalkozás lépett be, 16 településről nincs
vállalkozói szférát képviselő tag az Egyesületben.
A teljes tagság településszintű megoszlásáról elmondható, hogy Pásztóról 12 tagja
(19,35%), Palotásról 8 tagja (12,90%), Bujákról 5 tagja (8,06%), Kozárdról 4 tagja
(6,45%), Bér, Ecseg, Mátraszőlős, Tar településekről 3-3 tagja (4,84%) volt az
Egyesületnek. Alsótold, Egyházasdengeleg, Héhalom településenként 2 taggal
(3,23%), 15 település 1 taggal (1,61%) képviseltették magukat a szervezetben.
2012. december 31. és 2014. december 31. között a szervezet 5 tagja kérte tagsági
jogviszonyának megszüntetését. A kilépések indokaként a 3 civil szervezet
képviselője a tagdíjfizetés nehézségeit, 1 vállalkozó a jogszabályi környezet változását
jelölte meg. 1 vállalkozó két tagsági jogviszonnyal rendelkező szervezetéből az egyik
esetében kérte a kilépést, 1 önkormányzat pedig másik LEADER HACS-hoz
csatlakozott.
2.1.2.3A HACS tagság felépítésének bemutatása (szakmai csoportok vagy egyéb
szerkezeti egységek pl. járási vagy korábbi kistérségi egységek);
A HACS tagságát a korábbi Pásztói és Balassagyarmati kistérség területén működő
önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások adták a Nonprofit Kft., és az
Egyesület esetében is.
2.1.2.4A HACS tagság bővítésének módja (tagfelvétel bemutatása, elvei, tagok
kötelezettségei, tagdíj, kizárás, annak szabályai, tagfelvételek és kizárások száma,
számszerű és százalékos megoszlása);
A Nonprofit Kft. LEADER HACS címbirtokossága alatt is folyamatosan nyitott volt,
a tagsági jogviszony létesítésének lehetősége nem került korlátozásra, a
vidékfejlesztésért tenni akaró szervezeteket várta tagjainak sorába.
Az Egyesület esetében a tagfelvételt az alapszabályban rögzített rendelkezések
szabályozzák, egyéb, a tagsági jogviszony létesítéséhez kapcsolódó korlátozás itt sem
került meghatározásra. Az Egyesületbe felvételüket kérhették és kérhetik azok a
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, amelyek egyetértenek a civil szervezet célkitűzéseivel, ismerik
alapszabályát, a közgyűlés határozatait magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el, továbbá kötelezettséget vállalnak az egyesületi célok megvalósítása érdekében
történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Bár az alapszabály lehetővé tette a
pártoló tagság formáját is, az Egyesületben ilyen formájú jogviszony nem került
létesítésre. A tagsági jogviszony írásbeli belépési nyilatkozattal, két tag ajánlásával, az

alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével a közgyűlés döntése alapján jött,
illetve jöhet létre.
A Nonprofit Kft. esetében az IH által előírt társasági szerződés formula került
alkalmazásra, a vonatkozó törvényi szabályozáson túl a tagok jogai, kötelezettségei és
a kizárásra vonatkozó rendelkezések nem kerültek szigorúbb meghatározásra.
Az Egyesület tagjainak jogait és kötelezettségeit az alapszabály tartalmazza. A tagok
kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként vállalt
feladataikat és tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását. Kötelesek továbbá az évente a közgyűlés által meghatározott mértékű
tagdíjat és működési hozzájárulást befizetni.
A Nonprofit Kft. tagsága nem határozott meg hozzájárulás vagy más fizetési
kötelezettséget. Az Egyesület Közgyűlése 2012. március 21-én hozott 2012/1/8.
számú határozatával éves szinten 6.000 Ft tagdíjat, önkormányzatok esetében 10
Ft/lakos/év, vállalkozók esetében 4.000 Ft/év, civil szervezetek esetében 2.000 Ft/év
működési hozzájárulást hagyott jóvá, amely összegek időarányosan kerültek a tagok
részéről befizetésre 2012-ben.
Az Egyesület tagjának kizárására vonatkozó szabályokról a törvényi szabályozásnak
megfelelően az alapszabály rendelkezik. Az Egyesület közgyűlése a résztvevők
legalább 50%-a+1 tag igenlő szavazatával meghozott határozattal zárhatja ki az
egyesületből a tagot, jogszabályt, egyesületi alapszabályt vagy közgyűlési határozatot
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén. A kizárási eljárás lefolytatásának
kezdeményezésére az egyesület szervei vagy bármely egyesületi tag jogosult, a
jogsértő magatartás tanúsításától számított 30 napos határidőn belül. A kizárásról
határozó közgyűlésen lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy
véleményét, észrevételeit szóban ismertesse. A döntéshozatalt követő 15 napon belül a
kizárásról szóló, írásbeli, indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. A kizárt
tag - amennyiben a határozatot törvénysértőnek tartja - annak tudomására jutásától
számított 30 napon belül jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
A Nonprofit Kft. esetében a LEADER HACS címbirtokosság ideje alatt nem került sor
tagfelvételre illetve tag kizárására. Az Egyesületbe 2012. december 31. és 2014.
december 31. közötti 3 új tag (2 vállalkozás, 1 civil szervezet) kérte felvételét, kizárási
eljárás kezdeményezésére nem került sor.
2.1.2.5Tagsági ülések (közgyűlések, illetve tekintettel arra, hogy 2008-ban nonprofit
gazdasági társaságok is alakultak, taggyűlések) bemutatása (számuk,
határozatképességük jellemzése (első meghirdetés alapján határozatképes ülések
száma, százalékos megoszlása az összes ülés számához képest), szervezésük módja
(teljes tervezési területre vonatkozó vagy részleges ülések, vagy egyéb), a tagsági

üléseken való aktivitás bemutatása, hozzászólások jellemzői, a tagsággal kapcsolatos
főbb kitűzött célok
2008. október 14. és 2012. április 30-a között a Nonprofit Kft.13 taggyűlést tartott,
mindezekből első meghirdetésre 5 ülés volt határozatképes, amely a 41,6%-a az összes
taggyűlésnek. Szervezésük módja szerint az ülések nem voltak részlegesek, a teljes
tervezési területre kiterjedtek. 3 taggyűlés a napirendi témák fontosságára tekintettel a
teljes tagság összehívását célozta meg, a többi 10 ülésen a szavazati joggal rendelkező
tulajdonközösségek vezetői vettek részt. A 13 taggyűlésen 33 határozat született, a
határozatok a tisztségviselők megválasztására, a pénzügyi jelentések, költségvetési
tervek, éves beszámolók elfogadására, továbbá a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
(továbbiakban: HVS) felülvizsgálatára, módosítására, a HPME-k és a LEADER
célterületek jóváhagyására irányultak.

2012. március 21. és 2014. december 31. között az Egyesület 6 közgyűlést tartott,
mindezekből 5 esetben (83,3%) volt első meghirdetésre határozatképes. A
közgyűlések szintén a teljes tervezési területet érintették, 34 határozatot hozott a
tagság, amely többek között a tisztségviselők megválasztására, az éves beszámolók
elfogadására irányultak, valamint a közgyűlés döntött a működési
támogatásmegelőlegező hitel mértékéről, a térségek közötti és nemzetközi
együttműködésekben való részvételről és a 2014-2020 tervezési időszak
együttműködési szándékáról is. A tagság aktivitása a Nonprofit Kft. taggyűlésein és az
Egyesület közgyűlésein közepesnek volt tekinthető, elsősorban a kérelem és
pályázatbenyújtási időszakok kezdetén vettek részt aktívabban az szervezetek
munkájában. A hozzászólások a napirendi pontokban szereplő témák mindegyikére
kiterjedtek. A tagsággal kapcsolatban a főbb kitűzött célok a jogszabályi feltételeknek
megfelelő összetétel és a CSHK megfelelő képviseletének biztosítása volt a HVS
felülvizsgálata, módosítása során is.
2.1.2.6Szervezeti és Működési Szabályzat kelte, módosításai, módosítás okai,
leglényegesebb változások (csatolni kell!)
A Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2008. október 10-én készült el,
a szabályzat nem került módosításra. Az SZMSZ a beszámolóhoz csatolásra került.
Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. április 25-én készült el, a
szabályzat nem került módosításra. Az SZMSZ a beszámolóhoz csatolásra került.
2.1.2.7 Alapító Okirat csatolása
A Nonprofit Kft. társasági szerződése és a tagjegyzéke, valamint az Egyesület
alapszabálya, módosított alapszabálya a beszámolóhoz csatolásra került.

2.1.3HACS elnökség (döntéshozó testület) bemutatása
2.1.3.1Elnökség (döntéshozó testület)összetétele, kiválasztás/megválasztás elvei,
elnökség változása, szférák szerinti arányok számszerűen és százalékos megoszlásban
is;
A Nonprofit Kft. döntéshozó testületi feladatait a LEADER HACS cím visszavonásáig
a tulajdonközösségek vezetői látták el, akik nemcsak képviseleti, hanem szakmai
döntéshozóként is részt vettek a munkában. A 12 tulajdonközösséget a közszféra 4, a
civil szféra 4, valamint az üzleti szféra 4 képviselője vezette, akik képzettségük, több
évtizedes közigazgatási- gazdaság- és közösségfejlesztő tapasztalatuk alapján kerültek
megválasztásra. A szférák szerinti arányok százalékos megoszlása a Nonprofit Kft.
esetében - közszféra 33,33%, civil szféra 33,33% és a vállalkozói szféra 33,33%.
Az Egyesület elnökségében a közszférát 3 elnökség tag (33,33%), az üzleti szférát 4
elnökségi tag (44,44%), a civil szférát 2 elnökségi tag (22,22%) képviseli. Az alakuló
közgyűlésen 9 tagú elnökség került megválasztásra, közülük 6-an, tulajdonközösségi
vezetőként már a Nonprofit Kft-ben is közreműködtek. A döntéshozó testületi
feladatok ellátásával a közgyűlés szintén az elnökség tagjait bízta meg 2012. július 20án hozott határozatával.
A Nonprofit Kft. döntéshozó testületében, valamint az Egyesület elnökségében a
szférák aránya a beszámolási időszakban nem változott meg, személyi változások
vezetői állás betöltése miatti összeférhetetlenség, magánéleti problémák, valamint az
önkormányzati választások miatt következtek be.
2.1.3.2Elnökségiülések (döntéshozó testület üléseinek) bemutatása (hozott határozatok
száma, főbb témakörei, határozatképesség bemutatása (elnökségi üléseken való
aktivitás, részvétel, kitérve az elnökségi ülésen résztvevő nem elnökségi
tagokra)összetétele a települések képviselete szerint, zárt és nyílt elnökségi ülések
száma, megoszlása, zárt ülések témái,;
A Nonprofit Kft. döntéshozó testülete 12 alkalommal ült össze, az ülések 83,3% (10
db) volt első meghirdetésre határozatképes. A 12 TK-vezető közül heten LHH
települést képviseltek, a tag-települések 34,6%-át reprezentálták. A testület a zárt
üléseken 107 határozatot hozott az EMVA III. tengelyes és a LEADER jogcímekhez
kapcsolódóan, a határozatok, egyben a testületi ülések fő témakörei a minimum
pontszámok meghatározása, forrásátcsoportosítás, az adható pontszámok és a
támogatási összeghatárok meghatározása voltak. Az üléseken a napirendi pontok
témájára tekintettel csak a döntéshozó testület tagjai, valamint a munkaszervezet
munkatársai vettek részt a titoktartási kötelezettségek betartásra érdekében.
Az Egyesület elnöksége, egyben döntéshozó testülete 18 alkalommal ült össze, az
első meghirdetésre az összes ülés (100%) határozatképes volt. A 9 elnökség tag az

egyetlen személyi változás figyelembe vételével itt is a tag-települések 34,6%-t
képviselte. A 18 ülésből a 12 döntéshozó testületi ülés zárt, a 6 elnökségi ülés nyílt
ülés volt. Az elnökségi üléseken a napirendi pontok témájától függően a tagokon és a
munkaszervezet munkatársain kívül az Egyesület könyvelője és könyvvizsgálója vett
részt. Fő témakörei az éves költségvetési tervek, beszámolók véleményezése, a 2013.
évi LEADER intézkedési terv jóváhagyása, továbbá a 2014-2020 tervezési időszakra
vonatkozó tervezés terület előzetes elismerése iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódóan a közgyűlés számára javaslatok megfogalmazása és a szervezési
feladatok áttekintése volt. Az elnökség összesen 47 határozatot hozott, amelyből 34
határozat kapcsolódik az EMVA III. tengelyes és a LEADER jogcímekhez, és a
minimum pontszámok, a maximálisan igényelhető támogatási összegek
meghatározására, a jogcímek közötti forrásátcsoportosításra, az értékelési táblázatok
elfogadására, valamint a 3. körös LEADER pályázatokhoz kapcsolódó benyújtási
határidők megállapítása irányul.
2.1.3.3Hozzászólások és azok figyelembe vételének jellemzői (pl. Éltek-e a tagok
véleményezési jogukkal?)
A Nonprofit Kft. tulajdonközösségi vezetői, és az Egyesület elnökségének tagjai éltek
véleményezési jogukkal a testületi üléseken. A III. és a IV. tengelyes jogcímek
kapcsán törekedtek a reális, a helyi közösség érdekeit szolgáló döntések
meghozatalára és ezzel együtt a HVS-hez illeszkedő projektek megvalósítását célzó
kérelmek és pályázatok támogatására. A Nonprofit Kft. döntéshozó testülete
elsősorban a III. tengelyes jogcímek 1. kérelembenyújtási fordulójára benyújtott
projektek tárgyalása során alakított ki olyan javaslatokat, irányelveket (játszóterekre
igényelhető maximális támogatási összeg, piacok létesítésének szükségessége,
turisztikai fejlesztéseknél egy szálláshely egységre jutó nettó bekerülési támogatási
érték, eltúlzott, a térségi falusi turizmushoz nem illeszkedő fejlesztési elképzelés),
amelyeket a későbbi döntéshozó testületi üléseken is figyelembe vettek a
döntéshozatali eljárásrendben foglaltak maximális betartása mellett.
Amennyiben a HACS elnöksége nem azonos a döntéshozó testülettel, hanem két különböző
szervről van szó, úgy a fenti, jellemzést mindkét szervre vonatkozóan el kell végezni.
2.1.4Felügyelőbizottság bemutatása
2.1.4.1Felügyelőbizottság összetétele szférák szerint számszerűen és százalékos
megoszlásban is, összetétele a települések képviselete szerint, ülések száma, főbb
témák, részvételi aktivitás bemutatása, ülések lebonyolításának módja – nyílt, illetve
zárt ülések száma, témái, zárt ülések aránya (az összes ülés számához képest)
A Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 6 alkalommal, az Egyesület ellenőrző bizottsága
3 alkalommal tartott ülést, egyetlen felügyelő bizottsági ülés kivételével az összes ülés
határozatképes volt. Az 5 tagú felügyelő bizottságban a közszférát 2 fő (40%), az

üzleti szférát 2 fő (40%) a civil szférát 1 fő (20%) képviselte. A felügyelő bizottsági
tagok Héhalom, Garáb, Szurdokpüspöki, Pásztó, és Bokor településeket képviselték a
bizottságban.
A szintén 5 tagú ellenőrző bizottságban a közszférát 2013.05.30-ig 3 fő (60%), az
üzleti és a civil szférát 1-1 fő (20-20%) képviselte. A 2013.05.30-i közgyűlést
követően a szférák képviseleti aránya az alábbiakra változott: közszféra 2 fő (40%),
üzleti szféra 2 fő (40%), vállalkozói szféra 1 fő (20%). Az ellenőrző bizottsági tagok
Pásztó, Héhalom, Garáb, Jobbágyi és Bokor településeket képviselték a bizottságban.
A nyílt ülések főbb témái az éves költségvetések és beszámolók vizsgálata, a
szervezetek működésének, gazdálkodásának ellenőrzése volt. A felügyelő bizottság és
az ellenőrző bizottság minden alkalommal véleményezte az éves beszámolókat,
valamint javaslatokat fogalmazott meg a munkaszervezetek gazdálkodására
vonatkozóan. Mindenezek mellett a bizottsági tagok írásbeli beszámolók és szóbeli
előterjesztések formájában tájékoztatást kaptak a munkaszervezet által ellátott
feladatokról, valamint a III. tengelyes kérelmek és a LEADER pályázatok aktuális
állásáról.
2.1.5A HACS Helyi Bíráló Bizottságának bemutatása
2.1.5.1A HACS Helyi Bíráló Bizottságának összetétele, tagok száma, szférák szerinti
megoszlása számszerűen és százalékos arányban, a HBB tagság változása, póttagok
száma, szférák közötti megoszlása;
A Helyi Bíráló Bizottságok (továbbiakban: HBB) létrehozása a 2011. évi LEADER
pályázati forduló előtt vált szükségessé a helyi szintű döntéshozatal erősítése
érdekében. A Nonprofit Kft. HBB tagjai az IH 99/2011. (VIII/2.) közleményének
mellékleteként megjelent Helyi Bíráló Bizottsági Eljárásrend előírásainak megfelelően
kerültek megválasztásra. Az eljárásrend értelmében a Taggyűlés 5 HBB tagot és 2
póttagot választott a 2011.08.22-én megtartott ülésén. A HBB-ben a teljes tagsághoz
viszonyítva a köz- és az üzleti szférát 2-2 tag (28,6% - 28,6%), a civil szférát a HBB 1
tagja, valamint 2 póttagja képviselte (42,8%). A HBB tagságban nem következett be
változás.
Az Egyesület közgyűlése a LEADER 3. pályázatbenyújtási köréhez kapcsolódóan
létrehozott HBB tagjait 2013.04.09-én választotta meg. A közgyűlés 5 HBB tagot és 4
póttagot választott, a teljes tagsághoz viszonyítva a közszférát a HBB-ben 1 fő
(11,1%), a vállalkozói szférát 3 fő (33,3%) a civil szférát 1 fő (11,1%), a póttagok
esetében a közszférát 1 fő (11,1%), a vállalkozói szférát 1 fő (11,1%) és a civil szférát
2 fő (22,2%) képviselte. A HBB tagságában az Egyesületnél sem következett be
változás.
2.1.5.2HBB ülések száma, határozatképesség jellemzése, első meghirdetésre
határozatképes ülések száma, megoszlása az összes ülés számához képest;

A Nonprofit Kft. HBB-a 2011-ben 2 alkalommal tartott ülést, az első meghirdetésre
mindkettő ülés határozatképes volt.
Az Egyesület által létrehozott HBB 2013.06.07. és 2013.09.23. között 9 alkalommal
ült össze, az első meghirdetésre az összes HBB ülés határozatképes volt.
2.1.5.3HBB által hozott döntések száma, jellemzése;
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 76/2011. VM rendelet 2011. július 29-én jelent meg. Az IH
2011. augusztus 2-án megjelent pályázati felhívásának megfelelően, a pályázóknak a
projektre vonatkozóan projekt adatlapot kellett személyesen vagy postán a HACS
munkaszervezetéhez benyújtaniuk. A Nonprofit Kft. munkaszervezetéhez 2011.
október 3-ig 114 projekt adatlap érkezett be, a HBB szeptember 9-én és október 3-án
110 projekt adatlap jóváhagyásáról döntött.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet megjelenését követően az
Egyesület munkaszervezetéhez 2013.06.24. és 2013.09.18. között összesen 58 projekt
adatlap került benyújtásra. A HBB 2014. június 7. és szeptember 23. között 9
alkalommal ült össze, 44 projekt adatlap esetében támogató, 14 projekt adatlap
esetében elutasító nyilatkozatot adott ki.
2.1.6.A HACS által létrehozott egyéb szerv bemutatása, jellemzése (SZMSZ-ben is
szabályozott egyéb szervek jellemzése, például tematikus munkacsoportok, tanácsadó
testületek)
A Nonprofit Kft. és az Egyesület esetében a jogszabályokban rögzített, elkülönített feladat és
hatáskörrel rendelkező testületeken kívül (Nonprofit Kft. – Felügyelő Bizottság, Taggyűlés;
Egyesület: Ellenőrző Bizottság, Elnökség, Közgyűlés) nem kerültek létrehozásra egyéb,
tematikus munkacsoportok illetve tanácsadó testületek.
2.1.7.Az HACS szervezeti felépítésének összefoglaló jellemzése a térségben való
beágyazódottsága szempontjából
A2.1.1 és 2.1.5 részben foglalt adatok alapján a HACS tagság részvételi hajlandósága a
HACS térségben végzett munkájában, a helyi társadalmi, gazdasági viszonyok formálásában
(pl. a tagság bővülése pozitív trendre utal, a HACS társadalmi elfogadottságának jele, a
kilépések az ellenkezőjét jelzik);
A tagság illetve a térség lakosainak aktivitására, részvételi hajlandóságára nagyon nehéz
megfelelő összefoglaló jellemzést adni. A Nonprofit Kft. és az Egyesület tagsága mellett a
térségi pályázók és kérelmezők, valamint az érdeklődők is „részt vettek” a HACS

munkájában. Az előbbiekben felsorolt csoportokra egyaránt jellemző volt a kezdeti
lelkesedés, a tenni akarás, azonban a bonyolult pályázati folyamat, a sikertelen pályázatok és
kérelmek sokak kedvét elvették nemcsak a további fejlesztésektől, hanem a HACS
vidékfejlesztési tevékenységében való részvételtől is. Jelentősen befolyásolta a részvételi
hajlandóságot, hogy a gazdasági válság következtében a nehéz helyzetben lévő
önkormányzatok, gazdasági társaságok, és civil szervezetek forrás, és előfinanszírozás
hiányában kevésbé, vagy egyáltalán nem tudták fejlesztési elképzeléseiket megvalósítani. Sok
szervezet gazdasági helyzetére hivatkozva a tagdíjfizetési kötelezettséggel járó Egyesületbe
már nem is lépett be. A pozitív trendet a fórumokon, tagsági üléseken való részvétel, a
tisztségviselők és a tagság együttműködési készsége, a térség fejlődése iránti elkötelezettsége
mutatja. Az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek tenni akarása
és aktivitása leginkább a HVS felülvizsgálati és projektötlet gyűjtési időszakokban nyilvánult
meg, rávilágítva, hogy a helyi szereplők aktívan részt kívánnak venni a térségüket érintő
fejlesztési folyamatokba.
2.2HACS munkaszervezet
2.2.1A HACS irányítási rendszerének működése, jellemzése
2.2.1.1AHACS munkaszervezet működése és feladatai (a delegált feladatokkal
együtt), munkavállalók száma, beosztása, foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő vagy
részmunkaidős munkaviszony, megbízási jogviszony);
A 2007-2013 tervezési időszakban megvalósítandó LEADER Program helyi szintű
végrehajtása érdekében kötött együttműködési megállapodás az IH és a Nonprofit Kft.
között 2008.10.28-i dátummal került aláírásra. A Munkaszervezet 2008.10.15-én
kezdte meg a működést a 3053 Kozárd, Külterület 095. szám alatti HACS központi
irodában. Az iroda MVH általi műszaki és személyi akkreditálása 2009. november 4én történt meg. A munkaszervezet tevékenységét az IH által kéthavonta megküldött
munkaterv szabályozta, valamint az MVH által a delegálási megállapodás alapján
meghatározott kérelemkezelési feladatok teljesítése határozta meg.
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2008-ban:
 2008.10.15-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
munkaszervezet-vezető,
 2008.10.15-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
LEADER menedzser asszisztens (2009.10.01-től A3 ügyintéző/szakmai vezető).
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2009-ben:
 A 2008-ban felvett munkavállalók munkaviszonyában, beosztásában nem történt
változás,
 2009.03.24-től 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás: LEADER
menedzser asszisztens, 2009.10.01-től A1/A2 ügyintéző,
 2009.06.02-től 1 fő felvétele, részmunkaidős, októbertől teljes munkaidős
munkaviszony, beosztás: ügyvezető,

 2009.07.01-től 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás: projekt
menedzser, 2009.10.01-től A1/A2 ügyintéző,
 2009.07.01-től 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás: LEADER
menedzser asszisztens, 2009.10.01-től ügykezelő,
 2009.07.07-től 2009.10.31-ig 1 fő felvétele, részmunkaidős munkaviszony,
beosztás: LEADER menedzser asszisztens.
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2010-ben:
 A 2008-ban és 2009-ben felvett munkavállalók (6 fő) munkaviszonyában és
beosztásában nem történt változás,
 2010.01.01-től 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás: projekt
menedzser,
 2010.01.18-tól 2010.04.02-ig 1 fő francia állampolgárságú gyakornok (University
of Western Brittany) felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás: projekt
menedzser, transznacionális együttműködési projektek előkészítésével kapcsolatos
feladatkörrel.
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2011-ben:
 2011-ben 7 fő, teljes munkaidős munkaviszony, beosztások: 1 fő ügyvezető, 1 fő
munkaszervezet-vezető, 1 fő szakmai vezető - A3 ügyintéző, 1 fő LEADER
menedzser asszisztens - ügykezelő, 1 fő LEADER menedzser asszisztens – A1/A2
ügyintéző, 1 fő projektmenedzser – A1/A2 ügyintéző, 1 fő projektmenedzser
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege a LEADER HACS cím
visszavonásáig:
- 2012-ben 7 fő, teljes munkaidős munkaviszony, 6 fő esetében a beosztásokban
nem történt változás, 1 fő munkaköréből középfokú nyelvvizsga hiányában
kikerült A1/A2 ügyintézői feladatok ellátása.
A Nonprofit Kft. LEADER HACS címe 2012.04.30-i dátummal került visszavonásra,
az MVH-val kötött delegálási megállapodás azonnali hatályú felmondására
2012.05.31-én került sor.
A Nonprofit Kft. vidékfejlesztési tevékenységét tovább folytató Egyesület
munkaszervezete 2012.05.01-én kezdete meg működését a kozárdi irodában.
2012.06.06-án az IH-val, 2012.07.13-án az MVH-val kerültek az együttműködési és
delegálási megállapodások aláírásra. Az Egyesület munkaszervezetének
tevékenységében, feladataiban nem következett be változás, továbbra is az IH által
háromhavonta megküldött munkaterv, valamint a delegálási megállapodás alapján
meghatározott kérelemkezelési feladatok ellátása volt az irányadó.
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2012.05.01-től:

 2012.05.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
munkaszervezet-vezető,
 2012.05.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
munkaszervezet-vezető helyettes/szakmai vezető,
 2012.05.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, 2012.10.09-től
2014.02.28-ig részmunkaidős munkaviszony, beosztás: LEADER menedzser
asszisztens/ügykezelő
 2012.05.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
projektmenedzser/A1/A2 ügyintéző
 2012.05.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
projektmenedzser/A1/A2 ügyintéző
 2012.08.01-től: 1 fő felvétele, részmunkaidős munkaviszony, beosztás: belföldi és
nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzser
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2013-ban:
- 2013-ban 5 fő munkaviszonyában és a beosztásokban nem történt változás,
- 2013.01.01-től 1 fő teljes munkaidős munkaviszonya részmunkaidős
munkaviszonyra módosult a beosztás változása nélkül,
- 2013.12.01-től: 1 fő felvétele, teljes munkaidős munkaviszony, beosztás:
LEADER menedzser asszisztens
A munkavállalók száma, beosztása és a foglalkoztatás jellege 2014-ben:
- 2014-ben 5 fő munkaviszonyában és a beosztásokban nem történt változás,
- 2014.03.01-től 1 fő részmunkaidős munkaviszonya teljes munkaidős
munkaviszonyra módosult változatlan beosztás mellett,
- 2014.10.09. napján 1 fő teljes munkaidős munkatárs munkaviszonya megszűnt.
2.2.1.2Bevontszervezet alkalmazása, jellemzése (munkavállalók száma, beosztása);
Bevont szervezet nem került alkalmazásra a 30/2012. (III.24.) VM rendelet 2.§ (1)
bekezdés j) pontjában foglalt feladatok ellátása érdekében.
2.2.1.3Egyéb kiszervezett feladatok bemutatása, kiszervezés okai, módja
A 141/2008. (X.30.) FVM rendeletben, a 30/2012. (III.24.) VM rendeletben, valamint
az IH-val kötött együttműködési megállapodásokban rögzített, a LEADER HACS által
önállóan ellátandó feladatok körén kívüli feladatokat is a Nonprofit Kft. és az
Egyesület munkaszervezete végezte, külső alvállalkozó a feladatok ellátása érdekében
nem került bevonásra.
2.2.1.4Főbb szervezeti változtatások kiemelése, kiértékelése;,
Főbb szervezeti változás az új címbirtokos szervezet elindulásakor következett be. A
munkaszervezet működésében, feladatellátásában nem jelent meg hangsúlyosan a
Nonprofit Kft. és az Egyesület közötti váltás, a változások elsősorban a testületi

szervekben, a tisztségviselők feladataiban voltak hangsúlyosak a nonprofit gazdasági
társaságok és az egyesületek működésének eltérő jogi szabályozása miatt.
2.2.1.5Személyi változások jellemzése, szervezeti változások jellemzése;
Sem a Nonprofit Kft., sem az Egyesület munkaszervezetében nem történtek jelentős
személyi változások. A delegálási feladatok ellátása érdekében 2009-ben 3 fő került
felvételre teljes munkaidős foglalkoztatottként. A két munkaszervezetben nem
következett be jelentős létszámváltozás, a 2008-2010-ben felvett munkatársak
dolgoztak teljes- vagy részmunkaidőben.
2.2.1.6 Adminisztrációs kapacitások bemutatása,irodák száma,
felszereltsége,munkaszervezeti infrastrukturális ellátottság jellemzése;
A Nonprofit Kft. és az Egyesület munkaszervezete nem működtetett alirodát, a
központi iroda a 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz szám alatti épület emeletén kapott
helyett. A 63,6 m2 hasznos alapterületű ingatlan vezetékes telefon és internet
csatlakozással ellátott, az irodai, adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenységek
ellátáshoz teljes mértében felszerelt, a delegálási feltételek teljesítéséhez szükséges
biztonságtechnikai rendszerrel kiépített. A munkaszervezetek a munkateher
növekedést új munkaerő felvételével oldották meg.
2.2.1.7Az MVH-val való adminisztrációs kapcsolat jellemzése;
Az MVH és a munkaszervezetek között az adminisztrációs kapcsolat bürokratikus
jellegű volt, a kifizető ügynökség által kért adatszolgáltatási kötelezettségek
határidőben teljesítésre kerültek. A munkatársak elsődlegesen a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség, másodsorban a Nógrád Megyei Kirendeltség
munkatársaival tartották a kapcsolatot, negatív hozzáállást nem tapasztaltak, a
hiánypótlások teljesítése során, és a helyszíni ellenőrzéseken segítő szándékkal álltak a
kollégák a HACS rendelkezésére.
2.2.1.8A helyi szervezetekkel való kapcsolat jellemzése, együttműködések
bemutatása;
A térségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal a
munkaszervezetek jó viszonyt alakítottak ki, az együttműködés elsősorban a pályázati
lehetőségek népszerűsítésében nyilvánult meg. A fejlesztési lehetőségek
kommunikációjához leginkább az önkormányzatok és a Kistérségi Társulás
munkatársai csatlakoztak. Az Agrárkamara munkatársaival a pályázók éves
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében volt jelentős az
együttműködés.
2.2.1.9Amenedzsment hozzájárulása a helyi társadalmi- gazdasági fejlődéshez;

A menedzsment tevékenysége során számos szervezettel került kapcsolatba, széles
ismeretségi körrel rendelkezik a térségben. Az EMVA források felhasználásában
nyújtott projektgenerálási és a projektek megvalósításában nyújtott tanácsadási
tevékenységgel számos vállalkozásfejlesztési, település- és turizmusfejlesztési,
továbbá közösségépítést, közbiztonsági fejlesztéseket, sport- és szabadidős
tevékenységet célzó beruházás eredményes megvalósításához járult hozzá, amely
tovább növelte a térségi szereplők bizalmát a menedzsment iránt.
A szakmai rendezvényeken több alkalommal nyílt lehetőség kapcsolatépítésre,
tapasztalatcserére, amelynek eredményeként a térségi szervezetek szívesen fordultak a
munkaszervezetekhez további szakmai tanácsért (ügyvitel, egyéb pályázati
lehetőségek, nemzetközi kapcsolatépítés, turisztikai információk, fejlesztéspolitikai
szakmai ismeretek, helyi tájékozódás, elérhetőségek témában).
Az Egyesület több közös pályázatot nyújtott be, illetve több projektet is lebonyolított
térségek közötti együttműködés keretében, amelyeknek célja az együttműködő
települések turisztikai vonzerejének növelése, a hagyományőrzés, a lakosok számára a
kellemesebb élettér megteremtése, továbbá a térségi lovas turizmus fellendítése volt.
2.2.2A HACS működésének pénzügyi jellemzése (excel táblában kerül megjelenítésre minden
számszerűsíthető adat, amelyet az IH szerkeszt meg és a HACS-ok rendelkezésére bocsát)
2.2.2.1Működési források bemutatása, mennyisége, központilag a HACS számára
biztosított plusz működésiforrások mennyisége;
A 2007-2013 tervezési időszakban a LEADER HACS rendelkezésre álló működési
forrása 185.450.804 Ft volt a 141/2007. (XI.28.) rendelet alapján. Az Egyesület
számára a 138/2012. (XII. 17.) IH közlemény alapján 26.104.594 Ft, a plusz fejlesztési
forrás működési kerete, továbbá a 91/2014 (XII.23.) IH közlemény alapján 7 millió
forint plusz működési forrás került biztosításra központilag és a 2015 október 31-ig
történő működés költségeire további 8.709.862 Ft.
2.2.2.2A működési források felhasználásának üteme éves bontásban, a HACS által
kérelmezett forrásátcsoportosítások jellemzése (igénylés oka, ideje, IH döntés)
A Nonprofit Kft. munkaszervezete 2008 és 2012.04.30. között 101.340.221 Ft forrást
használt fel, éves bontásban 2008-ban 3.407.696 Ft-ot, 2009-ben 22.276.034 Ft-ot,
2010-ben 31.785.976 Ft-ot, 2011-ben 32.817.899 Ft-ot, 2012. április 30-g 11.052.616
Ft-ot.
Az Egyesület munkaszervezete 2012. május 1-től jelen beszámoló benyújtásáig
71.501.521 Ft-ot használt fel, éves bontásban 2012-ben 14.474.374 Ft-ot, 2013-ban
23.502.344 Ft-ot, 2014-ben 24.877.943 Ft-ot, 2015-ben a már jóváhagyott és a
benyújtott kifizetési kérelmek alapján 8.646.860 Ft-ot.

Az Egyesület által egyszer, 2014.01.29-én került forrásátcsoportosítási kérelem az IHhoz benyújtásra. Az igénylés oka, hogy a 2014. évi költségvetési terv készítésekor a
munkaszervezet arról értesült, hogy a 2013-ban fel nem használt működési forrásból
rendelkezésre álló 5.440.000 Ft átcsoportosítása csak a folyamatban lévő, 2013. évet
érintő kifizetési kérelmek jóváhagyását követően lehetséges. Ezen indokból a
296/2013. (XI.29.) IH közlemény szerinti 2015. évben rendelkezésre álló 8.828.645 Ft
forrásból 5.440.000 Ft átcsoportosítását kérte a 2014-es évre. Az IH 2014.02.20-án
kelt levelében az átcsoportosítási kérelmet jóváhagyta.
2.2.2.3A személyi és dologi kiadások megoszlása;
A Nonprofit Kft. személyi jellegű kiadásokra 2012.04.30-ig 82.707.579 Ft-ot, dologi
kiadásokra 18.403.542 Ft-ot használt fel, a személyi jellegű kiadások éves bontásban
2008-ban 2.148.539 Ft-ot, 2009-ben 15.833.741 Ft-ot, 2010-ben 26.753.361 Ft-ot,
2011-ben 28.701.958 Ft-ot, 2012. április 30-ig 9.269.980 Ft-ot.
Dologi kiadásokra 18.403.542 Ft-ot fordított, amely összeg felhasználásának éves
bontása: 2008-ban 1.259.157 Ft, 2009-ben 6.442.293 Ft, 2010-ben 5.032.615 Ft, 2011ben 4.115.941 Ft, 2012-ben április 30-ig 1.553.536 Ft.
Az Egyesület személyi jellegű kiadásokra 2012.05.01-től 62.703.304 Ft-ot, dologi
kiadásokra 8.798.217 Ft-ot használt fel. A személyi jellegű kiadások felhasználása
éves bontásban 2012-ben 12.804.508 Ft, 2013-ban 19.907.734 Ft, 2014-ben
21.998.035 Ft, 2015-ben a beszámoló benyújtásáig 7.993.027 Ft.
Dologi kiadásokra 8.798.217 Ft-ot fordított, amely összeg felhasználásának éves
bontása: 2012-ben 1.669.866 Ft, 2013-ban 3.594.610 Ft, 2014-ben 2.879.908 Ft, és
2015-ben 653.833 Ft volt.
2.2.2.4Dologi kiadások jellemzése: eszközállomány bemutatása,nagyértékű tárgyi
eszközök bemutatása, jellemzése (csere), fenntartási kötelezettségek bemutatása az
egyes tárgyi eszközökkel kapcsolatban;
A Nonprofit Kft. részéről csak az irodai működéshez és munkavégzéshez
elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök (a teljesség igénye nélkül: Telefonfax készülék, 3 db notebook és 2 db asztali számítógép a kapcsolódó jogtiszta
szoftverekkel, 1 db színes nyomtató, 1 db diktafon, 2 db fényképezőgép, 6 db
mobiltelefon, továbbá irodai bútorok [íróasztalok, szekrények, tárgyalóasztal] kerültek
beszerzésre a működés során. A beszerzésénél a reális költségű, minőségi eszközök
beszerzését tartotta a Kft. vezetősége szem előtt, figyelembe véve a garanciális
szolgáltatásokat valamint a szervizközpontok közelségét.

A delegálási követelmények teljesítése érdekében a biztonságtechnikai berendezés
kiépítésére és a szükséges technikai eszközök biztosítására (bélyegzők, A3 másolószkenner-nyomtató, etikett nyomtató, vonalkód olvasó, Nod 32 antivirus bővítés, 8
portos Switch) 1.234.878 Ft-ot fordított a Kft.
A számviteli törvény szerinti nagy értékű tárgyi eszközök között vannak nyilvántartva:
1 db Intel C2D 5200 számítógép, 1 db Xerox WC 5020 DN A3 fénymásoló-nyomtatószkenner, 1 db TLP 2844 etikett nyomtató, 1 db Panasonic FZ38 digitális
fényképezőgép, 1 db DELL Notebook, továbbá a biztonságtechnikai berendezés.
A Nonprofit Kft. eszközállományában nyilvántartott eszközök a mai napig
használatban vannak, működőképesek, mindösszesen 2 mobiltelefon esetében volt
szükség új készülékek megvásárlására, mert az eredetileg beszerzett telefonok
használhatatlanná váltak. Az eszközök fenntartási kötelezettsége a 2011-től beszerzett
eszközökre áll fenn jelenleg.
A Nonprofit Kft. a LEADER HACS címvisszavonást követően tárgyi eszközeit
2012.05.01-én ingyenes használatba adta az Egyesületnek. Az Egyesület részéről nem
kerültek beszerzésre nagy értékű tárgyi eszközök illetve irodabútorok, a felmerült
beszerzések egy része az ingyenesen használatba kapott eszközök működtetéshez volt
elengedhetetlen (telefon akku, egér, notebook adapter, fényképezőgép akkumulátor).
Az Egyesület által az éves vírusirtó licenc mellett beszerzésre került még 1 db
mobiltelefon, továbbá 1 db 1 TB-os külső merevlemez az adatok tárolása érdekében.
2.2.2.5A HACS alapításának pénzügyi jellemzése;
A Nonprofit Kft. alapításkor jegyzett tőkéje 1.200.000 Ft volt, amely a tagok
törzsbetétjéből állt. Az Egyesület jegyzett tőke nélkül került megalapításra.
2.2.2.6A HACS vagyoni helyzetének bemutatása (vagyon jellemzése, ha van);
A Nonprofit Kft. vagyona, eszközeinek értéke a 2014.12.31-i állapot szerint 310.085
Ft. Az Egyesületnek nincs vagyona.
2.2.2.7Működési forrásból nem finanszírozható kiadások jellemzése, felmerülésük
ideje, a finanszírozásuk megoldásának módja;
A Nonprofit Kft. esetében a kamat, bankköltségek, hitelbírálati díj, előleg folyósítási
költségek mellett nem volt lehetőség az előtársaság idején felmerült költségek
lehívására sem. Az excel táblázatban feltüntetett kiadásoknál az eszközök és
szolgáltatások VTSZ, és SZJ számát a működési rendelet nem tartalmazta, a
szállásköltségekhez kapcsolódó idegenforgalmi adó elszámolására nem volt lehetőség
jellege miatt. 2010 februárjától a irodabérleti díj a 141/2008. (X.30.) FVM rendelet
5/A § (9) bekezdése alapján szintén nem volt a működési költség terhére elszámolható
kiadás. A LEADER HACS címvisszavonás miatt 2012-ben 3 tétel (tagdíj, fiókbérlet,
Nod32 licenc) esetében a költségek időarányosan kerültek jóváhagyásra.

Az Egyesület esetében a működési forrásból nem finanszírozható kiadások köre
köszönhetően a többszöri rendeletmódosításnak jelentősen lecsökkent, azonban itt is
jelen van a kamatköltség, a szállásköltséghez kapcsolódó idegenforgalmi adó, a VTSZ
és TESZOR számok miatti nem elszámolhatóság, továbbá az Egyesület alapításához
kapcsolódóan felmerült költség. Az Egyesület működésének kezdetétől szintén viseli
az irodabérleti díj elszámolhatóságának problémáját a 30/2012. (III.24.) VM rendelet
7. § (11) bekezdése alapján.
Az excel táblázatban felsorolt, és a szöveges beszámolóban részletezett tételeket a
Nonprofit Kft. és az Egyesület a támogatásmegelőlegező hitelből, továbbá az
egyesületi tagdíjból finanszírozta a működés során.
2.2.2.8Működési források utófinanszírozásából adódó nehézségek megoldása és
jellemzésük (rulírozó hitelek nagysága, költségterhei, a hitelkonstrukciók jellemzése);
A Nonprofit Kft. által 2008. november 10-án aláírt kölcsönszerződés értelmében a
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. (továbbiakban: RFH) 20 millió forint
keretösszegű, rulírozó jellegű támogatásmegelőlegező hitelkeretet biztosított a Kft.
működési költségeinek finanszírozására. A kölcsön kamatlába a mindenkori jegybanki
alapkamat +1%-nak megfelelő mértékű éves kamat volt, a kamat összegének
megfizetésére negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján került sor. A
hitelszerződéshez a megkötéskor, egyszeri 10 ezer forint összegű hitelbírálati díj
kapcsolódott. A hitelszerződés két alkalommal került módosításra, a kölcsön végső
lejáratának dátuma mellett, az RFH 2010 márciusától a fennálló hitelkeret 70%-át
elérő mértékig nyújtott csak kölcsönt. Az RFH-val fennálló kölcsönszerződés
2010.08.03-án, a hitel visszafizetését követően került lezárásra.
A Magyarországi Volksbank Zrt. 2010.08.03-tól biztosított 10 millió forint
keretösszegű, rulírozó jellegű hitelkeretet a Nonprofit Kft. részére. A hitel esetében a
kölcsön kamatlába a mindenkor érvényes referencia kamatláb (havonta változó, a
kamatperiódus végét megelőző második banki munkanapon jegyzett, a Reuters
BUBOR oldalán megjelenő 1 havi bankközi irányadó kamatláb [BUBOR]) + évi 3%
kamatfelár volt. A kamat megfizetésére havonta, az utolsó banki munkanapon került
sor. A hitelszerződésben rendelkezésre tartási díj (évi mérték – a teljes hitelkeret
0,5%) valamint folyósítási jutalék (a teljes hitelkeret 1%-a) került előírásra. A
hitelszerződés egy alkalommal került módosításra, a kölcsön végső lejáratának dátuma
módosult a 2012.08.03. napjára.
Az Egyesület hitelszerződése 2012.08.09-án került megkötésre, a Magyarországi
Volskbank Zrt. (későbbiekben névváltozás miatt Sberbank Magyarország Zrt.) 8
millió forint rulirozó jellegű hitelkeretet biztosított. A hitelszerződés itt is tartalmazott
rendelkezésre tartási díjat (évi mérték – a teljes hitelkeret 0,5%) valamint folyósítási
jutalékot, a kölcsön kamatlába a Nonprofit Kft. hitelszerződéséhez hasonlóan a
mindenkor érvényes referencia kamatláb + évi 4% kamatfelár volt. Az Egyesület

pénzügyi helyzetét a szerződés 2013. évi módosítása tovább súlyosbította, tekintettel
arra, hogy a pénzintézet a benyújtásra került kifizetési kérelmekben szereplő összegeknek
csak 80%-át folyósította. A Sberbank Magyarország Zrt. kézfizető kezesség és
ingatlanfedezet hiányában 2014-ben nem hosszabbította meg az Egyesület
hitelszerződését. A megkeresett további 3 pénzintézet szintén hasonló okokra
hivatkozott, így a munkaszervezet 2014.08.01-től működési támogatásmegelőlegező
hitel nélkül működött tovább.
2.2.2.9Működési előleg igénybevételének bemutatása, felhasználásának jellemzése,
felhasználás ütemezése, elszámolásának ütemezése, tapasztalatai;
A Nonprofit Kft. 2009.11.02-án nyújtotta be támogatási kérelmét a működési előleg
lehívása érdekében, a 141/2008. (X.30.) FVM rendelet, valamint a 220/2009. (X.8.)
Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az MVH a támogatási előleg kérelemnek
helyt adó határozatában 13.730.783 Ft előleg összeg jóváhagyásáról valamint 384.461
Ft előleg igénylési díj visszatartásáról döntött. A határozat kézhezvételét követően
2009.11.23-án 13.346.322 Ft érkezett meg a Kft. bankszámlájára. Az előleg teljes
összege 2009.11.24-én átutalásra került a RFH Zrt. részére, a fennálló hitelállomány
csökkentése érdekében. Az előleg visszafizetését már a 2009.12 – 2010.01. hónapokra
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával megkezdte a Kft., a 2010. évre vonatkozó
kifizetési kérelmekkel 5 millió, a 2011. évre vonatkozó kérelmekkel 4 millió, a 2012.
évre vonatkozó kérelmekkel, az MVH részére is benyújtott ütemezésnek megfelelően
4.730.783 Ft előleg került elszámolásra.
Az előleg felvétel tapasztalatai kapcsán elmondható, hogy mértéke alacsony volt, a
HACS működése szempontjából pótolhatatlan, azonban a lehívás lehetősége késői
időpontra tolódott ki, már a munkaszervezet megalakulásakor szükség lett volna rá.
2.2.2.10Rendszeres megbízási szerződések felsorolása, partnerek megnevezése, a
kapcsolódó kiadások bemutatása – excel táblázatban
Az excel fájl vonatkozó táblázatát szövegesen összefoglalva elmondható, hogy a
Nonprofit Kft. éves szinten 4 szolgáltatóval kötött rendszeres vállalkozói szerződést a
könyvelési, könyvvizsgálói feladatok ellátása, a munkaszervezeti iroda bérlete,
valamint webhosting szolgáltatás igénybe vétele érdekében. 2010-től ezen
szolgáltatások köre kiegészült a biztonságtechnikai rendszer havi felügyeleti és
karbantartási díjával, az Egyesület esetében pedig tovább bővült napilap előfizetési
díjjal.
2.2.2.11Tagdíjból befolyó bevételek bemutatása éves bontásban – excel táblázatban
A Nonprofit Kft. tagsága részére nem került fizetési kötelezettség megállapításra.

Az Egyesület tagsága a 2.1.2.4. pontban is leírtak szerint 2012. március 21-én fogadta
el a tagdíj és a működési hozzájárulás mértékére vonatkozó rendelkezéseket. Éves
szinten 6.000 Ft tagdíj, az önkormányzatok esetében 10 Ft/lakos/év, a vállalkozók
esetében 4.000 Ft/év, a civil szervezetek esetében 2.000 Ft/év működési hozzájárulás
befizetési kötelezettség került jóváhagyásra, az összegek az alakulás évében
időarányosan kerültek kiszámlázásra. A befizetési adatokat tekintve a 2012. évre
tervezett 539.690 Ft tagdíj és működési hozzájárulásból 506.530 Ft-t, a 2013. évre
tervezett 800.500 Ft-ból 729.960 Ft-t, a 2014. évre tervezett 766.890 Ft-ból 688.400
Ft-t fizetett be a tagság. A 2012. évre vonatkozóan fizetési kötelezettségének 1
önkormányzat, 3 civil szervezet és 2 vállalkozás, a 2013. évre vonatkozóan 4 civil
szervezet és 4 vállalkozás, a 2014. évre vonatkozóan 3 önkormányzat, 3 civil szervezet
és 2 vállalkozás nem tett eleget. A tagdíj és működési hozzájárulások befizetéséből a
legnagyobb részt az önkormányzatok vállalták a befizetendő összeg, és a pénzügyi
teljesítés tekintetében is.
2.2.2.12Egyéb működéshez hozzájáruló bevételi tevékenységek jellemzése, bevétel
aránya, bevételek jelentkezésének üteme (vállalkozói tevékenység bemutatása);
A Nonprofit Kft. és az Egyesület nem végzett vállalkozói tevékenységet, vállalkozói
tevékenységből származó árbevétele nem keletkezett.
2.2.2.13 Éves mérlegek, egyszerűsített éves beszámolók, közhasznúsági jelentések
csatolása papír alapon évenként (utolsó 2014-re vonatkozó mérleg és beszámoló is)
Az Nonprofit Kft. és az Egyesület mérlegei a beszámolóhoz csatolásra kerültek.
2.3A HACS működésének összefoglaló pénzügyi jellemzése, esetleges javaslatok a
pénzügyi helyzet javítására
A Nonprofit Kft. és az Egyesület munkaszervezetének működését a lehetőségekhez képest
legtakarékosabb gazdálkodás jellemezte, mindennek ellenére a LEADER címbirtokos
szervezet súlyos likviditási problémákkal küzdött, a felmerült kamatköltségeket, az MVH felé
el nem számolható költségek, továbbá a Nonprofit Kft. esetében az előtársasági költségek
jelentős részének el nem számolhatósága miatt. A kialakult pénzügyi helyzethez hozzájárult,
hogy a működés csak hitel felvételével tudott elindulni az előleg késői lehívási lehetősége
miatt.
A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozóan javasoljuk a támogatásmegelőlegező hitel
elkerülése érdekében az előleg igénylésének lehetőségét a munkaszervezeti működés
megkezdése előtt, továbbá a működésre vonatkozó rendelet és az elszámolási rendszer
egyszerűsítését.
2.4. MVH és HACS közötti kapcsolat
2.4.1Delegált feladatok ellátásának jellemzése, különös tekintettel: az IIER hozzáférések
száma, jogosultság jellemzése (mértéke, időszaka);

A Nonprofit Kft. munkaszervezetének 4 munkatársa (1 fő ügykezelő, 2 fő A1/A2 ügyintéző, 1
fő A3/szakmai vezető) kapott IIER hozzáférés 2009.11.09-én. A hozzáférések 2012. május
elején kerültek visszavonásra a LEADER HACS címbirtokosság visszavonását követően.
Az Egyesületnél szintén 4 munkavállaló kapott IIER hozzáférést (1 fő ügykezelő, 2 fő A1/A2
ügyintéző, 1 fő szakmai vezető) 2012.08.10-én, 2015-ben két munkavállaló IIER
jogosultságának visszavonását kérte az Egyesület.
A delegált feladatokat ellátó kollégák a vonatkozó jogszabályoknak, az ügyintézési és a
helyszíni ellenőrzési segédleteknek megfelelően végezték a kérelemkezelési tevékenységet. A
Nonprofit Kft. és az Egyesület munkaszervezete is az MVH által meghatározott feladatokat
100%-ban teljesítette. Az új feladatok ellátása azonban nem volt teljes egészében probléma és
zökkenőmentesnek tekinthető.
2.4.2HACS-MVH együttműködés bemutatása: napi, illetve rendszeres kapcsolat jellemzése,
képzések hatékonysága, segítségnyújtás gördülékenysége;
A kérelemkezelési időszakokban az MVH és a munkaszervezet napi szintű kapcsolatban állt,
amelynek leggyakoribb formája a telefonos egyeztetések mellett az e-mailes kapcsolattartás
volt. A delegált feladatokat ellátó kollégák minden képzésen, az MVH által kezdeményezett
jogszabályi értelmezést célzó egyeztetésen részt vettek, a képzések hatékonyak voltak, a
felmerült kérdésekre vagy a képzés helyszínén, vagy e-mailben választ kaptak. A MVH jogi
osztályától küldött értesítések, állásfoglalások azonnal továbbításra kerültek a HACS-hoz,
ugyanez vonatkozott az e-mailben feltett kérdésekre is.
2.4.3A HACS véleménye az MVH-ról, valamint az együttműködésről
Mint ahogyan az MVH és a HACS közötti adminisztrációs kapcsolat esetében, a delegálási
feladatok ellátása során sem merült fel probléma a munkaszervezet és az MVH munkatársai
között. Véleményünk szerint a delegálási feladatok ellátásban is hatékony együttműködés
alakult ki.

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása
ZÁRÓJELENTÉS II.
Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról
2007-2013

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása
1. 1 A HVS végrehajtási időszakának részletes bemutatása
1.1.1 HVS megalkotása: alapadatok (terület, lakosság, alapvető természeti, társadalmi,
szociális jellemzők, kiindulási helyzet jellemzése – nem megismételni kérjük a
HVS-t, hanem egy összefoglaló anyagot kell írni), HVS szerkezete, elfogadása,
alapvető igazodási pontok (OTK, regionális, megyei, térségi, települési fejlesztési
tervek) bemutatása, illeszkedés bemutatása, egyeztetési mechanizmusok;
A Cserhátalja Helyi Közösség területe Nógrád megyében, a pásztói járás 25, és a
balassagyarmati járás 1 településének területét foglalta magába a 2007-2013 tervezési
időszakban. A 26 település területe 561,41 km2, a lakosság 71%‐a kisebb, többségében
aprófalvas adottságú településeken él. A térség lakossága az adott időszakban 30 és 35
ezer fő között mozgott, míg Pásztó lakónépessége 9-10 ezer fő körüli volt. Jellemző a
népesség fogyása, és az elöregedés.
A térség közvetlenül határos Heves és Pest megyével, észak felé a megyeszékhely,
Salgótarján érintésével érhető el a Szlovák Köztársaság. A járást Hatvannal és az M3-as
autópályával, valamint Szlovákiával a 21-es számú fő közlekedési út és a 81-es számú
vasúti fővonal köti össze. Budapest közigazgatási határa a járási központból, Pásztóról az
M3-as autópályán 1 órán belül elérhető. Kelet felé a Mátra, Kékestető, Galyatető
közvetlenül elérhető, nyugati irányba Hollókőre, Szécsénybe, Balassagyarmatra vezetnek
a főbb útvonalak. Az utak állapota az évek során néhol javult, több szakasz felújításra
került, többek között a 21-es számú főút négysávúsítása is folyamatban van, míg egyes
szakaszok felújítási források hiányában tovább romlanak. A vasúti közlekedésben
tervezett rekonstrukció és villamosítás még várat magára.
A természeti környezetet alapvetően a Cserhát hegység hegyhátai és völgyei, erdei és
mezőgazdasági területei alkotják, keleten a Mátra nyugati vonulatai szegélyezik a
területet. A két hegység között található a Zagyva folyó völgye. A folyó völgyének
nyugati oldalát a Cserhát hegység keleti nyúlványai foglalják el, a terület 1989-ben
„Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet” néven országos védettségűvé vált, a védett terület
nagysága: 6916 hektár, ebből a szigorúan védett 493 hektár. A tájvédelmi körzet Pásztótól
nyugatra, megközelítőleg a Hollókő, Ecseg és Bokor községek által határolt területen
húzódik.
A Keleti-Cserhát kistájcsoporton belül a Központi-Cserhát a legnagyobb és
legváltozatosabb kistáj Nógrád megye területén. A hegyekben a legkülönfélébb vulkáni
alakzatok, kőzettípusok, a mészkőhegységek formakincsének egyes jellegzetességei
találhatók meg, a térség erdősültsége csaknem 30%-os. A térség talajminősége a
magyarországi átlagtól jelentősen elmarad, a közösség területén hét fő talajtípus fordul
elő, a mezőgazdaság számára a legkedvezőbb talajadottságokkal a palotási mikrotérség

rendelkezik. Nógrád az ország legerodáltabb talajadottságú megyéje, a talajokra a
legnagyobb veszélyt a talajpusztulás jelenti.
A Helyi Közösség területe a Zagyva vízgyűjtőjéhez tartozik, patakvölgyei a Kis-Zagyva, a
Zsunyi-patak vagy a Cserkúti-patak völgye. A Zagyva jobb oldali mellékpatakjai a Szuhapatak és az általa összegyűjtött Zsunyi-patak és Bokor-ág; a Herédi-patakba folyó Bér- és
Vanyarci (Nógrádi)-patak, valamint a Bér-patakba torkolló Bujáki-patak. A térség
adottságai kiválóak a természetkedvelők számára, friss, tiszta levegőjét, az érintetlen
erdőket a turizmus is előszeretettel hasznosítja.
A gazdasági környezetet tekintve közepesen fejlett, felzárkózó térségek közé volt
sorolható a terültet, ugyanakkor helyzete az elmúlt évtizedben romlott, foglalkoztatási és
tőkevonzó képessége csökkent. A vállalkozások nagyobb része tőkeszegény, a
foglalkoztatotti létszám tekintetében a kis- és középvállalkozások dominálnak. A lakosság
döntően a szolgáltatási szektorban dolgozik, míg igen jelentős számú az ingázó Budapest,
Hatvan, Gödöllő felé.
„A Cserhátalja és Nyugat-Mátra Európában” című Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
(továbbiakban: HVS) szerkezete 4 fő részből áll. A térség legáltalánosabb jellemzőit, a
HPME allokációt, és a stratégia alapvető célját összefoglaló részt követően a
helyzetelemzés részben a térség általános jellemzői, környezeti állapota, a hátrányos
helyzetű települések kerülnek bemutatásra. A legfontosabb gazdasági szektorok és
vállalkozások összefoglalása mellett a fejezet kitér a foglalkoztatottsági helyzetre, a térség
adottságait a vállalkozások szempontjából is jellemzi. A non-profit szervezetek
számadatait és tevékenységük jellemzését követően a lakosságra vonatkozó számadatok, a
demográfiai helyzet, az infrastrukturális adottságok bemutatása és a települések főbb
jellemzőinek ismertetése követi. A települések „egy mondatos” jellemzése a legfontosabb
problémát tárja fel és a legfontosabb lehetőségre igyekszik rávilágítani. A HVS-ben 6 db
fő fejlesztési prioritás került rögzítésre, amelyekhez összesen 16 db fejlesztési intézkedés
tartozik. A fejlesztési prioritásokat, intézkedéseket, és az intézkedésekhez rendelt
forrásokat a 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési, szolgáltatás- falu és településfejlesztési
javaslat, valamint a térségben megfogalmazódott 30 db gazdaságfejlesztési és 27 db
szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat ismertetése követi.
A HVS a Pásztói Kistérség 2005-ben elfogadott fejlesztési programjához illeszkedik,
továbbá hasznosításra kerültek benne a járás 15 települését érintő Dél-Cserhát LEADER+
Akciócsoport 2006-ban elfogadott stratégiája és prioritásai, továbbá a 26 település 20072008-as helyi fejlesztési tervei, valamint az üzleti szféra, különösen a KKVk programjai.
2008 májusában kiegészítésként a HVS-ben felhasználásra került a Pásztói Kistérségi
mintaterületről készített NFÜ munkaanyag is.
1.1.2 Általános társadalmi- gazdasági trendek a HACS területén, valamint a HVS
végrehajtása során felmerült társadalmi-gazdasági változások jellemzése;

Nógrád megye gazdasági-társadalmi szempontból leszakadó-stagnáló térség.
Ellentmondás tapasztalható nyugati és keleti területei között fejlettségi szempontból, amit
főleg a földrajzi elhelyezkedés, Budapest vonzáskörzete és az elérhetőség befolyásol.
Ezen kedvezőtlen adottságok között a kelet-nógrádi területen igen fontos szerepet
játszottak a fejlesztési források, hiszen a további leszakadást remélhetőleg mérsékelték. A
HACS területének társadalmi adottságai szempontjából több folyamat volt megfigyelhető.
A lakosság életszínvonalát befolyásoló gazdasági környezet, munkalehetőségek pontszerű
megjelenése mellett a perifériális térségekben, ahol az iskolázottsági szint alacsonyabb a
munkanélküliség növekedett, valamint igen sok aktív munkavállaló kényszerült ingázásra.
A kulturális létesítmények számának csökkenése, a kulturális élet eseményeinek ritkulása
hatással volt a lakosság identitástudatára és komfortérzetére. A népességfogyás és
elvándorlás mellett a lakosság elöregedése is tapasztalható. Ezen trendek
figyelembevételével kiemelt szerepe volt a HVS-nek a munkahelyteremtésben, a vidéki
életminőség javítási lehetőségének, a kulturális események szervezésének biztosításában.
A HVS végrehajtása során mindhárom szféra lehetőséget kapott pályázatok benyújtására.
Az elnyert támogatások révén többek között a kulturális élet felpezsdülhetett egy-egy
hagyományőrző fesztiválon, rendezvényen, sportöltözők újulhattak meg az egészséges
életmód népszerűsítésének szellemében, vállalkozások fejleszthették tevékenységüket,
szálláshelyek létesültek a térség turisztikai adottságainak javítására, térfigyelő rendszerek
épültek ki a köz- és vagyonbiztonság növelése érdekében. Mindezen eredmények a
munkanélküliség növekedését, az elnéptelenedés ütemét hivatottak lassítani és a vidéken
élők életszínvonalát a negatív trendek között is emelni.
1.1.3 HVS társadalmasítása, HVS megalkotásában résztvevők jellemzése, fejlesztési
elképzelések becsatornázásának módjai, stratégia alkotás módja, eszközei,
folyamata (a HVS előrehaladása folyamán is), beérkező projektötletek száma
(nagyságrend), minőségük jellemzése, feldolgozásuk módja, nyilvánosság
bemutatása, nyilvánosság eszközei);
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotására a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben,
első módosítására 2009-ben az Irányító Hatóság által közzétett eljárásrendben, 2011-ben,
valamint 2013-ban történő módosítására a 6/2011. (II.4.) IH közleményben és a 16/2013.
(III. 6.) számú IH Közleményben foglaltak figyelembe vételével került sor.
A HVS megalkotásában elsősorban a köz, a civil és az üzleti szférát képviselő Cserhátalja
LEADER Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft.) tagsága vett részt, a későbbi
felülvizsgálatokhoz a Nkft. és a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) tagsága mellett már a pályázók és a vidékfejlesztés iránt érdeklődők is
csatlakoztak, javarészt fejlesztési elképzeléseik megküldésével. A Döntéshozó Testület és
a Helyi Bíráló Bizottság tagjai a Nkft. 12 tulajdonközösségének vezetőiből illetve az
Egyesület elnökségének tagjaiból kerültek megválasztásra, képzettségük, és sok éves
közigazgatási- gazdaság- és közösségfejlesztő tapasztalatuk figyelembe vételével.
Ugyanezen szempontok alapján választotta meg a tagság a 2011. évi felülvizsgálat során a
Tervezői Csoport tagjait, akik elsősorban koordináló és egyeztetési feladatokat láttak el. A

HVS felülvizsgálatához kapcsolódó operatív feladatokat a munkaszervezet munkatársai
látták el a sokéves hazai és nemzetközi agrár- és vidékfejlesztési tapasztalattal rendelkező
ügyvezető (2012 májusától egyesületi elnök), valamint a munkaszervezet vezetőjének
irányítása mellett, aki 2005-2008 között a Dél-Cserhát LEADER ACS
gesztorszervezetének vezetőjeként látott el pályázatkezelési feladatokat.
HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó projektötlet gyűjtésre 2011-ben és 2013-ban került sor.
2011-ben 122 projektötlet adatlap érkezett be a munkaszervezeti irodába, 111 javaslatot a
térségi szereplők, 11 javaslatot egy, a térségben ismeretlen tanácsadó cég nyújtott be. Az
adatlapok átfogó képet adtak a fejlesztési elképzelésekről, az ötletek széles skáláját
vonultatták fel, némelyek esetében eltúlzott, irreális költségvetési tervvel. Nemcsak
LEADER és III. tengelyes, hanem az operatív programokban is beilleszthető
projektjavaslat is akadt szép számmal. A stratégiába a 111 térségi javaslat került
beépítésre, a fő fejlesztési prioritásokhoz történő besorolást követően a projektötletek
alapján kezdtek a célkitűzések és az intézkedések körvonalazódni.
A 2013. évi HVS felülvizsgálat szintén projektötlet gyűjtéssel vette kezdetét. A
viszonylag rövid beküldési határidő ellenére 72 projektötlet – gyűjtő adatlap kerül
benyújtásra a Munkaszervezethez. Az intézkedési terv, a 2011-es feldolgozáshoz
hasonlóan szintén a projektötletek alapján került kidolgozásra.
A helyi szereplők HVS felülvizsgálatba történő bevonása érdekében a rendelkezésre álló
kommunikációs eszközök legszélesebb körét alkalmazta a munkaszervezet, elektronikus
úton (weboldal, e-mail, hírlevél), nyomtatott formátumban (hirdetmény kihelyezés,
hirdetés megjelentetés) és személyes konzultáció keretében. A 2011. évi felülvizsgálat
során hirdetmények kerültek elhelyezésre a települési polgármesteri hivatalokban és
forgalmasabb helyszínek közelében. A hirdetmény megjelent a Pásztói Hírlap XXII.
évfolyam 2. számában, valamint feltöltésre került Vanyarc, Jobbágyi és Palotás községek
weboldalaira is. A nyilvánosság biztosításának leghatékonyabb eszközei mind 2011-ben,
mind 2013-ban a munkaszervezet weboldala (www.cserhatalja.eu), és az elektronikus
formában kiküldött hírlevelek voltak. A hírlevelek azonnali tájékoztatást nyújtottak a
térségi szereplők számára, a weboldal a teljes körű tájékozódást, és az előrehaladás
(célterület tervezés aktuális állása, célterületekhez, intézkedésekhez kapcsolódó
formanyomtatványok, taggyűléseken, közgyűléseken, fórumokon, tervezői csoport
üléseken elhangzottak) folyamatos nyomon követhetőségét biztosította. A személyes
kapcsolatot az egyedi konzultációk és a településeken megtartott lakossági fórumok
garantálták, 2011. február 23. és március 1. között hét tájékoztató fórum került
megrendezésre 66 fő részvételével Kozárdon, Szurdokpüspökiben, Palotáson, Alsótoldon,
és Vanyarcon. 2013-ban a 2 lakossági fórumon 15 fő jelent meg, közülük a közszférát
5‐en, a civil szervezeteket 6‐an, a vállalkozói szférát pedig 4‐an képviselték.
1.1.4 SWOT elemzés alapján leszűrt következtetések, a felülvizsgálatok során
megállapított főbb változások;

A 2011 és 2013 évi felülvizsgálatokhoz kapcsolódó, térségi SWOT analízisekben
erősségeként került megjelölésre Budapest közelsége, a gyors megközelíthetőség az M3‐as
autópályán. Az ipari tevékenység fejlődéséhez erősségként jelenik meg, hogy a négysávosra
bővített 21. számú főközlekedési út mentén ipari parkok kialakítására megfelelő területek
állnak rendelkezésre. A térségben élő termelési hagyományok jó alapot szolgáltatnak a
mezőgazdaság fejlesztésére, azonban a térségi családi vállalkozások tőkehiányosak,
technológiai színvonaluk alacsony, ezért támogatni szükséges a modernizációt, valamint a
környezetkímélő, költséghatékony termelési technológiák alkalmazását. A helyi termékekkel
kapcsolatos kezdeményezések elszigeteltek, a termelők és kézművesek összefogása
szükséges, egységes arculati megjelenéssel, marketing tevékenységgel kell támogatni
tevékenységüket. A járásban jelentős a turisztikai fejlesztések szempontjából jól
hasznosítható, gazdag épített és kulturális örökséggel, hagyományokkal rendelkező település,
ugyanekkor ez a turisztikai potenciál nincs kellően kihasználva. Gyengeségként jelenik meg,
hogy a kistérségi turisztikai szolgáltatások színvonala nem megfelelő, a vendégvárók
fogadókapacitása és a térségi marketing hiányos. A szálláshelyek színvonalának fejlesztésén
túl bővíteni szükséges szolgáltatói tevékenységüket. Nemcsak a HACS területén, hanem
országos szinten is növekvő igény mutatkozik az aktív „zöld” turizmus termékei és
szolgáltatásai fejlesztésére, amelynek érdekében erősíteni szükséges az együttműködést a
Nógrád‐Novohrad Geoparkkal. A térségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
érdekében a turisztikai szolgáltatók, az új attrakciók és szállásadók feltérképezése szükséges
együttműködés, közös térségi megjelenés, többnapos programcsomagok összeállítása
érdekében. A térség gyenge pontjai a munkalehetőség hiánya, az alulképzettség, és
aluliskolázottság, a közép-és felsőfokú végzettségűek hiánya. A munkanélküliséget tovább
súlyosbítja annak kedvezőtlen összetétele, a tartósan munka nélkül lévők magas aránya. Az
inaktív és a munkanélküli népesség foglalkoztatását nagymértékben akadályozza a piacképes
ismeretek és készségek hiánya, amelyek kiküszöböléséhez átképzési programok
lebonyolítására van szükség.
1.1.5 HVS jövőképe, fő céljainak és a célokhoz rendelt fő indikátorok ismertetése
(számszerű és szöveges indikátorok bemutatása, indikátorok mérése);
A HVS céljai a gazdaságfejlesztésre, a lakosság megtartására, az életminőség javítására és
a környezet megóvására irányultak. Alapvető célként fogalmazódott meg, hogy a stratégia
a HVK 26 településén hozzájáruljon a gazdasági környezet, a köz‐ és civil szféra,
valamint a vállalkozások fejlesztéséhez.
Az átfogó célok közé a térségben lakók életkörülményeinek javítása, a vállalkozások
fejlesztése, tevékenység és kapacitásbővítése tartozott, elősegítve ezzel új munkahelyek
létesítését, magasabb jövedelemszint kialakulását.
Kiemelten fontos prioritásként jelent meg a turizmus fejlesztése, amely térségen kívüli
keresletet von be a helyi gazdaságba, továbbá a beruházásokkal hozzájárul a térség épített,
természeti és kulturális környezetének megóvásához.

A lakosság megtartása céljából fontos prioritásként jelent meg a képzés, a
közösségfejlesztés, a regionális kultúra és történelem újrafelfedezése, a hagyományos
mesterségbeli tudás megőrzése, újjáélesztése, továbbá a térségek közötti és a nemzetközi
együttműködések ösztönzése és a jó példák megismertetése.
A HVS céljainak megvalósítása érdekében az alábbi 6 fő fejlesztési prioritás került
megfogalmazásra:
1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás
növelése
2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése
3. Humán erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése
4. A helyi turizmus, vendégfogadás és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése
5. Térségi marketing tevékenység elősegítése
6. Az 1-5. prioritások és intézkedések bekapcsolása a közösség tagjai-, a térségek közötti
és a nemzetközi együttműködésekbe (magánszemélyek, vállalkozások, köz és civil szféra,
valamint ezek intézményeinek együttműködésének támogatása)
A 6 fő fejlesztési prioritáshoz 16 fejlesztési intézkedés kapcsolódott.
1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás
növelése prioritáshoz szorosan kapcsolódtak:
- a vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (1.1.),
- az ökológiai és biotermelés, a biológiai sokféleség feltételeinek támogatása (1.3.),
- valamint a biomassza, a megújuló energiatermelés és hasznosítás elősegítése és
fejlesztése (1.2.) intézkedések.
A HVS-ben a megvalósítás során, a vállalkozásfejlesztésre és tanulmány készítésre
vonatkozó pályázatok tervezett száma: 59.
2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése prioritáshoz
- a vidéki gazdaság és társadalom számára nyújtott alapszolgáltatások és az azokhoz
való hozzáférés (2.1.),
- a kulturális, sport és szabadidős tevékenységek fenntartása, fejlesztése (2.4.),
- a helyi épített, természeti és kulturális örökség megőrzése, kézműves mesterségek
ápolása (2.3.),
- és az egészséges életmód feltételeinek biztosítása (2.2.) intézkedések kapcsolódtak.
A HVS-ben a megvalósítás során, a helyi életminőség javítására vonatkozó pályázatok
tervezett száma: 51.
3. A humán erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése prioritáshoz
- az általános és a szakmai tudás fejlesztése (3.1.),
- a fenntartható együttműködési formák támogatása (3.2.),
- a környezettudatosság erősítése (3.3.),
- és az esélyegyenlőség biztosítása (3.4.) intézkedések kapcsolódtak.
A HVS-ben a megvalósítás során a képzésekre vonatkozó pályázatok tervezett száma: 6.

4. A helyi turizmus, vendégfogadás és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése
prioritáshoz az alábbi intézkedések kapcsolódtak szorosan:
 helyi és térségi programok támogatása, összehangolása (4.2.),
 a vidéki és a természeti turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai
kínálat fejlesztése (4.1.),
 és a kulturális, bor, gasztronómiai és üdülőturizmus fejlesztése (4.3.).
A HVS-ben a megvalósítás során a helyi turizmus fejlesztésére vonatkozó pályázatok
tervezett száma: 75.
5. Térségi marketing tevékenység elősegítése prioritáshoz a térségi együttműködésre
alapozott megjelenés és egységes arculat kialakítása intézkedés (5.1.) kapcsolódott.
A HVS-ben a megvalósítás során a térségi marketing tevékenységekre vonatkozó
pályázatok tervezett száma: 6.
6. Az 1-5. prioritások és intézkedések bekapcsolása a közösség tagjai-, a térségek közötti
és a nemzetközi együttműködésekbe (magánszemélyek, vállalkozások, köz és civil szféra,
valamint ezek intézményeinek együttműködésének támogatása) prioritáshoz az 1-5.
prioritások és intézkedések bekapcsolása a közösség tagjai-, a térségek közötti és a
nemzetközi együttműködésekbe (magánszemélyek, vállalkozások, köz és civil szféra,
valamint ezek intézményeinek együttműködésének támogatása) elnevezésű intézkedés
(6.1.) kapcsolódott.
A HVS-ben a megvalósítás során a térségek közötti és nemzetközi tevékenységekre
vonatkozó pályázatok tervezett száma: 4.
1.1.6 Az országos, regionális és az ágazati politikák hatása a HVS végrehajtására;
Az ágazati politikák fő célja a vállalkozások fejlesztése volt, ami a HVS-re is hatással
volt.
A HVS kismértékben vette figyelembe a vidékfejlesztési forrásokon túli lehetőségeket,
így azok pénzügyi és fejlesztési céljai nem képezték a stratégia megvalósítandó elemeit.
Áttételesen hatásuk azonban jelentős, ám egyes időszakokban inkább mondható
kedvezőtlennek a HVS forrásainak felhasználását egyes intézkedésekben szigorúan
megszabó központi döntések.
1.1.7 A HVS felülvizsgálatai, azok eredményei, az esetleges változtatások bemutatása;
A HVS-ek felülvizsgálatára a tervezési időszakban 3 alkalommal 2009-ben, 2011-ben és
2013-ban volt lehetőség.
A HVS tervezési időszakában meghatározott HPME struktúra felülvizsgálatára,
pontosításra, a megoldási javaslatok és a várható eredmények konkretizálására, a
LEADER-ben
támogatható
tevékenységek,
a
támogatási
intenzitások,
a
kedvezményezettek és a települési kör meghatározására 2009-ben került sor.

A III. tengelyes 1. kérelembenyújtási forduló tapasztalatait figyelembe véve a HACSoknak 2009.10.19. és 10.28. között lehetőségük volt a HVS III. tengelyes intézkedések
maximális támogatási összegeinek rendelettől eltérő meghatározására, az értékeléshez
használatos pontozási táblázatok és a vonatkozó HPME-k módosítására. A Nkft. 2010.
október 26-án megtartott döntéshozó testületi ülésén határozottak alapján a HVS
vonatkozó részeiben nem történt módosítás.
A 2011. évi felülvizsgálatot központi szinten a gazdasági, társadalmi helyzet változása, a
LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, a
forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak módosulása, 2013-ban a
pályázati eljárás egyszerűsítése és gyorsítása indokolta. A felülvizsgálatok során a HACS
legfontosabb célja olyan dokumentumok összeállítása volt, amely az előző kérelem és
pályázatbenyújtási körök tapasztalatait és eredményeit is figyelembe veszi, széleskörű
helyi támogatottsággal bír, a gazdaságfejlesztési projektek megvalósítását helyezi
előtérbe, továbbá a fejlesztéseket megalapozó, és a helyi fejlesztési igényeket tükröző
célterületeket és intézkedéseket tartalmaz.
A 2008-ban megfogalmazott prioritások a térségek közötti és nemzetközi
együttműködésekre vonatkozó prioritás kivételével 2011-ben a felülvizsgálat során
célkitűzésként kerültek megfogalmazásra. Az fő 5 célkitűzéshez 20 intézkedés került
kidolgozásra, melyekből a LEADER fejlesztésekre 10, a III. tengelyes fejlesztésekre 4
intézkedés vonatkozott.
A helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás
növelése célkitűzéshez az együttműködésen alapuló vállalkozások fejlesztése, valamint a
gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatás növelését, a turisztikai kínálat bővítését, a vidéki
életkörülmények javítását elemző tanulmányok elkészítésének támogatását célzó
intézkedés kapcsolódott. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése
célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a sport, kulturális és szabadidős tevékenységek
feltételrendszerének fejlesztésére, a közbiztonság javítására vonatkozó beruházások
megvalósítására, közösségi fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére, valamint a
turisztikai és helyi rendezvények támogatására irányultak. A humán erőforrás fejlesztése
és a társadalmi tőke erősítése célkitűzéshez a hátrányos helyzetű településekre és
csoportokra kialakított képzési és ismeretátadási programok kidolgozását és képzések
lebonyolítását megcélzó intézkedések kerültek kidolgozásra. A helyi és térségi turizmus,
vendégfogadás és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése célkitűzéshez a turisztikai és
helyi rendezvények támogatása, a térségi marketing tevékenység elősegítése célkitűzéshez
pedig a térségen belüli együttműködések támogatása intézkedés kapcsolódott.
A célkitűzések az 2013 évi felülvizsgálat során sem változtak, a HVS mellékleteként
LEADER Intézkedési Terv került kidolgozásra, amely 10 intézkedést tartalmazott. A helyi
és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás növelése
célkitűzéshez a pásztói mikrovállalkozások fejlesztésére, a térségi kisvállalkozások
fejlesztésére, továbbá helyi termékre épülő bemutatóhelyek létrehozására irányuló

intézkedések kapcsolódtak. A LEADER-ben új fejlesztési lehetőségként jelentek meg a
turisztikai szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztésére irányuló intézkedések. A humán
erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése célkitűzéshez 6 intézkedés
kapcsolódott, lehetővé téve egyedi, a térségi igényekre épülő, akár térségi együttműködés
keretében megvalósuló képzések életre hívását, továbbá a vállalkozás- és turisztikai
fejlesztésekhez szervesen kapcsolódó képzések megvalósítását. A helyi életminőség
javítása, a vidékhez kötődés erősítése célkitűzéshez új intézkedés csatlakozott önfenntartó
település címmel az alternatív energiafelhasználás népszerűsítéséhez kapcsolódó
mintaprojektek létrehozása érdekében. A térségi marketing tevékenység elősegítése
célkitűzés megvalósításához a turisztikai és helyi rendezvények támogatása, a térségen
belüli együttműködések támogatására, továbbá a helyi közösségek, közösségi
kezdeményezések erősítése intézkedések kapcsolódtak.
1.1.8 HVS tervek az EMVA III. tengelyére vonatkozóan (Mi érvényesült jobban: a
területi szemléletű vagy a települési szintű tervezés? Projektötlet alapú és
pontszerű fejlesztések a jellemzőek, amelyek nem alkotnak koherens egységet,
vagy nagyobb, egységes rajzolatú projektvonulatok is felrajzolhatók?);
A HVS tervezésekor elsősorban a már meglévő erőforrásokra épített, települési szintű
tervezés érvényesült, tekintettel arra, hogy a térségben nincs egy olyan gazdasági
húzóágazat, amelyhez koherens fejlesztések kapcsolódhattak volna.
A projektötlet alapú, pontszerű fejlesztések legjobban a Mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése jogcím esetében voltak jellemzők, ennek oka egyrészt a szegényes vállalkozói
kedv volt, másrészt, hogy a jelentősebb térségi kis és középvállalkozásoknak otthont adó
járási központ, Pásztó, lakosságszáma miatt nem volt jogosult a III. tengelyes források
lehívására.
A Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím esetében a benyújtott kérelmek és a
megvalósított projektek alapján, területi szinten már felrajzolható volt egy egységes
projektvonulat, amely a HACS északi-, észak-nyugati területére összpontosult. Ennek oka,
hogy a szálláshelyek jelentős része már a tervezési időszak előtt is erre a területre
koncentrálódott elsősorban Hollókő közelsége miatt, illetve hogy ezek a települések
országos és regionális turisztikai vonzerővel bírnak (pl: Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark
- Tari sztupa, Kéktúra útvonal). Két település, Buják és Kozárd esetében a település
vezetése kitörési pontként a turizmus fejlesztését jelölte meg, amely irányvonalat adott a
községekben megvalósítandó fejlesztéseknek is.
1.1.9 HVS tervek az EMVA IV. tengelyre (LEADER) vonatkozóan (Ld. előző pont)
A III. tengely tervezéséhez hasonlóan a LEADER esetében is a települési tervezés
érvényesült. A LEADER esetében már jelentősebb projektvonulatok is rajzolhatók, ennek
egyik legjelentősebb példája Pásztó, és a településen megvalósult 11 vállalkozásfejlesztési

projekt, illetve a 13 településen megvalósult közcélú, térfigyelő kamerarendszerek
kiépítésére vonatkozó biztonságtechnikai beruházások.
1.1.10 Innováció megjelenése a HVS-ben (új, innovatív munkaszervezési módszerek,
technológiai újítások a térségben, stb., megjelenése a tervezésben és a tervezett
projektek során)
A HVS tervezésekor a helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése,
a foglalkoztatás növelése prioritás egyik fontos elemeként jelent meg a biomassza, a
megújuló energiatermelés és hasznosítás elősegítésére és fejlesztésére irányuló intézkedés.
Az intézkedés keretében 4 HPME került kidolgozásra a hátrányos és a nem hátrányos
helyzetű településeken az értéknövelő fa és hulladékfeldolgozást, a termesztett biomassza
gyűjtést és feldolgozást, valamint a megújuló energiatermelő berendezések előállítását
célzó mikrovállalkozások támogatása érdekében.
A 2013. évi HVS felülvizsgálat során összeállított LEADER Intézkedési Terv 9. számú
intézkedése az alternatív energiafelhasználás népszerűsítéséhez
kapcsolódó
mintaprojektek létrehozását, bemutatóhelyek kialakítását célozta meg a megújuló
energiaforrások hasznosítása érdekében.
1.1.11 Munkahelyteremtés a HVS-ben (Számadatok, statisztikák a HACS illetékességi
területén, továbbá Pl. Hogyan ösztönözték a munkahelyteremtést? Hogyan
tervezték a kötelező 45%-os gazdaságfejlesztési intézkedésekre allokálható
forrással kapcsolatban a munkahelyteremtés elősegítését?)
A Cserhátalja HVK területén a regisztrált álláskeresők létszámának folyamatos
növekedése volt tapasztalható a 2001 évtől. A vállalkozások nagy része finanszírozási
gondokkal küzdött, s emellett a megye nyugati felében is megtorpant a gazdasági
tevékenység. A térségben a regisztrált munkanélküliek száma 2007-ben 2085 fő, számuk a
vizsgált évek alatt folyamatosan emelkedett, 2011-ben 2720 fő, a 2013. februári adatok
alapján 3163 fő volt. A térség lakóinak iskolázottsága alacsonyabb az országos átlagnál,
amely elhelyezkedési esélyeiket tovább rontotta. Az aktív dolgozók 43%-a foglalkoztatása
érdekében ingázni kényszerül, Budapest agglomerációjának munkaerő felszívó hatása
biztosít kompenzáló lehetőséget számukra.
A lehető legnagyobb számú gazdaságfejlesztésre irányuló projekt benyújtása érdekében a
HACS egyetlen kérelem- és pályázatbenyújtási körben sem zárta ki az induló
vállalkozásokat, továbbá nem írt elő a munkahelyteremtésre, foglalkoztatásra vonatkozóan
többletkötelezettséget, kötelező vállalásokat. Az értékelési táblázatokban a munkahelyek
számára és a foglalkoztatottakra vonatkozó értékelési szempontokhoz rendelt pontszámok
sem tértek el a központilag meghatározottól. A HVS-ben a fő cél elsősorban nem új
főállású munkahelyek létrehozása volt, hanem, hogy a megvalósult fejlesztéssel a pályázó
legalább kiegészítő jövedelmi forrást szerezzen. A HACS Döntéshozó Testülete és Helyi
Bíráló Bizottsága döntéseit a vállalkozásfejlesztés szempontjait szem előtt tartava minden

olyan projektet és fejlesztési elképzelést támogatott, amely hozzájárult a térség
jövedelemtermelő képességének növekedéséhez.
1.2 HVS megvalósulása a projekteken keresztül
1.2.1HVS forrásallokációja, változásai, változások okai (EXCEL: forrásallokáció
tengelyekre, továbbá intézkedésekre lebontva, pályázatok intézkedésenkénti
megoszlása számszerűen, valamint pályázati időszakokra lebontva);
A Nkft. és az Egyesület munkaszervezetéhez 2008 és 2014 között a III. tengelyes
jogcímekre, valamint a IV. tengelyes, LEADER célterületekre 273 támogatási kérelem
és pályázat érkezett be 2.756.268.331 Ft támogatási igénnyel, amelyekből 177 projekt
került támogatásra 1.529.976.183 Ft forint összeggel.
A III. tengelyes jogcímek első kérelembenyújtási fordulójában 33 kérelem érkezett be
866.580.670 Ft támogatási igénnyel, jogcímenként az alábbi bontásban:
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 7 kérelem - 99.252.749 Ft,
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 9 kérelem - 227.182.379 Ft,
- Falumegújítás és –fejlesztés: 11 kérelem - 291.096.441 Ft,
- Vidéki örökség megőrzése: 6 kérelem - 249.049.101 Ft támogatási igénnyel.
Az első körben 14 kérelem került jóváhagyásra 250.911.365 Ft támogatási összeggel,
amelynek 55,7%-a gazdaságfejlesztést célzó kérelmekre került jóváhagyásra.
A második kérelembenyújtási fordulóban a beérkező kérelmek száma szintén 33 volt,
533.326.385 Ft támogatási igénnyel. A kérelmek az alábbi támogatási igényeket
tartalmazták:
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 5 kérelem - 64.121.881 Ft,
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 11 kérelem - 268.003.882 Ft,
- Falumegújítás és –fejlesztés: 14 kérelem - 113.157.839 Ft,
- Vidéki örökség megőrzése: 3 kérelem - 88.042.783 Ft támogatási igénnyel.
A Döntéshozó Testület 18 kérelmet hagyott jóvá 321.922.402 Ft támogatási összeggel,
az adott körben a gazdaságfejlesztésre irányuló mikrovállalkozás és turisztikai
kérelmek aránya 66% volt.
A harmadik kérelembenyújtási fordulóban (mikrovállalkozás és turisztika 2012. év,
falumegújítás és vidéki örökség 2013. év) a kérelmezők 19 kérelem keretében
180.812.485 Ft támogatási igényt jelöltek meg.
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 4 kérelem - 38.878.061 Ft,
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 3 kérelem - 53.300.813 Ft,
- Falumegújítás és –fejlesztés: 8 kérelem - 59.075.834 Ft,
- Vidéki örökség megőrzése: 4 kérelem - 29.557.777 Ft támogatási igénnyel.

A támogatási körben a Döntéshozó Testület az összes, formai és tartalmi feltételeknek
megfelelő kérelmet támogatta, így 16 beruházás megvalósítása vehette kezdetét
155.321.783 Ft támogatási összeg felhasználása érdekében.
Az EMVA III. tengely utolsó kérelembenyújtási fordulójában, 2014 januárjában az
Egyesület munkaszervezeténél 8 turisztika kérelem került iktatásra 220.666.024 Ft
támogatási igénnyel. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott plusz fejlesztési forrás
lehetővé tette mind az 5, formait és tartalmi követelménynek megfelelő kérelem
támogatását, így a térségi turizmus fejlesztésére 127.638.124 Ft került jóváhagyásra.
A LEADER pályázatok első benyújtási fordulójában 10 célterületre összesen 52
pályázat érkezett be 192.909.098 Ft forrásigénnyel, az alábbi célterület szerinti
bontásban:
- Képzések megvalósításának támogatása: 2 pályázat - 6.704.850 Ft,
- Sport és szabadidős tevékenység tárgyi feltételrendszerének támogatása: 12
pályázat - 62.664.201 Ft,
- Biztonságtechnikai beruházások támogatása: 6 pályázat - 15.472.990 Ft,
- Sport és szabadidős tevékenység tárgyi feltételrendszerének támogatása – Pásztó: 3
pályázat - 27.278.369 Ft,
- Turisztikai és helyi rendezvények támogatása: 20 pályázat - 24.435.280 Ft,
- Megalapozó tervek tanulmányok létrehozása: 1 pályázat - 3.480.000 Ft,
- Térségen belüli együttműködések támogatása: 3 pályázat - 6.806.400 Ft,
- Feldolgozási tevékenység bővítése: 3 pályázat - 36.897.497 Ft,
- Kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés: 2 pályázat - 9.169.511 Ft.
Az első pályázatbenyújtási fordulóban 26 pályázat került jóváhagyásra 82.388.648 Ft
támogatási összeggel. A vállalkozásfejlesztésre irányuló pályázatok alacsony száma
miatt nem sikerült teljesíteni a gazdaságfejlesztésre vonatkozó 45%-os előírást
teljesíteni.
A LEADER pályázatok második benyújtási fordulójában 10 célterületre összesen 84
pályázat érkezett be 441.478.312 Ft forrásigénnyel, az alábbi célterület szerinti
bontásban:
- Képzések megvalósításához nyújtott kis értékű támogatások: 1 pályázat - 250.000
Ft,
- Képzések megvalósításának támogatása: 5 pályázat - 20.513.356 Ft,
- Térségen belüli együttműködések támogatása: 3 pályázat - 7.127.200 Ft,
- Együttműködésen alapuló vállalkozások fejlesztése: 9 pályázat - 190.349.978 Ft,
- Turisztikai és helyi rendezvények támogatása: 15 pályázat - 19.476.665 Ft,
- Megalapozó tanulmányok létrehozása: 2 pályázat - 2.250.000 Ft,
- Közösségi fejlesztések kis értékű beruházásaihoz nyújtott támogatások: 23 pályázat
- 20.403.821 Ft,
- Kulturális, sport -és szabadidős célú tevékenységek kialakítása és fejlesztése
Pásztón: 4 pályázat - 65.249.854 Ft

- Biztonságtechnikai beruházások támogatása: 11 pályázat - 37.063.339 Ft,
- Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és
fejlesztése: 11 pályázat - 78.794.099 Ft.
A második benyújtási fordulóban 56 pályázat került jóváhagyásra 297.058.125 Ft
támogatási összeggel, amelyből a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok aránya
50,52% volt.
A LEADER pályázatok harmadik fordulója 10 intézkedésen összesen 44 pályázat
benyújtását eredményezte 320.495.357 Ft támogatási igénnyel.
- Kisvállalkozások fejlesztése: 1 pályázat - 15.997.800 Ft,
- Vállalkozások fejlesztése Pásztón: 7 pályázat - 102.246.708 Ft,
- Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése: 9
pályázat – 104.509.567 Ft,
- Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése
Pásztón: 3 pályázat - 41.290.864 Ft,
- Turisztikai és helyi rendezvények támogatása: 11 pályázat – 10.983.406 Ft,
- Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és
fejlesztése: 4 pályázat - 14.080.986 Ft,
- Kulturális, sport - és szabadidős célú tevékenységek kialakítása és fejlesztése
Pásztón: 2 pályázat - 9.733.297 Ft,
- Biztonságtechnikai beruházások támogatása: 5 pályázat - 14.952.729 Ft,
- Térségen belüli együttműködések: 1 pályázat - 1.700.000 Ft,
- A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések erősítése: 1 pályázat - 5.000.000
Ft.
A harmadik pályázatbenyújtási fordulóban 42 pályázat 293.334.904 Ft támogatási
összeggel került jóváhagyásra, a lekötött forrás 82,64%-a gazdaságfejlesztésre
irányuló pályázatokra került jóváhagyásra.
1.2.2Fejlesztések bemutatása: EMVA III. és IV. tengelyének megvalósítása a
térségben – általános jellemzés az alábbi szempontok alapján
1.2.2.1 EMVA III. tengely
- intézkedésekre alapuló forrásallokáció és változásai (Hátrányok-előnyök jellemzése, IH-i
utasítások végrehajthatóságának jellemzése hatása a HVS HACS tervezés alapú
megvalósítására, gazdaságfejlesztési 45% betarthatóságának előnyei-hátrányai, nehézségei;
Akadályozta vagy segítette a HACS munkáját az egyes intézkedésekre allokálható források
korlátozott módosítási lehetősége? Élt-e a HACS az intézkedések közötti forrásátcsoportosítás
lehetőségével? Mikor, hányszor, miért?
A döntéshozatali munkát nem akadályozta, azonban bizonyos esetekben nehezítette az
egyes intézkedésekre allokálható források korlátozott módosítási lehetősége. Mivel a
HACS célja a lehető legtöbb jövedelemtermelő beruházás támogatása volt, ezért a

gazdaságfejlesztésre vonatkozó 45%-os arány betartása, vagy az annál magasabb arányú
támogatás volt az elsődleges szempont a döntések meghozatala során, a forrásfelhasználás
HVS-ben rögzített ütemezésének figyelembe vétele mellett. A jogcímek közötti
forrásátcsoportosítások, valamint a 98/2011. IH közlemény II. számú táblázata szerinti
kiegészítő forrás turisztika jogcímre történő csoportosítása szintén ezt a célt szolgálták. 6
döntéshozó testületi ülésen 15 forrásátcsoportosításra került sor a jogcímek között. 2012ben a gazdasági helyzet a beruházási hajlandóságra is rányomta a bélyegét, a kérelmek
alacsony száma miatt a két jogcímen fennmaradó forrás a falu és vidék jogcímekre lettek
átcsoportosítva. A 2014.04.08-i döntéshozó testületi ülésen, a három jogcímen még
rendelkezésre álló összes forrás a turisztika jogcímre lett átcsoportosítva a lehető legtöbb
kérelem támogathatósága érdekében.
- HACS szerepe a projektek kiválasztásában (A HACS hogyan „használta” bírálati
jogosultságait (pontozásban a mozgásterét) az értékelésben);
A HACS munkatársai a támogatási kérelmek pontozását az MVH által kiadott értékelési
segédlet szerint végezték, amely a szigorú pontozási rendszerben csekély mértékű
mozgáslehetőséget biztosított, és az értékelésben nem tett lehetővé más bírálati
jogosultságot. A Nkft. döntéshozó testülete az első kör tapasztalatai alapján olyan
javaslatokat, irányelveket dolgozott ki, amelyeket a későbbi döntéshozó testületi üléseken
is igyekeztek figyelembe venni a döntéshozatali eljárásrendben foglaltak maximális
betartása mellett. A III. tengely esetében a döntéshozó testület a pontozási szempontokon
és a pontszámokon nem változtatott, annak érdekében, hogy az egyes kérelembenyújtási
körök között ne legyen változás a feltételrendszerben.
-a fejlesztések földrajzi megoszlása (HVS-nek megfelelő, vagy nem irányítható? HACS
befolyása az intézkedések megvalósulására;)
A fejlesztések földrajzi megoszlása nem volt irányítható, a HACS-nak nem volt befolyása
az intézkedések megvalósulására.
- kedvezményezettek típusai (Az adott HACS illetékességi területén az egyes III. tengelyes
intézkedéseknél a lehetséges kedvezményezetti körből kik voltak a leginkább nyertesei az
intézkedéseknek, tudta-e befolyásolni valamilyen módon a HACS az egyes
kedvezményezettek szereplését a források elnyerésében? Kik voltak aktívak, mely
célcsoportok esetében működtek a HACS ösztönzései?)
A Falumegújítás és fejlesztés jogcímre beérkezett 33 kérelemből 26 kérelem
önkormányzat, 7 kérelem civil szervezet által került benyújtásra. A jogcím nyertesei
egyértelműen az önkormányzatok voltak, összesen 14 önkormányzati és 6 civil projekt
kapott támogató határozatot. A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködése
leginkább a falumegújítás jogcímre volt jellemző, és az utolsó kérelembenyújtási
fordulóban erősödött meg leginkább. A civilek a magasabb pályázati intenzitás elérése
érdekében jó néhány esetében átvállalták a pályázati feladatokat az önkormányzatoktól.

A Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímre beérkezett 16 projektből 4
esetben egyéni vállalkozó, 1 kérelmet magánszemély, és 11 kérelmet mikrovállalkozás
nyújtott be a munkaszervezethez. A jogcím nyertesei ebből a szempontból a
mikrovállalkozások lettek, 8 vállalkozás, 2 egyéni vállalkozó és 1 magánszemély
kezdhette meg a beruházást támogató határozat birtokában.
A Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kérelmei ölelték fel a legszélesebb
pályázói kört, a beérkezett 31 kérelemből a vállalkozások 9, magánszemélyek 13, civil
szervezetek 4, egyház 1, egyéni vállalkozók 3, valamint önkormányzati ügyfél 1 kérelmet
nyújtott be. A jogcím nyertes kedvezményezettjei a vállalkozások és a magánszemélyek
voltak (7 és 6 támogatási határozat), őket a civil szervezetek (3 nyertes projekt) és egy
egyéni vállalkozó által elnyert projekt követi a sorban.
A Vidéki örökség megőrzése jogcímre 13 kérelem érkezett be a 3 körben. Az egyházak
részéről 7, önkormányzatok részéről 4, civil szervezetek részéről 2 kérelem került
benyújtásra. A jóváhagyott kérelmek adatai alapján a jogcím kedvezményezetti körében
az egyházak (4 nyertes projekt) voltak a nyertesek.
A HACS az egyes kedvezményezettek részvételét nem tudta és nem is akarta befolyásolni,
a konzultációk, fórumok során a munkatársak minden érdeklődőt tájékoztattak az adott
ügyfélkörre vonatkozó kötelezettségekről és a támogatási intenzitásokról. A III. tengely
ügyfélkörére vonatkozóan megállapítható, hogy a térségben a fejlesztések jellegét
figyelembe véve a potenciális pályázók teljes köre megszólításra került. Az intézkedések
nyertesei a jóváhagyott támogatási határozatok számát vizsgálva az önkormányzatok és a
vállalkozások voltak.
- megvalósult projektek fenntartási időszakára vonatkozó adatok (pl. kedvezményezettek által
a fenntartási időszakra tett kötelező és többletpontokat jelentő vállalások jellemzése, mennyire
van kapacitása, lehetősége a HACS-nak a nyertes ügyfelek projektjeinek utókövetésére,
mennyire van kapcsolata az ügyfeleknek a HACS-al a projekt elnyerése után a megvalósítás
során, továbbá a fenntartási időszakban – általános, szintetizáló áttekintés szükséges);
A kedvezményezettek a fenntartási időszakra vonatkozóan, jogcímtől és ügyféltípustól
függően elsősorban a foglalkoztatottak számának megtartására vagy bővítésére, hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazására, valamint pénzügyi tervük alapján a tervezett
árbevételre, az adózás előtti eredményre tettek vállalásokat. Mindezek mellett a
kérelmezők üzleti vagy működtetési terve tartalmazta kommunikációs és társadalmi
felelősségvállalásukat is. A turisztikai szolgáltatók a szálláshelyek szolgáltatásainak
bővítése érdekében, a falumegújítás jogcím kedvezményezettjei közösségformáló,
kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítására kötöttek
együttműködési megállapodásokat.
Az ügyfelek és a HACS munkatársainak kapcsolata a támogatási kérelmek benyújtásakor,
és a megvalósítás fázisában (kifizetési kérelmek benyújtása, hiánypótlás, kivitelezés során
felmerült kérdések tisztázása) volt a legintenzívebb. A pénzügyi lezárást követően a

HACS csak részleges utókövetést tud, vagy tudott megvalósítani, illetve ügyfelenként is
változó a kapcsolat és a további együttműködés minősége.
-Támogatási kérelem (a továbbiakban: TK) benyújtási folyamat és a TK-k minősége (A
pályázatkezelés folyamata és feldolgozási üteme, nehézségei, pályázati előkészítésben való
részvétel és ennek lecsapódása a támogatási kérelmek minőségében, Volt-e különbség az
egyes TK benyújtási körök között az igénylési folyamat nehézségét illetően, volt-e fejlődés az
ügyfélbarát szabályozási rendszer kialakításának folyamatában? Az egyes TK benyújtási
körök előrehaladása jelentett-e adminisztratív, szabályozási szempontból kedvezőbb
környezetet az ügyfelek és a HACS-ok számára? Hiánypótlások hiánya/megléte; stb.)
A III. tengely első kérelembenyújtási fordulójának ügyintézésben a HACS-ok nem vettek
részt, a jogszabályok által előírt formában, az ügyfelek meghatalmazásával, a kérelmek
elektronikus rögzítésében működhettek közre. A pontozási jegyzőkönyvek és az előzetes
támogatási rangsorok összeállítását követően a munkatársak a kérelmek IIER-ben történő
rögzítésében és az előzetes helyszíni szemlék lefolytatásában vettek a továbbiakban részt.
Az adminisztratív ellenőrzést, hiánypótlást, előzetes helyszíni szemlét, valamint az
értékelést magába foglaló pályázatkezelési folyamatot minden esetben az MVH által előírt
határidőig sikerült lezárni a HACS-nál. A pályázatkezelésnek számtalan nehézsége akadt,
amely különösen a 2. kör ügyintézését hátráltatta jelentős mértékben. Ennek nemcsak az
volt az oka, hogy a HACS munkatársak először végeztek ilyen tevékenységet, hanem a
jogszabályokat érintő értelmezésbeli különbségek, a rendeletmódosítások, az adathiány, a
kérelemkezelési rendszer technikai problémái stb. is lassították az ügyintézés folyamatát.
A támogatási kérelmek minőségét összességében vizsgálva elmondható, hogy számtalan
egyedi hibát, hiányosságot, ellentmondást tartalmaztak, azonban az egyes benyújtási
körök között a kérelmek minősége egyre javult, amihez jelentősen hozzájárult a HACS
pályázati előkészítésben való konzultációs részvétele is. Az ügyfélbarát szabályozási
rendszer kialakításában a szándék jól látszódik, de még nem alakult ki hangsúlyosan a
végrehajtásban. Az egyes TK benyújtási körök előrehaladásával minimális mértékben
ugyan, de csökkentek az adminisztrációs terhek, a hiánypótlásokat felváltó adategyeztetési
gyakorlat csökkentette az ügyintézési határidőt.
-projektek megvalósítása (eredmények összefoglalása, kvalitatív és kvantitatív leírás a
vonatkozó monitoring adatok és indikátorok alapján, esetleges meghiúsulások okai);
A Falumegújítás és -fejlesztés jogcím keretében jóváhagyott 20 kérelemből 17 kérelem
valósult meg a beszámoló összeállításáig. A Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 17
jóváhagyott kérelméből 13 projekt megvalósítása zárult le 2015. augusztus 31-ig, 5 kérelem
esetében az utolsó kifizetési kérelmek feldolgozása zajlik. A Mikrovállalkozások létrehozása
és fejlesztése jogcím szenvedte el a legnagyobb projektveszteségeket, a jóváhagyott 11
kérelemből csak 5 valósult meg. A Vidéki örökség megőrzése jogcím 5 nyertes kérelmének

megvalósítása lezárult, jelenleg már csak 1 projekt kifizetés kérelmének ellenőrzése van
folyamatban.
A III. tengely 53 támogatott kérelméből 12 esetben (Falumegújítás és – fejlesztés jogcímben 3
kérelem - 15,7 millió Ft, Turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímben 4 kérelem – 97,9
millió Ft, Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben 5 kérelem - 62,4 millió Ft)
hiúsult meg a projekt megvalósítása. A 176 millió Ft támogatási összeg 91%-a
vállalkozásfejlesztésre, és a térségi turisztikai kínálat fejlesztésére irányuló beruházásokat
tartalmazott. A projektek meghiúsulásának okaként 8 kérelmező az előfinanszírozási
nehézségeket és a hitelezési problémákat jelölte meg, melynek következtében nem tudták
teljesíteni az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket és a jogszabályban
előírt teljesítési kötelezettségeket. Lemondást eredményezett az a turisztika projekt, amely
esetében a kivitelezés során felmerült súlyos építési probléma már nem tette lehetővé a
projekt határidőben történő befejezését. MVH általi visszavonást eredményezett induló
mikrovállalkozás eszközbeszerzésre és építési tevékenységre irányuló projektje, amelynél az
téves jogszabályi értelmezés miatt beszerzés helyett lízingelésre kerültek. Az eredmények
összefoglalásánál meg kell említeni, hogy a térségben 5 pályázót érintett az OLAF által feltárt
vizsgálatot követően támogatási kérelem visszavonás.
-elért eredmények, output-indikátorok bemutatása intézkedésenként;
III. tengelyes jogcím

Település

Közvetlen eredmények
A
települések
megjelenésében
szereppel bíró épületek felújítása
keretében megvalósult:

Falumegújítás és
fejlesztés

Ecseg
Kozárd
Mátraszőlős
Jobbágyi
Szurdokpüspöki
Alsótold

Csécse
Kozárd
Héhalom
Mátraszőlős

- 1 gondozási központ külső felújítása,
- 5 lakóház külső felújítása,
- 1 művelődési ház külső felújítása és
akadálymentesítése,
- 1 faluház külső és részleges belső
felújítása,
-1
használaton
kívüli
épület
közösségi
funkcióval
történő
ellátásához kapcsolódó külső és
belső felújítás,
- 1 közösségi tér kialakítása.
- 1 közpark fejlesztése valósult meg,
- 1 új közpark került kialakításra,
- 1 településen egységes látvány és
használati térelemekkel zöldfelületek
kerültek kialakításra,
- 1 új közösségi tér került kialakításra
szabadtéri
kemencével
és
színpaddal.

III. tengelyes jogcím

Vidéki örökség
megőrzése

III. tengelyes jogcím

Szirák
Ecseg

- a helyi értékesítést elősegítő piactér
és új 1 piac került kialakításra.

Bér, Vanyarc, Garáb,
Kozárd, Erdőtarcsa,
Kisbágyon, Palotás,
Egyházasdengeleg

- 4 új játszótér került kialakításra,
- 5 meglévő játszótér szabványosítása
valósult meg,
- 1 új játszótéri pihenőpark került
kialakításra.

Település
Egyházasdengeleg,
Héhalom, Kálló
Cserhátszentiván

Közvetlen eredmények
- 3 templom külső és belső felújítási
munkálatai,
-1
templom
külső
felújítási
munkálatai valósultak meg.

Csécse

- általános iskola épületének külső
felújítása valósult meg.

Település
Buják, Kozárd,
Tar, Felsőtold,
Mátraszőlős

Közvetlen eredmények
- 8 új, négy napraforgós falusi
szálláshely kialakítása valósult meg,
ezzel 72 új szállásférőhely jött létre a
térségben.

Tar, Kozárd, Garáb

- 3 új, a 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb
szálláshely kialakítása valósult meg,
ezzel 28 új szállásférőhely jött létre a
térségben.

Vanyarc, Erdőtarcsa

Lovas
turisztikai
szolgáltatás
fejlesztése keretében:
- 1 közösségi és rendezvényház, lovas
pálya, lópihenő – lóbeálló istálló
kialakítása valósult meg,
- 1 szabadtéri lovas pálya, fedett lovas
pálya bővítése, felújítása valósult
meg – fejlesztéssel 3 patkós
minősítésű szolgáltatás jött létre a
térségben

Turisztikai
tevékenységek
ösztönzése

III. tengelyes jogcím

Település

Ecseg, Palotás

Mikrovállalkozások
létrehozása és
fejlesztése
Buják, Palotás

Közvetlen eredmények
- mozgó tejértékesítéshez kapcsolódó
eszközök beszerzése valósult meg,
- 1 árokásó rakodógép beszerzése
valósult meg,
-1
mikrovállalkozás
esetében
ISO9001
minőségbiztosítási
rendszer bevezetése valósult meg.
- pékség külső és belső felújítása
valósult meg
- könnyűszerkezetes vázú raktárépület
felépítése valósult meg

- helyszíni ellenőrzések tapasztalatai (előzetes helyszíni szemle,
együttműködés jellemzése a kedvezményezettekkel és az MVH-val);

rendezvények;

A HACS munkatársai a tervezési időszakban 38 felújítást, bővítést tartalmazó beruházási
kérelem előzetes helyszíni szemléjét végezték. A szemlék során a kedvezményezettek
maximálisan együttműködtek a helyszíni ellenőrökkel a szemle lefolytatása érdekében. Az
MVH és a HACS között a delegálási feladatok ellátása, ezen belül az előzetes helyszíni
szemlék lefolytatása során sem merült fel probléma a munkaszervezet és az MVH
munkatársai között.
- egyéb általános megállapítások (A Ket. alapú kérelemkezelés tapasztalatai, továbbá a fenti
szempontokon túlmenő megjegyzések, javaslatok, tapasztalatok;)
Konkrét példák nélkül, általánosságban rögzíthető, hogy a Ket. alapú kérelemkezelés
legfőbb problémája, hogy a hatóság és a kérelmező pályázói kör kapcsolata rendkívül
távoli volt. Ez azonban sokkal inkább az egyes eljárásrendeknek a következménye volt,
mint a Ket.-nek.
Az ügyfél, aki bonyolult rendeleti útvesztő alapján támogatást kérelmezett, nem
ismerhette a gyakran még jogalkalmazók számára is szövevényes értelmezési hátteret.
A hatósági jogkörrel rendelkezők sem álltak a helyzet magaslatán, jogi értelmezési
problémák megoldására csak a „jogi osztály” volt hivatott.
A túlszabályozásból adódóan sok probléma született, erre bizonyíték a programban
résztvevők számához képest rendkívül magasnak tűnő jogorvoslati eljárás.
A hatóság jogkövető magatartása ugyanakkor hiányos volt, ez leginkább az ügyintézési
határidők hosszabbítására vonatkozó indokolás hiányosságain és egyes magasabb rendű
jogszabályok figyelmen kívül hagyásával jogi útvesztőkbe kényszerítette az ügyfeleket.
- Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA III. tengely végrehajtása?

A 2008-ban elfogadott HVS-ben, 7 intézkedés keretében 34 gazdaságfejlesztési,
szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg a III.
tengelyes forrásokra vonatkozóan. A 2011-es és 2013-as felülvizsgálatok során az
intézkedések összevonásra kerültek, jogcímenként 1 intézkedés tartalmazta a HVS-hez
illeszkedő összes fejlesztési javaslatot.
A 2008-ban rögzített HPME-k várható eredményeit vizsgálva elmondható, hogy a 4
jogcím esetében a beérkezett támogatási kérelmek száma alulmaradt a tervezetthez képest.
Az alacsony pályázói kedv, a gazdasági válság hatásai, a hitelfelvételi nehézségek mind
hozzájárultak a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím sikertelenségéhez. A
biomassza, a megújuló energiatermelés és hasznosítás elősegítése és fejlesztése intézkedés
hez kapcsolódó vállalkozásfejlesztési javaslatokat a teljes érdektelenség övezte.
A helyi életminőség javítását célzó, falumegújításra és vidéki örökség megőrzésre
irányuló intézkedésekben foglalt projekttervek alacsonyabb projektszámban, de
megvalósultak. A beruházások keretében piacterek létesültek, közösségi és faluházak
újultak meg, templomok állagmegóvó felújítására, a települések környezetét és
megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztésekre, valamint játszóterek
létesítésére került sor. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek elterjesztését nem sikerült a
térségben megvalósítani.
A helyi turizmus és a vendégfogadás fejlesztését célzó intézkedések a térség szerteágazó
turisztikai potenciáljának minden szegmensére tartalmaztak megoldási javaslatot. A
tervezettnél alacsonyabb számban, 11 új szálláshely létesült 100 új férőhellyel, továbbá
lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósult meg. Az agro-, öko-, bor-, horgász- és
vadászturizmus fejlesztésére, a kistérségi gasztro és termékutak kialakítására vonatkozó
fejlesztési elképzelések várhatóan a 2014-2020-as tervezési időszakban realizálódhatnak.

1.2.2.2 EMVA IV. tengely LEADER
- LEADER-terv helye, felépítése a HVS-ben (LEADER fejezet kidolgozásának,
felülvizsgálatának legfontosabb jellemzői, okai, beleértve az IH által kötelező felülvizsgálatok
jellemzését)
A 2008 szeptemberében elfogadott HVS-ben, 8 intézkedés keretében 20
gazdaságfejlesztési, szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat
fogalmazódott meg a LEADER forrásokra vonatkozóan. A 2011. évi felülvizsgálatot
központi szinten a gazdasági, társadalmi helyzet változása, a LEADER program
végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, a forrásallokációban is tükröződő
célrendszer prioritásainak módosulása, 2013-ban a pályázati eljárás egyszerűsítése és
gyorsítása indokolta. A LEADER fejezet felülvizsgálatát elsősorban az első
pályázatbenyújtási forduló eredményei indokolták, a 2008-ban elfogadott intézkedések
némelyikének átdolgozására volt szükség a beérkezett projektötletek alapján.

- LEADER projektek előzetes tervezése a HACS illetékességi területén – milyen jellegű
projekteket preferált a HACS, Hogyan képzelte a LEADER tengely megvalósítását a HACS?
P1. A helyi és térségi gazdasági környezet és a vállalkozások fejlesztése, a foglalkoztatás
növelése prioritás
P1.1. Vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása intézkedés
P1.3.Az ökológiai és biotermelés, a biológiai sokféleség feltételeinek támogatása
intézkedés
A LEADER – Vállalkozási alapú fejlesztés jogcímben preferált projektek a tervezés
során:
 megtermelt alapanyagok, melléktermékek, hulladékok feldolgozását, hasznosítását
célzó vállalkozások fejlesztése,
 a helyi termékek egységes kereskedelmi megjelenését elősegítő eszközbeszerzési
projektek megvalósítása,
 a helyi termékek előállításához, a turizmushoz szervesen illeszkedő, a legeltetéses
állattartás hagyományait felelevenítő mintaprojektek létrehozása.
A LEADER – Tervek és tanulmányok jogcímben preferált projektek a tervezés során:
 a térség gazdaságfejlesztését, a foglalkoztatás növelését, a turisztikai kínálat
bővítését elősegítő tanulmányok összeállítása.
P2. A helyi életminőség javítása, a vidékhez kötődés erősítése prioritás
P2.3. A helyi épített, természeti és kulturális örökség megőrzése, kézműves mesterségek
ápolása intézkedés
P2.4. Kulturális, sport és szabadidős tevékenységek fenntartása, fejlesztése intézkedés
A LEADER - Közhasznú fejlesztés jogcímben preferált projektek a tervezés során:
 A települési sport és szabadidős tevékenységek infrastruktúráját fejlesztő
beruházások,
 a közbiztonság javítását célzó fejlesztések megvalósítása,
 a helyi természeti, épített és kulturális örökség megőrzését, értéknövelő felújítását
célzó beruházások megvalósítása
P3. Humán erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése prioritás
P3.1. Az általános és a szakmai tudás fejlesztése intézkedés
A LEADER - Képzés jogcímben preferált projektek a tervezés során:
 az alacsony képzettségi szintű álláskereső munkanélkülieket és pályakezdőket,
képzettség nélküli hátrányos helyzetű és roma célcsoportokra szabott oktatási
programok lebonyolítása
P4. A helyi turizmus, vendégfogadás és a kapcsolódó tevékenységek fejlesztése prioritás
P4.2. Helyi és térségi programok támogatása, összehangolása intézkedés
A LEADER - Rendezvény jogcímben preferált projektek a tervezés során:

 új és hagyományos rendezvények, fesztiválok, szakmai programok lebonyolítását,
marketing fejlesztését, térségek közötti és nemzetközi tapasztalatcserék,
együttműködések szervezését szolgáló projektek megvalósítása
P5. Térségi marketing tevékenység elősegítése prioritás
P5.1. A térségi együttműködésre alapozott megjelenés és egységes arculat kialakítása
intézkedés
A LEADER – Térségen belüli együttműködések támogatása jogcímben preferált projektek
a tervezés során:
 főként civil szervezetek és az üzleti szféra által fenntartható együttműködési formák
kialakulásának, tematikus klaszterek létrehozásának támogatása
P6. Az 1-5. prioritások és intézkedések bekapcsolása a közösség tagjai-, a térségek közötti
és a nemzetközi együttműködésekbe (magánszemélyek, vállalkozások, köz és civil szféra,
valamint ezek intézményeinek együttműködésének támogatása) prioritás
P6.1. Az 1-5. prioritások és intézkedések bekapcsolása a közösség tagjai-, a térségek
közötti és a nemzetközi együttműködésekbe (magánszemélyek, vállalkozások, köz és civil
szféra, valamint ezek intézményeinek együttműködésének támogatása) intézkedés
A Térségek közötti és nemzetközi együttműködések jogcímben preferált projektek a
tervezés során:
 A falu-és gazdaságfejlesztési tapasztalatok átvételét, cseréjét elősegítő
transznacionális együttműködések támogatása
- LEADER pályázati körök jellemzése, értékelése – LEADER I.(TK1) 122/2009. (IX. 22.)
FVM rendelet, LEADER II. (TK2) 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, LEADER III. (TK3)
(35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett körök) (Adminisztratív, szervezési,
kapacitási szempontból jellemzés, értékelés, IH-MVH-HACS kapcsolat jellemzése a pályázat
benyújtási folyamat szervezése szempontjából;
A TK1 LEADER körben az eljárás szigorúan a jogszabályi előírásoknak és a kifizető
ügynökségi eljárásrendeknek megfelelően folyt.
A TK2 körben bevezetett előzetes helyi közösségi bírálat célja feltehetően a LEADERszerűbb eljárásrend volt. Ami a TK3 körben is alkalmazásra került. Azon túl, hogy a
projektötletek helyi vidékfejlesztési stratégiához való illeszkedését, illetve a helyi közösség
számára való hasznosságát tudta mérlegelni, a további eljárások jogszabályi háttere nem
változott, ezért sem a pályázók, sem a HACS munkaszervezetének feladatait nem
csökkentették, nem egyszerűsítették. A HACS az egyes pályázati körök tervezése során
igyekezett a helyi céloknak megfelelő projektek lehetőségeit rögzíteni a HVS-ben. Bizonyos
jogszabályok adta lehetőségeket azonban a HACS még a LEADER pályázatok körében sem
tehetett meg.

- LEADER felülvizsgálatok jellemzése: HACS-ok részvétele a pályázati rendszer
átdolgozásában, elért eredmények jellemzése, adott HACS részvétele az átdolgozási
folyamatban; HACS javaslatok megvalósulása, átdolgozások vívmányai;
Mivel a „Cserhátalja és Nyugat Mátra Európában” című HVS, egy az Európában utolsók
között megjelenő megyében készült, így céljai folyamatosak, előre mutatóak. Valamennyi
felülvizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy hosszú távú céljainkat még nem értük
el, nem jött létre olyan ágazati fejlesztés, amely húzóvá válhatna. Így az eddig és további
felülvizsgálatoknak is megmarad a sokszínűséget és fejlődést szolgáló, lehetőségeit
hasznosító célja. A HACS szerepe a pályázati rendszer átdolgozásában a jogszabályi
kereteken belül korlátozottan érvényesült, ehhez képest az elért eredmények, ha nem is
haladták meg a célokat, kedvezőnek mondhatók. A HACS részvételét az átdolgozási
folyamatban szintén szabályok határozták meg, azon túl viszont a javaslatok megvalósulása a
nem HACS tag projektgazdák esetében is kedvező fogadtatásra talált.
- a LEADER pályázati rendszer felépítésének értékelése, a pályázati rendszer változásainak
értékelése;
A pályázati rendszer felépítése a jogszabályi háttérnek köszönhetően bonyolult volt, az
időközben végbement változásoknak köszönhetően sem vált egyszerűbbé. Az egyszerűsítés
irányába ható szándékok a KET alapú eljárásrendek ellenére is szerintünk érvényesíthetőek
lettek volna.
- HACS szerepe a projektek kiválasztásában, a célterületek kidolgozásában (Pl. A HACS
hogyan „használta” bírálati jogosultságait (pl. pontozásban a mozgásterét) az értékelésben, a
projekt kiválasztásban, mennyire volt célratörő a célterületek kidolgozása: általános, sok
projektet befogadó célterületek voltak jellemzőek, vagy specifikus, egyedi projektek
befogadására alkalmas célterületek születtek);
A HVS 2011 évi felülvizsgálatakor 10 célterület került kidolgozásra, a 2013. évi
LEADER Terv 12 intézkedésből állt. A célterületek a térségi szereplők fejlesztési
elképzeléseit tükrözték, így jó néhány általános projektet befogadó célterület (rendezvény,
kis értékű eszközbeszerzés) mellett specifikus célterületek is megnyitásra kerültek (pl:
biztonságtechnikai beruházások).
Az utolsó két LEADER körben a projekt ötleteket a HBB fogadta el, értékelte a
projekteket.
Az első két körben a pontozás alakítására a HACS mozgástere korlátozott volt, előzetes
értékelésre csak a második körtől volt lehetőség. A célterületek, amelyek vállalkozások
fejlesztéseit vagy új vállalkozások létrejöttét szolgálták, igyekeztek általánosan elősegíteni
a gazdaságfejlesztési célokat. Specifikusan fogalmazódtak meg azok a célterületek,
amelyek közösségi érdekeket szolgáló fejlesztéseket tettek lehetővé. Ezek kialakítása a
HACS szereplők javaslatai alapján és természetesen jóváhagyásával történtek meg.

- Hogyan zajlott a LEADER projektek kiválasztása: milyen mélységben indokolta az
elutasítást és a támogatást a HACS? Az elutasítást követően visszatértek-e az elutasított
ügyfelek?
A LEADER projektek kiválasztása eltérő volt a három LEADER körben. A HBB esetleges
elutasításait inkább átdolgozási javaslattal adta ki, míg néhány, a helyi érdekeket nem
szolgáló projekt esetében a szükséges és a pályázó által elfogadott indoklást adott ki. Az
érdemi vizsgálatot követő elutasítások során delegálti feladatkörben az elutasítás
megszövegezése jogszabályi feltételeknek megfelelően történt. Jellemzően az elutasítást
követően az elutasított ügyfelek adott projekt átdolgozását követően vagy más projekttel részt
vettek egy másik fordulóban, nem fordultak el a pályázati lehetőségtől.
- intézkedésekre alapuló forrásallokáció és változásai (Hátrányok-előnyök jellemzése, IH-i
utasítások végrehajthatóságának jellemzése hatása a HVS HACS tervezés alapú
megvalósítására, gazdaságfejlesztési 45% betarthatóságának előnyei-hátrányai, nehézségei;
Akadályozta vagy segítette a HACS munkáját az egyes célterületekre allokálható források
korlátozott módosítási lehetősége? Élt-e a HACS a célterületek közötti forrásátcsoportosítás
lehetőségével? Mikor, hányszor, miért?
A döntéshozatali munkát nem akadályozta az egyes célterületekre allokálható források
korlátozott módosítási lehetősége. A HACS célja a LEADER esetében is a lehető legtöbb
jövedelemtermelő beruházás támogatása volt, ezért a gazdaságfejlesztésre vonatkozó
45%-os arány betartása, vagy az annál magasabb arányú támogatás volt az elsődleges
szempont. 2 döntéshozó testületi ülésen összesen 7 forrásátcsoportosításra került sor,
minden esetében a közösségi célú fejlesztések, a rendezvény, képzés, térségen belüli és a
tanulmány jogcímek célterületei között, a lehető legtöbb pályázat támogathatósága
érdekében.
- a fejlesztések földrajzi megoszlása (HVS-nek megfelelő, vagy nem irányítható? HACS
befolyása az intézkedések megvalósulására;)
A fejlesztések földrajzi megoszlása nem volt irányítható, a HACS-nak nem volt befolyása
az intézkedések megvalósulására.
- kedvezményezettek típusai (Az adott HACS illetékességi területén az egyes lehetséges
kedvezményezetti körből kik voltak a leginkább nyertesei a célterületeknek, tudta-e
befolyásolni valamilyen módon a HACS az egyes kedvezményezettek szereplését a források
elnyerésében? Kik voltak aktívak, mely célcsoportok esetében működtek a HACS
ösztönzései?)
A LEADER első pályázatbenyújtási fordulójában a beérkezett 52 pályázatból 32 pályázat
civil szervezet, 16 pályázat önkormányzat, 2-2 pályázat mikrovállalkozások és egyéni
vállalkozók által került benyújtásra. Az első pályázati kör nyertesei az önkormányzatok
voltak, összesen 15 önkormányzati projekt kapott támogató határozatot, további 8 civil
szervezet, 2 egyéni vállalkozó és 1 mikrovállalkozás kezdhette meg a beruházásokat.

A második körben jelentősen megnőtt a pályázati kedv, a beérkező 84 pályázatból, 52
civil, 23 önkormányzati, 1 egyházi, 6 vállalkozási és 2 egyéni vállalkozói projekt volt. A
kedvezményezetti kör tekintetében a civil szervezetek vették át a vezető szerepet, a
falumegújítás jogcímhez hasonlóan a LEADER-ben is élt a civilek és az önkormányzatok
közötti szoros együttműködés, továbbá közhasznú tevékenységükhöz jól illeszkedő, és a
kis értékű célterületnek köszönhetően alacsony támogatási összegű projekteket tudtak
benyújtani. A második forduló mérlege: 28 civil, 20 önkormányzati, 1 egyházi, 5
mikrovállalkozás, és 2 egyéni vállalkozói nyertes pályázat.
A harmadik körben a beérkező 44 pályázatból 22 pályázatot civil szervezet, 7 pályázatot
önkormányzat, 5 pályázatot magánszemély, 8 pályázatot mikro- és kisvállalkozás,
valamint 2 pályázatot egyéni vállalkozó nyújtott be. A benyújtott és a nyertes projektek
számát vizsgálva ebben a körben is a civil szervezetek álltak az élen, a turisztikai
szálláshelyek kialakítására és fejlesztésére vonatkozó intézkedésekkel új ügyfélkörként
jelentek meg a magánszemélyek. A harmadik forduló támogatott pályázatainak
számadatai: 20 civil szervezet, 7 önkormányzati, 5 magánszemély, 8 vállalkozás és 2
egyéni vállalkozói nyertes pályázat.
A kedvezményezetti kör alapján a civil szervezetek voltak a LEADER nyertesek az
önkormányzatokat megelőzve. A HACS itt sem akarta befolyásolni a kedvezményezettek
szereplését, az ösztönzés a köz, a vállalkozói és civil szféra körében az eredmények
alapján jól működött. Negatívumként kell rögzíteni, hogy a kisebbségi önkormányzatokat
és civil szervezeteket nem sikerült megszólítani, az előfinanszírozási nehézségekre
hivatkozva nem került részükről a tervezési időszakban pályázat benyújtásra.
- megvalósult projektek fenntartási időszakára vonatkozó adatok (pl. kedvezményezettek által
a fenntartási időszakra tett kötelező és többletpontokat jelentő vállalások jellemzése, mennyire
van kapacitása, lehetősége a HACS-nak a nyertes ügyfelek projektjeinek utókövetésére,
mennyire van kapcsolata az ügyfeleknek a HACS-al a projekt elnyerése után a megvalósítás
során, továbbá a fenntartási időszakban – általános, szintetizáló áttekintés szükséges);
A kedvezményezettek csak a vállalkozásfejlesztésre irányuló projektek esetében tettek
vállalásokat a foglalkoztatottak számának megtartására vagy bővítésére, illetve hátrányos
helyzetű munkavállaló alkalmazására, továbbá a tervezett árbevételre és az adózás előtti
eredményre vonatkozóan. A közösségi célú fejlesztések esetében a vállalások jellemzően
a közösségformálásra, a szakmai együttműködésre, közös marketing tevékenységre
irányultak. Az ügyfelek és a HACS munkatársainak kapcsolata a III. tengelyes
szövegrészben leírtakhoz hasonlóan a pályázatok benyújtásakor, és a megvalósítás
fázisában volt a legintenzívebb. A pénzügyi lezárást követően a HACS csak részleges
utókövetést tud, vagy tudott megvalósítani, általában az évenkénti monitoring
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó figyelemfelhívások során.
- A pályázat benyújtási folyamat és a pályázatok minősége (A pályázatkezelés folyamata és
feldolgozási üteme, nehézségei, pályázati előkészítésben való részvétel és ennek lecsapódása
a támogatási kérelmek minőségében, Volt-e különbség az egyes pályázat benyújtási körök

között az igénylési folyamat nehézségét illetően, volt-e fejlődés az ügyfélbarát szabályozási
rendszer kialakításának folyamatában? Az egyes TK benyújtási körök előrehaladása jelentette adminisztratív, szabályozási szempontból kedvezőbb környezetet az ügyfelek és a HACS-ok
számára? Hiánypótlás hiánya/megléte jelentősége; stb.)
A III. tengelyhez hasonlóan a LEADER pályázatok ügyintézése is lezárult minden
esetében az MVH által előírt határidőig. A III. tengely során leírt problémák itt is
hangsúlyosan jelentkeztek különösen az első kör ügyintézése folyamán. A pályázatok
minősége az egyes benyújtási körök között folyamatosan javult, a LEADER-ben azonban
intenzívebb volt az ügyfelek igénye a HACS munkatársainak részvételére az előkészítési
folyamatokban. A második körben bevezetett elektronikus benyújtás nehézségeit nem
tudta minden esetben kiváltani a technikai segítségnyújtás, az ügyfelek vagy nem éltek
ezzel a lehetőséggel, vagy a pályázati dokumentációt nem sikerült az előre egyeztetett
időpontokra összeállítaniuk.
- projektek megvalósítása (eredmények összefoglalása, kvalitatív és kvantitatív leírás a
vonatkozó monitoring adatok és indikátorok alapján, esetleges meghiúsulások okai);
Az első pályázatbenyújtási fordulóban jóváhagyott 26 pályázatból 24 pályázat, a második
fordulóban jóváhagyott 56 pályázatból 47, a harmadik körben a jóváhagyott 42
pályázatból 27 pályázat került lezárásra és pénzügyileg rendezésre. A IV. tengely 124
támogatott pályázatából 16 esetben (Gazdaságfejlesztés: 8 pályázat - 90.001.396 Ft,
Szolgáltatásfejlesztés: 8 pályázat - 21.997.018 Ft) hiúsult meg a projektek megvalósítása.
A visszalépések okaként a pályázók az ÁFA önrészként történő előteremtését, az
előfinanszírozási nehézségeket és a hitelezési problémákat jelölték meg, melynek
következtében vagy nem tudták a projektet befejezni, vagy az első kifizetési kérelem
benyújtására vonatkozó határidőket nem tudták betartani. 2 közösségi célú projekt
esetében az önkormányzat képviselőtestülete és polgármestere közötti ellentétek
akadályozták a projekt megvalósítását, 2 vállalkozásfejlesztésre irányuló pályázat pedig az
ügyvezető igazgatók halála miatt került visszavonásra.
- elért eredmények, output-indikátorok bemutatása;
Célterület

1. pályázatbenyújtási forduló
Település
Közvetlen eredmények

Kereskedelem és
szolgáltatásfejlesztés

Pásztó
Pásztó-Hasznos

- rekreációs
és
szépészeti
tevékenységnek otthont adó épület
külső és belső felújítása valósult meg,
- kialakításra került 1 db iparcikkek
árusítására alkalmas üzlethelyiség.

Feldolgozási tevékenység
bővítése

Pásztó-Hasznos

- bormanufaktúra kialakítása valósult
meg

Sport és szabadidős
tevékenység tárgyi
feltételrendszerének
támogatása

Alsótold
Felsőtold
Szurdokpüspöki
Palotás

Sport és szabadidős
tevékenység tárgyi
feltételrendszerének
támogatása - Pásztó
Biztonságtechnikai
beruházások támogatása
Térségen belüli
együttműködések
támogatása

Turisztikai és helyi
rendezvények támogatása

Célterület

Pásztó-Hasznos

-1
db
sportpályakerítés
került
felépítésre,
- zöldfelületek
karbantartásához
kapcsolódó
eszközök
kerültek
beszerzése.
- sportöltöző külső és belső felújítása
valósult meg
- művelődési ház közösségi tereinek
belső felújítása valósult meg
- aktív szabadidősportnak helyszínt
biztosító
terület
infrastrukturális
fejlesztése, eszközbeszerzés valósult
meg

Kozárd, Héhalom,
Egyházasden-5
településen
5
térfigyelő
geleg,
kamerarendszer kiépítése valósult meg
Kisbágyon,
Palotás
- Elkészült 1 térségi kiadvány 3000
Pásztó
példányban
26
település
együttműködésével
Héhalom, Kozárd,
Tar, Pásztó,
Szurdokpüspöki,
Egyházasdengeleg,
Palotás,
Vanyarc

- 4 fesztivál, 4 falunap, 1 folklórünnep
került megrendezésre,
- művészeti
rendezvénysorozat
támogatása valósult meg

2. pályázatbenyújtási forduló
Település
Közvetlen eredmények

Közösségi fejlesztések kis
értékű beruházásaihoz
nyújtott támogatások

-4
településen
zöldfelületek
Kálló, Erdőtarcsa,
karbantartását célzó eszközbeszerzés
Kozárd, Garáb,
valósult meg,
Palotás,
- egészségmegőrzéshez kapcsolódóan 2
Kisbágyon
futópad beszerzése valósult meg.

Együttműködésen alapuló
vállalkozások fejlesztése

- szeszfőzde eszközbeszerzése, külső és
belső felújítása,
- szarvasgomba
termesztéséhez
és
feldolgozásához
kapcsolódó
infrastrukturális feltételek kialakítása,
- Laci konyha – kiszolgáló létesítmény
kialakításra valósult meg.
- napenergiával működő aszaló és
szárító berendezés beszerzésre.
- kísérleti
állatház
gépészetének

Pásztó,
Pásztó-Hasznos,
Szirák,
Alsótold,
Héhalom

Sport, kulturális és
szabadidős tevékenységek
feltételeinek kialakítása és
fejlesztése

Kulturális, sport -és
szabadidős célú
tevékenységek kialakítása
és fejlesztése Pásztón

Biztonságtechnikai
beruházások támogatása

Térségen belüli
együttműködések
támogatása

kialakítása,
- építész
iroda
eszközparkjának
korszerűsítése.
- 1 sportöltöző felújítás és 1 sportpálya
állagmegóvó karbantartása valósult
meg,
- sportcentrum közösségi térrel történő
Bér, Héhalom,
bővítése.
Mátraszőlős,
Alsótold
- zöldfelület karbantartás és tájvédelmi
célú eszközbeszerzés.
- szabadtéri közösségi tér kialakítása
valósult meg.
- 1 templom külső felújítása valósult
meg,
- 1 templom külső és részleges belső
felújítása valósult meg.
Pásztó
- birkózóteremnek helyt adó épület
Pásztó-Hasznos
részleges külső és belső felújítása
valósult meg,
- sportöltöző építés és sportpálya
állagmegóvó fejlesztése valósult meg.
Felsőtold,
-8
településen
új
térfigyelő
Erdőtarcsa, Kálló, kamerarendszer került kiépítésre,
Alsótold, Bér,
- 1 településen közintézmények (óvoda,
Vanyarc,
iskola, egészségügyi mikrocentrum)
Jobbágyi,
beltéri vagyonvédelmi rendszerének
Héhalom
kiépítése valósult meg.
- térségi kiadvány készült 10000
példányban
26
település
együttműködésével,
- 8 együttműködő partner részvételével
Pásztó
térségi
folklórünnep
került
Palotás
megrendezésre,
Kozárd
- 3 település együttműködése keretében
egységes marketing arculattal 3
rendezvény került megrendezésre, 1
települési kiadvány és hatféle szórólap
készült el.
- 4 falunap és
megrendezésre,

Turisztikai és helyi
rendezvények támogatása

4 fesztivál

került

Palotás, Pásztó,
- térségi labdarúgó tábor megrendezése,
Héhalom,
Vanyarc, Kozárd, - hagyományőrző tábor megrendezése,
- környezetvédelmi, hagyományőrző,
Szarvasgede,
honismereti rendezvénysorozat került
Jobbágyi,
megrendezésre.
Erdőkürt,
- testvér-települési találkozó valósult
meg,
- többnapos,
művészeti

rendezvénysorozat
valósult meg.
Képzések
megvalósításának
támogatása
Megalapozó tanulmányok
létrehozása

Intézkedések

Vállalkozások fejlesztése
Pásztón

Turizmus feltételeinek
megteremtése, innovatív
turisztikai kínálat
fejlesztése

Turizmus feltételeinek
megteremtése, innovatív
turisztikai kínálat
fejlesztése Pásztón

támogatása

Palotás

- kisgépkezelői
lebonyolításra

tanfolyam

került

Buják

- a Bujáki vár turisztikai hasznosítását
feltáró tanulmány került kidolgozásra

3. pályázatbenyújtási forduló
Település
Közvetlen eredmények
- autószerelő műhely részleges külső és
belső felújítása, a szolgáltatási
színvonal
fejlesztése
érdekében
eszközbeszerzés valósult meg,
- építőipari
vállalkozás
telephely
létesítéshez kapcsolódó beruházása
valósult meg,
Pásztó
- telephely létesítéshez kapcsolódó
beruházás szaküzlet, szakszervíz
kialakításával,
- sport és rekreációs cél fejlesztés
keretében teniszpálya és kiszolgáló
létesítmény kialakítása,
- építész – tervezői iroda kialakítása.
- vendéglátó és szálláshely-szolgáltatói
tevékenységet folytató vállalkozás
szolgáltatásbővítési
beruházása
eszközbeszerzéssel.
- falumúzeum külső és részleges belső
felújítása,
- emlékház és szabadtéri közösségi tér
Kozárd,
kialakításának megvalósítása.
Szurdokpüspöki,
Héhalom,
- reformétkezéshez és folklórkonyha
Buják,
kialakításához
kapcsolódó
Cserhátszentiván, eszközbeszerzés megvalósítása
Csécse,
- 3 új, a 239/2009. (X. 20.) Korm.
Alsótold
rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb
szálláshely kialakítása valósult meg,
ezzel 20 új szállásférőhely jött létre a
térségben,
- meglévő egyéb szálláshely fejlesztése
valósult meg, 3 új szállásférőhely
létrejöttét eredményezve.
- új, a 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb
szálláshely kialakítása valósult meg, a
Pásztó - Hasznos
térségben 7 új szállásférőhely jött
létre.
- meglévő egyéb szállás bővítésével 4

új szállásférőhely jött létre a térségben
Turisztikai és helyi
rendezvények támogatása

Sport, kulturális és
szabadidős tevékenységek
feltételeinek kialakítása és
fejlesztése
Kulturális, sport - és
szabadidős célú
tevékenységek kialakítása
és fejlesztése Pásztón
Biztonságtechnikai
beruházások támogatása

Palotás, Héhalom,
Kozárd, Pásztó,
Kálló, Erdőtarcsa,
Alsótold,
Egyházasdengeleg

- 5 falunap, 1 folklórünnep, 4 fesztivál
került megrendezésre,
- többnapos,
művészeti
rendezvénysorozat
támogatása
valósult meg.

Mátraszőlős,
Egyházasdengeleg,
Palotás

- sportpálya kerítés felújítása valósult
meg,
- hangtechnikai
eszközparkhoz
kapcsolódó beszerzés jött létre
- sportöltöző
fűtéskorszerűsítése
valósult meg

Pásztó

- sportöltöző
valósult meg

fűtéskorszerűsítése

Alsótold, Kozárd, - 4
településen
térfigyelő
Palotás, Héhalom kamerarendszer bővítése valósult meg

- helyszíni ellenőrzések tapasztalatai (előzetes helyszíni szemle,
együttműködés jellemzése a kedvezményezettekkel és az MVH-val);

rendezvények;

A HACS munkatársai a tervezési időszakban 56 felújítást, bővítést tartalmazó beruházási
kérelem előzetes helyszíni szemléjét és rendezvény helyszíni szemléjét vezették le. A
szemlék során a kedvezményezettek maximálisan együttműködtek a helyszíni
ellenőrökkel az ellenőrzés szakszerű lefolytatása érdekében. Az MVH és a HACS között a
delegálási feladatok ellátása, ezen belül a LEADER-es szemlék lefolytatása során sem
merült fel probléma a munkaszervezet és az MVH munkatársai között.
- egyéb általános megállapítások (a fenti szempontokon túlmenő megjegyzések, javaslatok,
tapasztalatok;)
Általánosan megállapítható, hogy a LEADER pályázati rendszer sikeréhez a jogszabályi
háttérrendszer egyszerűsítése, majd a tervezettből adódó, a megvalósítás során fennálló
kötelezettségek rugalmas kezelése segítheti elő. Elsődlegesnek kell tartani a fejlesztések
célját, és rugalmasan kell kezelni az ezek érdekében végbemenő lépéseket.
- Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA IV. tengely végrehajtása?
A tervezetthez képest, kapcsolódva a fokozatos gazdaságfejlesztési elvárásokhoz a
vállalkozások fejlesztésére fordított források mértéke meghaladta az 58%-t. A humánerőforrás
fejlesztésére irányuló célokat azonban nem sikerült teljesítenünk részben nem sikerült
megtalálni azokat a képzési célokat, amelyeket a helyi munkaerőpiac megfelelően értékelt
volna, előfordultak jogszabály értelmezési problémák, és a megvalósult projektben is
nehézséget okozott a képzendő megtalálása, kiválasztása. Közösségi célokat szolgáló

elképzelések ötletszinten nagy számban jelentek meg, ám finanszírozási nehézségek miatt
ezek nem jutottak el általában a pályázati szakaszba sem.
2. Fejlesztések bemutatása(a HACS területén megvalósuló, a HVS céljait érintő projektek
(EMVA III. és IV. tengely fejlesztéseinek összegzése)
2.1A fejlesztések és azok hatásai:
2.1.1 EMVA III. tengely –összefoglaló a III. tengely megvalósulásáról (a kitöltött
excel alapján) a számadatok szöveges értékelése (kedvezményezettek megoszlása a
térségben, települési fejlesztések száma, volt-e olyan település, amely nem részesült
forrásban? Miért? Volt-e olyan település, amely „elvitte” a források nagy részét?
Miért? Tervez-e a HACS ezekkel a trendekkel kapcsolatban a következő időszakban
változtatásokat a HFS-ben? A táblázatok szövegszerű elemzését várjuk!
Az EMVA III. tengely támogatási kérelmeit tekintve a legtöbb kérelmező Bujákról,
Csécséről, Héhalomból, Kozárdról, Palotásról, Tarról, Egyházasdengelegről nyújtott
be igényt. Nem volt olyan település, ahonnan nem érkezett támogatási kérelem, a
legtöbbet kérelmezők területi elhelyezkedése elszórt képet mutat. A beadott kérelmek
több mint 50 %-a sikerrel járt. A legtöbb forrást Kozárdon, Palotáson, Bujákon,
Ecsegen, Egyházasdengelegen, Taron, Alsótoldon, Héhalomban és Garábon tudták a
kérelmezők megszerezni elképzeléseik megvalósítására. Területileg a térség keleti
részén voltak aktívabbak a helyi szereplők, ami a közlekedési adottságokból, a
városok távolságából, ill. a települések nagyságából is adódhat. Ugyanakkor néhány
kisebb település a jóváhagyott kérelmek tekintetében sikeresebb kérelmező kört tudott
felmutatni, ami elsősorban a vállalkozások aktivitására volt visszavezethető.
Sok kérelem érkezett be falufejlesztési és turisztikai tevékenységek ösztönzési céllal,
míg a mikrovállalkozások fejlesztésére és vidéki örökség megőrzése jogcímre fele és
harmadannyi ügyfél nyújtott be támogatási kérelmet. Általánosságban elmondható,
hogy a kérelmek sikerességének aránya javult (kivétel a mikrovállalkozás fejlesztés
jogcím). Ahol kevés volt a benyújtó (Bokor, Erdőkürt, Kálló, Kisbágyon) ott
fokozottabb odafigyelés szükséges, ahol a nyerési arány volt rosszabb
(Egyházasdengeleg, Felsőtold), ott a tapasztalatok és ismeretek megfogalmazása
példaként szolgálhat és segítséget jelenthet.
Jogcímenként összefoglalva:
Falumegújítás és -fejlesztés: A legtöbb kérelem erre a jogcímre érkezett be. A
legnagyobb támogatási összegből Ecsegen valósult meg a piactér és a gondozási
központ fejlesztése, valamint Szirákon is igen nagy beruházásnak számított az új piac
kialakítása és park kialakítása. A mátraszőlősi művelődési ház és közpark kialakítása,
valamint a szurdokpüspöki közösségi épület és a jobbágyi művelődési ház felújítása is
rávilágított a közösségi helyszínek iránti érdeklődés erősségére, az állapotmegóvás,
javítás iránti lakossági igényre. Az elutasítások között inkább a játszóterek
domináltak, megfigyelhető volt a nagyobb nyerési arány a beadott kérelmekhez képes

a többi jogcímhez viszonyítva, ami főként a fejlesztési lehetőségek jellegéből adódik.
A jogcímre nem nyújtottak be kérelmet Buják, Szarvasgede, Erdőkürt, Kálló és
Cserhátszentiván településekről.
Vidéki örökség megőrzése: A nagyobb összegű beruházások domináltak a jogcímben,
főleg templomok (Héhalom, Egyházasdengeleg), illetve az általános iskolaként
működő csécsei Fráter Kúria újulhatott meg támogatási forrásból. A jogcímre a
kevesebb kérelmező volt a jellemző, kevesebb településről. Több sikertelen kérelem
volt megfigyelhető, főleg templomokra szerettek volna a kérelmezők támogatást
nyerni (több nagy összegű kérelem volt sikertelen, de a kisebb összegűek is főleg a
templomfelújításokat céloztak.) A kisebb összegű sikeres kérelmek Kálló és
Cserhátszentiván településen valósulhattak meg.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése: A kérelmezők elképzelései között sok jó ötlet
megjelent, az ügyfelek próbálkoztak korábbi sikertelen kérelmeik újragondolásával is.
Főként szálláshelyekre érkeztek kérelmek, igen nagy beruházási összegekkel, így
ebben a jogcímben volt a legnagyobb a támogatások összege. A helyi termékek
népszerűsítésének gondolata is felmerült, ami vidékfejlesztési szempontból nagyon
pozitív pont volt. Területi koncentráció volt megfigyelhető Bujákon, Kozárdon,
Alsótoldon, Felsőtoldon, Garábon, Vanyarcon. A Falufejlesztés jogcím után erre a
jogcímre érkezett a legtöbb kérelem. Nagy összegű támogatások kerültek
jóváhagyásra Alsótoldon, Bujákon, Taron, Felsőtoldon, Kozárdon, Ecsegen és
Vanyarcon. Jellemzően az üzleti szféra dominált a kérelmek és megvalósított
fejlesztéseknél, de a civil szervezetek is jelentős szerepet játszottak. Nem nyújtottak be
kérelmet Bokorról, Cserhátszentivánból, Egyházasdengelegről, általánosan a déli
területekről (Palotás, Szirák), míg szurdokpüspöki, csécsei, bujáki és béri kérelmek
kerültek elutasításra.
Mikrovállalkozások fejlesztése: A kérelmeket benyújtók között a mikrovállalkozások
voltak döntő mértékben, de magánszemély is kérelmezett. A jogcímre 10 településről
érkezett be kérelem, kiemelten Palotáson, Bujákon és Taron mutatkozott a legnagyobb
érdeklődés. A vidéki örökséghez hasonlóan kevés településen koncentrálódott a
kérelmezők köre, jó aránnyal jártak sikerrel a kérelmezők (Buják, Csécse, Ecseg,
Héhalom, Kozárd, Palotás, Szarvasgede, Tar), érdeklődésük ugyanakkor körönként
eltérő volt. A támogatások jelentős részét palotási vállalkozók vitték el, a mikrotérségi
központ jelentős vállalkozói potenciállal rendelkezik az utóbbi években.
A HVS-ben célul kitűzött fejlesztések a helyi közösség területén elfogadásra kerültek,
ugyan egyes, nem kellően aktív pályázó, aki a tervezési folyamatban is alig vett részt,
sérelmezte fejlesztési gócpontok kialakulását, de azok a térség szempontjából kedvező
hatását senki sem kérdőjelezheti meg. Az egyes, például turisztikához kapcsolódó
fejlesztések akár indokolttá is tehetik több partner, több projektének egymást erősítő
létrehozását és azok európai uniós és hazai forrásokhoz való hozzásegítését.

A HACS eredeti céljai szerint fejlesztési célokat szolgáló forrás felhasználásának adott
településre vonatkozóan nem szabott volna gátat, ám a jövőre nézve ismert tervezetek
szerint egy településre a források maximum 20%-a lesz felhasználható, ami ha
jogszabályi szinten megjelenik, azt a HACS be fogja tartani.
2.1.2 EMVA IV. tengely (Összefoglaló a IV. tengely megvalósulásáról (a kitöltött
excel alapján) Pl.: a számadatok szöveges értékelése (kedvezményezettek megoszlása
a térségben, települési fejlesztések száma, volt-e olyan település, amely nem részesült
forrásban? Miért? Volt-e olyan település, amely „elvitte” a források nagy részét?
Miért? Tervez-e a HACS ezekkel a trendekkel kapcsolatban a következő időszakban
változtatásokat a HFS-ben?) A táblázat szövegszerű elemzését várjuk!
A LEADER források tekintetében a támogatások eloszlása területileg nagy szórást
mutatott. A legtöbb forrás Pásztón, majd Alsótoldon, Kozárdon, Héhalomban,
Palotáson, Béren, Szurdokpüspökiben került megítélésre. Ecseg és Galgaguta
települések nem jutottak támogatáshoz, Ecsegről nem érkezett pályázat egyik körben
sem. A benyújtott pályázatok számát tekintve a legtöbb Pásztóról, majd Kozárdról,
Palotásról, Héhalomból, Alsótoldról érkezett, míg Buják és Egyházasdengeleg követte
ezen településeket, a többi településen is benyújtásra került 1-2-3 pályázat. A
benyújtott pályázatok szférák közötti megoszlása területileg elszórt volt, a vállalkozói
szféra értelemszerűen Pásztón volt aktív, míg a civil és közszféra területi eloszlása a
benyújtók között vegyes képet mutatott.
Az első körben főleg Pásztóról, Palotásról, Héhalomból, Egyházasdengelegről,
Szurdokpüspökiből érkeztek be pályázatok. A pásztói pályázók közel fele vállalkozó
volt. A sport és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételrendszerének fejlesztését
célzók területileg elszórtan jelentek meg, rendezvényekre Pásztóról és Palotásról
igyekeztek többször is forráshoz jutni.
A második körben főként Alsótoldról, Kozárdról, Palotásról és Pásztóról pályáztak
fejlesztési forrásra. A biztonságtechnikai beruházási támogatási igények itt is elszórtan
jelentkeztek, a sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételrendszerének
fejlesztésére Bérről és Héhalomból kapott támogatást két nagyobb pályázat. Az
együttműködésen alapuló vállalkozásfejlesztés keretében megítélt támogatási összeg
közel fele Pásztón hasznosult. A Közösségi fejlesztések kis értékű beruházásaihoz
nyújtott támogatások és a Turisztikai és helyi rendezvények támogatása célterületek
esetében azok jellegéből adódóan sok kisebb, területileg elszórtabb pályázó
részesülhetett támogatásban.
A harmadik körös LEADER források közel 1/3-a pásztói vállalkozások fejlődését
szolgálhatta. Turizmusfejlesztésre főleg Kozárdról pályáztak és nyertek forrást, míg a
rendezvények szintén népszerűek voltak, kiemelten Pásztón, Palotáson és Kozárdon.
A LEADER-ben már jártas szervezetek és vállalkozók szívesen vettek részt a tervezési
időszakban is, sok tapasztalatot gyűjthettek. Ezek hasznosítására és a kisebb pályázati

aktivitású településeken az összegyűjtött tapasztalatokat átadásával lehetőség van a
későbbiekben a fejlesztési források felhasználásának fokozására. Általános jelenség,
hogy a településeken élők, tevékenykedők más önkormányzat, civil szervezet,
vállalkozás és a szomszédos települések fejlesztési sikereit látva, velük kapcsolatot
építve szívesebben próbálkoztak pályázatok benyújtásával (ezt a továbbiakban is
ösztönözni szükséges), így a megvalósult fejlesztések mind példaértékűek.
A kistérség, járás központja, Pásztó, a LEADER források 47%-át kötötte le. Ez nem
problémát a térségen belül, hiszen a kisváros fejlesztése a teljes kistérségnek érdeke,
az ott végbement fejlesztések igazolhatóan a térség hasznára váltak. Példaként
említhetjük meg, hogy kistelepülési vállalkozó vállalkozásának fejlesztése érdekében
LEADER forrás felhasználásával hozott létre infrastrukturális beruházást. Erre más
forrásból nem lett volna lehetősége. A HACS eredeti céljai szerint hasonló fejlesztési
célokat szolgáló forrás felhasználásának nem szabott volna gátat, ám a jövőre nézve
ismert tervezetek szerint egy településre a források maximum 20%-a lesz
felhasználható, ami ha jogszabályi szinten megjelenik, ezt a HACS be fogja tartani.

2.2Térségi jó gyakorlatok, mintaprojektek bemutatása;
Falumegújítás és fejlesztés jogcím mintaprojektek bemutatása
Ecseg Község Önkormányzata - Piac kialakítása, Gondozási Központ homlokzat- és tetőfelújítása
Támogatási összeg: 24.534.938 Ft
Ecseg Község Önkormányzata 2009-ben nyújtott be támogatási kérelmet a 135/2008. (X.
18.) FVM rendelet 1. és 3. célterületére, a település központi részén elhelyezkedő
Gondozási Központ külső felújítása, valamint új piac kialakítása céljából. A fejlesztés
eredményeként egy két épületrészből álló, egyenként 5 férőhelyes árusítótérrel rendelkező
piac épült a településen. A piac épülete mellett 10 db parkolóhely is létesült, ebből 1
mozgáskorlátozottak számára lett kialakítva. A projekt keretében a Gondozási Központ
homlokzat- és tetőfelújítása is megvalósult. A piactér az önkormányzat tervei szerint a
helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeit javítja és csökkenti a helyi
termelők piacra jutási költségeit.
Gyermekeink Jelene - Településünk Jövője Alapítvány - „Élhető Falu”
Támogatási összeg: 6.085.789 Ft
A csécsei Gyermekeink Jelene - Településünk Jövője Alapítvány célul tűzte ki olyan
közösségi terek létrehozását, amelyek lehetőséget biztosítanak a településen a kulturált
időtöltéshez. Az Alapítvány a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet két célterületére nyújtott be
kérelmet, a fejlesztés két helyszínen valósult meg. A rendezvények helyszínéül szolgáló
önkormányzati területen szabadtéri kemence és színpad épült hozzájárulva az események
színvonalának emeléséhez, különböző tematikájú összejövetelek, rendezvények
megszervezéséhez, továbbá a fellépők számára a biztonságos infrastruktúra feltételeinek

megteremtéséhez. A beruházás keretében kialakításra került egy játszótér is új közösségi
találkozópontként, amely fa játszóeszközeivel természet közeli környezetet nyújt a
gyermekek számra, esztétikus és praktikus kialakításával pedig segíti a felnőttek
kikapcsolódását is. A játszótér kerítéssel körbevett a gyermekek biztonsága érdekében, 6
eszköz szolgálja a szórakozásukat, a bejárati térkő burkolat pedig lehetővé teszi az
akadálymentes bejutást.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím mintaprojektek bemutatása
Carussel Lovas Sportegyesület - Carussel Lovas SE lovas turisztikai fejlesztése
Támogatási összeg: 8.976.023 Ft
A Carussel Lovas Sportegyesület lovardája Erdőtarcsa külterületén a Sós Majorban
található. A területen korábban már elindult egy lovas sport- és turisztikai központ
kialakítása, egy szabadtéri lovas pálya tereprendezése, fedett tároló szerkezetkész
kialakítása és fedett lovas pálya építése valósult meg, amely főként lovas rendezvények
hátterét biztosította. A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján megvalósult beruházással a
megnövekedett igénybevételhez igazodva a fedett pálya talaja korszerűsítésre került, a
bejáratnál toló rendszerű kapu létesült. A szabadtéri lovas pályán fagymentesítő sóval és
állagjavító szövetanyaggal összekevert homok pályaburkolat és védő funkciót ellátó kerítés
készült, valamint tűztövis sövény került telepítésre. A fedett acélvázas tárolóban
szerszámtároló, szemes takarmánytároló és tűzgátló fal épült. A fejlesztéssel a lovarda 3
patkós minősítést kapott, az infrastrukturális beruházással az Egyesület szolgáltatói
tevékenysége bővült. A kezdő lovasok oktatása mellett céljuk az óvodás és iskolás
gyermekek körében a lovassport megszerettetése, valamint a településre és a kistérségbe
érkező lovasok számára lovas túrák szerveze.
Hizsnyainé Fekete Zsuzsanna egyéni vállalkozó - Falusi vendégház kialakítása a Fő út 17.
sz. alatt; Falusi vendégház bővítése
Támogatási összeg 1. fejlesztés: 16.994.204 Ft
Támogatási összeg 2. fejlesztés: 10.399.983 Ft
Hizsnyainé Fekete Zsuzsanna a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében két
fejlesztést valósított meg a tervezési időszakban. A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
támogatásával a kozárdi főutcán lévő lakóépület tetőterében külön bejáratú, 6 férőhelyes, 4
napraforgós, összkomfortos vendégházrész került kialakításra három szobával, társalgóval,
konyhával, fürdőszobával . Az 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján megvalósított
fejlesztés az épület földszinti részét érintette, két vendégszoba kialakításával egy 6 fős
falusi szálláshely került kialakításra. A fejlesztések eredményekétn javult a település
turisztikai infrastruktúrája.
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím mintaprojektek bemutatása
Bircsákné Válóczi Erika egyéni vállalkozó - Mozgó tejértékesítés eszközeinek beszerzése
Támogatási összeg: 4.249.190 Ft

A fejlesztést megelőzően a térségben a nagy igény ellenére nem volt megoldott a mozgó
tejértékesítés, kizárólag az ecsegi termelőszövetkezet telephelyén lehetett friss házi tejet
vásárolni. Bircsákné Válóczi Erika a gépjárműből történő tejértékesítés és házhoz szállítás
infrastrukturális feltételeinek fejlesztését valósította meg a 136/2008. (X. 18.) FVM
rendelet támogatásával projektje keretében. A hatályos szakhatósági előírásoknak
megfelelően a szállítójármű rakterébe egy 700 literes tejtartály került beszerelésre, a raktér
és a tartály folyamatos hűtése mellett. Az inverterrel működő raktér és a hűtők kialakítása
egy későbbi termékkör bővítésre is alkalmassá vált, a házi tej mellett a lakossági igények
figyelembe vételével csomagolt tejtermékek árusítását is tervezte a projektgazda.
Szücsi Méz Kft.- Raktár – építés
Támogatási összeg: 33.689.243 Ft
A fejlesztést megelőzően a Szücsi Méz Kft. fő tevékenységi köréhez a különleges
méztermékek előállítása és árusítása tartozott. A mezőgazdasági tevékenységhez, a
méztermeléshez, gyümölcstermesztéshez és tartósításhoz kapcsolódó eszközök a térségben
hiánycikknek számítottak, így a Kft. fejlesztésének fő céljaként egy széles termékpalettát
felvonultató kiskereskedelmi egység és raktár kialakítását határozta meg. A 136/2008. (X.
18.) FVM rendelet támogatásával egy közel 600 négyzetméteres korszerű alapanyagokból
és technológiával készült könnyűszerkezetes épület épült Palotás határában. A belső tér
nemcsak az árusítási, raktározási és napi ügyviteli, adminisztrációs tevékenységnek ad
otthont, hanem rendszeres bemutatók és szakmai konzultációk helyszínéül is szolgál.
Tritánium Építőipari Kft. - Építőipari és iroda eszközfejlesztés
Támogatási összeg: 1.636.158 Ft
A 2012-ben alakult csécsei vállalkozás a fejlesztést megelőzően nem rendelkezett az
irodai, adminisztrációs tevékenységek ellátáshoz szükséges eszközökkel, valamint fő
tevékenységüket - az épületek víz elleni szigetelésének kivitelezéséhez kapcsolódó
munkákat - bérelt eszközzel végezték el. A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet támogatása
révén megvalósított eszközfejlesztés a 6 munkavállalóból álló két munkacsoport további 2
fővel történő bővülését tette lehetővé.
Vidéki örökség megőrzése jogcím mintaprojektek bemutatása
Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség - Templomfelújítás Egyházasdengelegen
Támogatási összeg: 47.013.669 Ft
Egyházasdengeleg evangélikus templomának első említése 1655-ből való, a mai
templomot 1837-ben építették. A település középpontjában, lakóházak között elhelyezkedő
egyhajós templom fennállása alatt többször került renoválásra, az 1990-es években
részleges felújításon esett átt. Az ezt követő 8-10 év alatt az épület állapota sokat romlott,
az Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség 2009 első napjaiban nyújtott be
támogatási kérelmet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre. Az elnyert 47.013.669 Ft támogatással
a templom külső és belső felújítása mellett a projekt a templom bejáratát körülvevő kerítés

felújításával, az épületet körülvevő terület parkosításával, információs tábla és használati
térelemek kihelyezésével zárult.
Csécse Község Önkormányzata - Fráter kúria külső felújítása
Támogatási összeg: 33.461.245 Ft
A rendezett parkkal körülvett területen elhelyezkedő volt Fráter kúria jelenleg általános
iskolaként működik. A Fráter Pál földbirtokos által, a XIX. század elején épített
klasszicista stílusú kúriában nevelkedett Madách Imre felesége Fráter Erzsébet. Az ő
emlékét őrzi az Erzsike park, amely ma természetvédelmi terület. Az egykori kúriát
többször átépítették, a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet támogatásával megvalósított
fejlesztés keretében az épület teljes külső homlokzata, tetőzete, külső térburkolatai
megújultak, új nyílászárók kerültek beépítésre. A főbejárathoz vezető lépcsőzet oldalában
korlátliftet helyeztek el, segítve ezzel az akadálymentes bejutást az épületbe. Az épület
köré, a park megőrzése érdekében, 230 m hosszan kerítést létesítettek. A park egy része
tereprendezéssel, növénytelepítéssel (tuják, évelők), valamint füvesítéssel újult meg.
LEADER fejlesztések mintaprojektjei
Crux – Ker Bt. - Pite- Pince bormanufaktúra kialakítása; Szálláshely fejlesztése Hasznoson
Jogcím, célterület 1. fejlesztés: LEADER Vállalkozás alapú fejlesztés – 1008366 Feldolgozási tevékenység bővítése
Intézkedés 2. fejlesztés: Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat
fejlesztése Pásztón
Támogatási összeg 1. fejlesztés: 10.011.400 Ft
Támogatási összeg 2. fejlesztés: 11.213.228 Ft
A Mátrai borvidékhez tartozó Pásztón, évszázadokon át virágzott a szőlőtermelés és
borkészítés. A Crux- Ker Bt. első körös LEADER projektjében ennek a hagyománynak a
megőrzését és ápolását, valamint turisztikai célú továbbgondolását fogalmazta meg. A
fejlesztés helyszíneként szolgáló épület földszintjén és pinceszintjén feldolgozó és
palackozó helyiségek, bemutatóterem, valamint a borok érlelését és borkóstolók
megtartását szolgáló pince kialakítása valósult meg. A cég a Pásztó környékén megtermelt
szőlőt hagyományos módszerekkel, kézműves borászati technológiával dolgozza fel és
palackba töltve „Pite borai" termékcsaládként értékesíti. A Bt. vezetése az első projekt
megvalósítását követően célul tűzte ki a „Pite Borház” további turisztikai fejlesztését, a
35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával, az épület üresen álló tetőterének kisebb belső
átépítésével 7 férőhelyes (kettő 2 ágyas és egy 3 ágyas) szálláshely is várja a pihenni
vágyókat Pásztó-Hasznoson.
Nyikom Hegyisport- és Természetvédő Klub - Aktív szabadidősportok fejlesztése Pásztón
Jogcím, célterület: LEADER - Közösségi célú fejlesztés – 1008380 Sport és szabadidős
tevékenységek tárgyi feltételrendszerének fejlesztése
Támogatási összeg: 10.501.818 Ft
Az egyesület működését a sport, természetvédelem, és turizmus területéhez kapcsolódó
civil feladatok határozzák meg, szolgáltatása a hegyi sportok széles skálájára kiterjed. A

762 méter magas Nyikom-csúcs alatti réten, valamint a hegy lábánál elterülő 6 hektáros
területen siklórepülős starthelyet és leszállót üzemeltet. A 122/2009. (IX. 17.) FVM
rendelet támogatásával megvalósított beruházás a terület infrastrukturális feltételeinek
javítását célozta meg a turisták, iskolás csoportok és sportolók számának növelése, az aktív
turizmus népszerűsítése, a városi turizmus fellendítése érdekében. A fejlesztés keretében a
siklórepülő leszállóhely valamint a „közösségi terület” vadkár és vagyonvédelmi okok
miatt körbekerítésre került, a sportolni vágyók kulturált ellátása érdekében étkezősátrat,
higiéniás szükségleteik kiszolgálására új konténeres mellékhelyiséget létesített a civil
szervezet. A tárgyi eszköz beszerzés keretében további 10 db hegymászó heveder,
csigasor, valamint 2 db speciális építésű kerékpár került megvásárlásra. A fejlesztés
eredményeként a terület országos és nemzetközi szintű versenyek lebonyolítására is
alkalmassá vált.
Pásztó Város Önkormányzata - „Pásztói kistérség” turisztikai kiadvány
Jogcím, célterület: LEADER Térségen belüli együttműködés - 1008557 - Térségen belüli
együttműködések támogatása
Támogatási összeg: 2.080.000 Ft
A „Pásztói Kistérség" címen 2011 októberében megjelent kiadvány a Cserhátalja Helyi
Közösség településeinek, valamint Kutasó község földrajzi, történelmi adottságait, épített
és kulturális értékeit mutatja be. A színvonalas kiadvány összeállítására és 3000
példányban történő nyomtatására Pásztó Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot a
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján. A 79 oldalas színes, fényképekkel illusztrált,
magyar, angol, német és francia nyelvű marketing anyag a térség értékeinek bemutatása
mellett informatív térképeket, rendezvénynaptárt, a legfontosabb szolgáltatások jegyzékét
és egyéb közérdekű adatokat is tartalmaz. A projekt megvalósításával a pályázó
önkormányzat és az együttműködő partnerek célja a térség turisztikai látványosságainak
megismertetése és népszerűsítése mellett, a kulturális, turisztikai és egyéb szakmai
kapcsolattartás és együttműködés erősítése volt. A kiadvány életre hívása példaértékű volt,
hiszen a térség összes önkormányzata csatlakozott az együttműködéshez.
Kozárdért Alapítvány - Bézma-alji Falujárás
Jogcím, célterület: LEADER Térségen belüli együttműködés - 1026216 - Térségen belüli
együttműködések támogatása
Támogatási összeg: 3.000.000 Ft
A Bézma-hegy adta összekapcsoló motívum, a hegy körbejárásához kötődő természetjáró
turizmus gondolatára épülő tematika hangolta össze Alsótold, Cserhátszentiván és Kozárd
települések rendezvényeit és marketing tevékenységét a projekt keretében. A
együttműködés célja a térségi rendezvények összehangolása, és a térség turisztikai
termékként történő egységes megjelentetésének elindítása volt. A pályázat megvalósítása
során egységes arculattal három térségi rendezvény (Almavirág Fesztivál – Kozárd,
Cserhátszentivániak Világtalálkozója – Cserhátszentiván, Toldi – Nap – Alsótold) került
megrendezésre, valamint marketing tevékenység keretében települési kiadványok,
poszterek, PR ajándéktárgyak készültek.

English & Scientific Consulting Kft. - Aszaló- és szárítóberendezés beszerzése helyi
termékek tartósítására
Jogcím, célterület: LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés – 1027774 Együttműködésen
alapuló vállalkozások fejlesztése
Támogatási összeg: 1.271.078 Ft
Az English & Scientific Consulting Bt. 1999-ben történő megalapítása óta működött Szirák
községben. Fő profilja az innovatív biológiai termékek világszintű forgalmazása volt, a
folyamatosan fejlődő cég gyógy- és fűszernövények, valamint vadon termő gombák
szárításával és gyümölcsök aszalásával tervezte bővíteni tevékenységi körét, tekintettel
arra, hogy a községben, valamint annak környezetében nagy hagyománya van a
gyógynövénytermesztésnek és feldolgozásnak, a vadon termő gyógynövények és gombák
begyűjtésének. Az időközben Kft-vé átalakult cég a LEADER pályázati támogatással
napelem által termelt energiával működő aszaló- és szárítóberendezést állított üzembe.
Édes Imre egyéni vállalkozó - Szarvasgomba termesztése és feldolgozása a Pásztói
Térségben
Jogcím, célterület: Vállalkozási alapú fejlesztés - 1027774 - Együttműködésen alapuló
vállalkozások fejlesztése
Támogatási összeg: 39.489.347 Ft
A több mint 10 éve egyéni vállalkozóként működő Édes Imre tevékenysége a
mezőgazdasági termelésre koncentrálódik. Így került kapcsolatba a szarvasgombával,
melynek termőhelyi feltételeit, telepítését, gyűjtését és felhasználási módjait régóta
tanulmányozta. A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet támogatásával megvalósult,
szarvasgomba termesztésre és feldolgozásra irányuló beruházás keretében 4000 darab
szarvasgombával mikorrhizált mogyoróbokor került telepítésre egy több évtizede
pihentetett füves területen, Pásztó külterületén. Az ültetvényben kárt tevő apró és
nagyvadak távoltartására a 200x200 méteres területet kerítés veszi körül. A szarvasgomba
tárolására és feldolgozására kialakított pince fölé rönképület épült, amely bemutató
üzemnek és kiállító teremnek ad otthont a szarvasgomba-turizmus népszerűsítése
érdekében.
Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesülete - Rendezett környezet-jobb közérzet - Képzés
Jogcím, Célterület: Képzés - 1026209 - Képzések megvalósításának támogatása
Támogatási összeg: 2.246.696 Ft
A Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületét 11 település önkormányzata hozta létre. A
civil szervezet célkitűzései között fontos szerepet kapott a területfejlesztés, település- és
területrendezés, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a hátrányos helyzetűek
képzése, foglalkoztatása. Utóbbi célkitűzések megvalósítása érdekében nyújtott be
LEADER pályázatot a munkaerőpiacon hasznosítható tudás megszerzése és a hátrányos
helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében. Az iskolarendszeren kívüli, kisgépkezelői
tanfolyam csoportos képzésén 48 fő vett részt. Az oktatás során a gyakorlati ismeretek
elsajátítása mellett a résztvevők hasznos információkat szereztek a környezetvédelem, a
hulladékgazdálkodás, az energiagazdálkodás és a megújuló energia témaköreiből is.

Buják Jövőjéért TDM Egyesület - A bujáki vár hasznosításának, a várjátékok,
nagyrendezvények megvalósíthatóságának elemzése
Jogcím és célterület: LEADER Tanulmányok - 1025031 - Megalapozó tanulmányok
létrehozása
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft
A közös érdekeltségen alapuló turizmusfejlesztés céljából létrehozott Buják Jövőjéért
TDM Egyesület tagjai a helyi és térségi turizmusfejlesztés szempontjából turisztikai
célponttá fejleszthetőnek vélték a XVI. századtól folyamatosan pusztuló Bujáki várat és
környezetét, így egy hosszútávon megvalósítható fejlesztési program megvalósítását
kezdték el. A program első lépéseként az Egyesület helyzetfeltáró tanulmány elkészítésére
nyújtott be pályázatot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívására. A tanulmány 6 fő
fejezetből áll, Buják topográfiai, társadalmi, gazdasági, turisztikai jellemzői mellett a vár
történetét is bemutatja. A tanulmány foglalkozik a jelenlegi romvár régészeti,
örökségvédelmi elemzésével, továbbá hazai és külföldi példák ismertetését követően
javaslatot tesz a helyreállításra, valamint a vár hasznosítására. A tanulmány részletesen
ismerteti a vár turisztikai hasznosíthatóságának hátterét, a közvetlen és tágabb környezetet
érintő új fejlesztési programok mellett a turisztikai fogadóképességet és szolgáltatásokat
érintő fejlesztési projektjavaslatok is megfogalmazódnak a dokumentumban.
Vertical Art Kft. - A Vertical Art Kft. sport- és rekreációs célú fejlesztése Pásztón
Intézkedés: Vállalkozások fejlesztése Pásztón
Jóváhagyott támogatás összege: 20.000.000 Ft
Az Öregbánya Sportcentrum a pásztói strandfürdő közvetlen szomszédságában nyitotta
meg kapuit. A 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházás
keretében egy lapos tetős kiszolgáló épület épült, amely funkciójában három célt szolgál,
egy melegítő konyhával ellátott gazdasági rész, egy vendégtér (bel és kültéri társalgó) és
egy öltöző került kialakításra vizes helyiségekkel és akadálymentes WC-vel. Az ingatlanon
a pályázati forrásból megépült továbbá 2 darab 36x18 méteres vörös salakos teniszpálya
labdafogó kerítéssel, és ehhez kapcsolódó sporteszközök beszerzésével. A telken belüli
gyalogos közlekedési utakat, a 10 db parkolóhelyet és a 4 db kerékpártárolót a pályázó
saját forrásból alakította ki.
Agro - Bódi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Új telephely kialakítása az Agro-Bódi Kftnél
Intézkedés: Vállalkozások fejlesztése Pásztón
Jóváhagyott támogatás összege: 19.997.809 Ft
A 2008-ban bejegyzett Agro - Bódi Kft. Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, professzionális
fűrészek, gyepápolási és talajgondozási gépek eladásával, valamint kapcsolódó
szervizszolgáltatással foglalkozik. A LEADER pályázati forrásból megvalósított fejlesztés
keretében a Kft. tulajdonában lévő telken új épület, funkcióját tekintve Husqvarna
szaküzlet létesült. A földszintes kialakítású 204 m2-es épület, üzlettérrel, raktárral,
irodával, teakonyhával, gépészeti helyiséggel, közlekedővel, öltözővel és zuhanyzóval,
valamint javító műhellyel rendelkezik. Az üzlettér tágas, átlátható, széleskörű áru

választékkal áll a vásárlók rendelkezésére. A gépjavítási és szervizelési feladatok
ellátásának helyet adó épületrész az üzlettől elkülönített bejáraton megközelíthető, a javítás
közbeni próbákhoz, a kisebb méretű és nagyobb hanghatású gépek kipróbálásához fokozott
hangszigetelésű próbahelyiség épült. A bejárati front térkövezett, mozgáskorlátozottak
számára rámpával megközelíthető. Az üzlet belső energia ellátásának nagy részét a tetőre
telepített és hálózatra kapcsolt fotovoltaikus – napelemes rendszer kiépítése biztosítja. A
telken belül a szerviz körüli térburkolaton, valamint az üzlet előtti szakaszon biztosított a
parkolás. A fejlesztésnek közösnhetően megnyílt a lehetőség további munkavállaló
alkalmazására.
Szurdokpüspöki Tiszta Életéért Egyesület - Hanák Kolos közösségi és emlékház
kialakítása
Intézkedés: Turizmus feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése
Jóváhagyott támogatás összege: 14.999.855 Ft
Hanák Kolos, a mátrai turizmus megalapítója 1851-ben született Szurdokpüspökiben.
Írásaival 1886-tól népszerűsítette a Mátrát, 1887-ben megalapította a Kárpát Turistaegylet
Mátra Osztályát, hosszú évekig az egyesület elnökeként szervezte a mátrai turizmust. Az
évente megrendezésre kerülő Hanák Kolos Teljesítménytúra célállomása az emlékházzal
szemben lévő általános iskola. A település vezetésének fejlesztési elképzelési között évek
óta szerepelt egy olyan közösségi épület kialakítása, amely méltó emléket állít a település
szülöttjének, valamint pihenő pontként is szolgál a túrázók számára. A Szurdokpüspöki
Tiszta Életéért Egyesület által a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtott LEADER
pályázat keretében az ingatlanon kiállító terem, udvarán közösségi tér létesült. A kiállítás a
turisták számára Hanák Kolos életpályáját és a Mátra turizmusának legfontosabb
mérföldköveit mutatja be. A projekt helyszínén található egy kuriózumnak számító pince
is. A fedett közösségi tér az ott elhelyezett szabadtéri bútorokkal és kemencével kisebb
gasztronómiai rendezvények, előadások számára biztosít helyszínt.
A mintaprojektek közül nem hagyhatók ki a Muzsikál az Erdő Alapítvány által
megvalósított projektek, amelyek az immáron országos hírű Muzsikál az Erdő Mátrai
Művészeti Napok rendezvénysorozat egy-egy állomásának LEADER pályázati forrásból
történő megrendezéséhez járultak hozzá mindhárom pályázati körben. A rendezvények
lebonyolítására vonatkozóan a meghatározó ideológiák a környezettudatos környezeti
kultúra terjesztése, a zenei kultúra és egyéb művészeti ágak népszerűsítése, az erdő és a
természet védelme voltak, amelyek megvalósítására az Alapítvány a három pályázati
körben összesen 4.657.964 Ft támogatást nyert el.
A mintaprojektek sora a Héhalom községben kiépített térfigyelő kamerarendszer
ismertetésével zárul. Héhalom Község Önkormányzata és a Héhalom Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület a három LEADER körben egy-egy különálló, de a település
közbiztonságának védelme szempontjából összekapcsolódó projektet valósított meg.
Héhalom Község Önkormányzata által a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet támogatásával
a település Ófalu-részének kamerarendszere került kiépítésre, a Polgárőr Egyesület a helyi
általános iskola, az óvoda és az egészségügyi mikrocentrum épületében beltéri

kamerarendszert létesített, valamint a 3. pályázati körben a település Újfalu-részének
gépjármű forgalmát megfigyelő rendszert valósította meg. Az Önkormányzat és a Polgárőr
Egyesület a három projekt megvalósítására összesen 5.873.018 Ft támogatást nyert el.
2.3Előforduló problémák bemutatása, mivel tudott az IH a megoldáshoz hozzájárulni,
milyen jellegűek voltak a projektekkel kapcsolatban előforduló problémák (szervezési,
műszaki, hatósági, adminisztrációs…stb.) Hogyan oldotta meg a HACS a felmerülő
problémákat?
Az előforduló problémák a projektek megvalósítása során a hatósági feladatkörök és azok
adminisztrációs változásaiból eredtek. A további problémák a jogszabályi előírások
gyakori, gyakran kedvezőtlen irányú változásából adódtak. A HACS a felmerülő
problémákat azok pontos beazonosítását követően igyekezte jelezni az IH-nak, illetve a
kifizető ügynökségnek. A problémák megoldása azonban gyakran jogszabályi korlátokba
ütközött, mely jogszabályok módosítása az IH szándékával és lehetőségeivel nem mindig
estek egybe. Egyes időközben végbement szigorítások, amelyek inkább monitoring célokat
szolgáltak sokkal egyszerűbben, és problémát nem okozóan is megoldhatóak lettek volna.
Példaként említhetjük itt a 6-9-12 hónapos kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó
kötelezettséget, amelyek egyes rendeletekben ráadásul csak jogászi szempontból voltak
egyértelműek és értelmezhetőek. Nem voltak például meglátásunk szerint egyeztetések az
építésügyi hatóságokat szabályozó jogszabályok változásainak következményeiről a
kifizető ügynökség és az építésügy között. (Például az építésügyi hatóság az ÉTDR teljes
alkalmazását követően igyekezett kerülni a papír alapú építési tervdokumentációt
jogerősítő bélyegző használatát és egyes helyeken a pályázó kérésének ellenére sem tette
meg, hiszen az ÉTDR-en belül az elektronikus bélyegző alkalmazását vezették be.) A
problémák felsorolása sajnos ezzel nem zárult le, de általánosságban azt kell
megállapítanunk, hogy a HACS, és a HACS munkatársai az IH és az MVH, illetve a
pályázók között a rendkívül sok időt igénybe vevő delegálti feladatok ellátásán túl, több
helyütt energiát és fáradságot nem kímélve igyekezett a pályázókat megelőző jelleggel is
tájékoztatni az esetlegesen felmerő problémáról, de ha már azok bekövetkeztek minden
segítséget megadott azok megoldásához.
2.4AHACS saját projektjeinek bemutatása, amelyekben kedvezményezettként részt vett
(külön bontásban az EMVA, illetve más alapok/OP-k projektjei, finanszírozás, a projektek
jellege, tartalma; Hogyan járultak hozzá a HVS megvalósulásához? Hogyan járultak hozzá a
térség szükségleteihez? – EXCEL)
Az Egyesület „Cserhátalji Fejlődésünk” címmel 2014. június 19-én nyújtott be
projektötletet a sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai
kiadványok készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó MNVH felhívásra. A
projektötlet egy, a Helyi Közösség területén az EMVA, kiemelten a III. és IV. tengely
jogcímei támogatásával megvalósult fejlesztéseket bemutató kiadvány elkészítésére
irányult. A projektötlet csökkentett támogatásban részesült, ezért a projekt eredeti célja, az
informatív kiadvány, két típusú reklámhordozó (mappa, toll) elkészítésére redukálódott. A
projekt eredményeként létrejött „Cserhátaljás” dosszié arculatával, tartalmi elemeivel a

Cserhátalja Helyi Közösség településeit, a 2007 – 2013-as tervezési időszak eredményeit
népszerűsíti egy-egy kiemelt jelentőségű EMVA projekt bemutatásával. Tartalmát tekintve
a dosszié külső oldalán településenként 1 fénykép került elhelyezésre a térség gazdag
épített örökségének, természeti értékeinek, illetve a legsikeresebb EMVA projektek
bemutatása érdekében. A projekt a HVS megvalósulásához közvetlenül nem járul hozzá,
„feladata” a HACS és a megvalósult projektek népszerűsítése.
2.5 Térségi együttműködések bemutatása (11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján)
2013 második félévében kiemelt szerepet kapott a térségek közötti együttműködések
projektcéljainak megvalósításához kapcsolódó támogatási kérelmek összeállítása és
benyújtása. Az Egyesület 11 projekthez csatlakozott együttműködő partnerként, 2014 első
félévében 3, 2015 júliusában a jogszabályi környezet változásának következtében 2
kérelem kapott támogató határozatot. A beszámoló ezen pontjában a megvalósított és a
meghiúsult projektek mellett, a legjelentősebb, elutasított projekttervek is bemutatásra
kerülnek.
Helyi értékek megőrzése, hagyományok ápolása
Együttműködő partnerek: Palócház Nonprofit Kft., Kozárd Község Önkormányzata,
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Együttműködő partnerek által elnyert támogatási összeg: Palócház Nonprofit Kft. –
38.722.558 Ft, Kozárd Község Önkormányzata – 4.697.299 Ft, Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület – 799.999 Ft – Összesen: 44.219.856 Ft
A projekt célja Vizslás és Kozárd települések turisztikai vonzerejének növelése, a
hagyományőrzés, a lakosok számára a kellemesebb élettér megteremtése volt. A projekt
leghangsúlyosabb eleme a Vizslás településen található bányászati emlékpark
látogathatóvá tétele, a Fehérforrás tanösvény Kazár irányába, a kazári riolittufához történő
kiépítése, a projekt keretében továbbá tájékoztató térképek, kiadványok, információs
szóróanyagok elkészítése, a projekt zárásaként a sajtó képviselőinek a tanösvény és a
bányászati emlékpark bemutatása, és turisztikai kisfilm készítése szerepelt a tevékenységek
között. Kozárdon az együttműködés keretében az emlékhely kialakításával új
településközpont született Identitás Falu Kapuval, történelmi zászlósorral, pihenőpadokkal
és új faluarculattal. Az Egyesület a partnerségben nyitó- és záró rendezvények
lebonyolításával vett részt, melyeken szemléletformáló turisztikai előadásokkal várta az
érdeklődőket.
A 2007-2013-as időszakban a természeti –és ökoturizmus iránt érdeklődő turisták egyik
célpontjává vált a környék. Az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseiben is jelentős
szerepet kapnak az idegenforgalmi fejlesztések, felismerve, hogy a turizmus fejlődése
munkahelyeket teremthet. Évről évre növekszik a térségbe látogató vendégek száma,
azonban az átlagos tartózkodási idő növelése, a turizmus szezonalitásának csökkentése
csak összehangolt térségi szintű programcsomagok kialakításával és szervezett,
összehangolt marketing tevékenységgel érhető el. A Cserhátalján korábbi projektek
segítségével már foglalkoztak az ökoturisztikai útvonalak, szolgáltatások és helyi termékek

témakörével, de azok komplex felmérése, rendszerezése, s még inkább azok
összekapcsolása a közelmúltig nem történt meg.
A térségek közötti együttműködések keretein belül, amely komplex fejlesztésekre adott
lehetőséget (GeoTur+ - ÖkoTour – Kisbéri félvér népszerűsítése), ez az elmaradt folyamat
kapott egy erős lökést, jelentősen hozzájárulva a helyi termékek és fenntartható turisztikai
szolgáltatások hálózati rendszerbe integrálásával. Mindezek mellett új szolgáltatások és
termékek kialakításának megalapozása történt meg, ami szerteágazó együttműködések
létrehozását és turisztikai jelenlétet tett lehetővé hazai szinten.
A Kisbéri- félvér népszerűsítése
Együttműködő partnerek: Equimage Nonprofit Kft., Mohácsi Lovas Klub Szolgáltató
Nonprofit Kft., Zöld Pihenő Alapítvány, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Együttműködő partnerek által elnyert támogatási összeg: Equimage Nonprofit Kft. 34.835.800 Ft, Mohácsi Lovas Klub Szolgáltató Nonprofit Kft. – 4.880.000 Ft, Zöld
Pihenő Alapítvány – 6.718.212 Ft, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület – 3.453.384 Ft –
Összesen: 49.887.396 Ft
„A Kisbéri- félvér népszerűsítése” térségek közötti együttműködés keretében megvalósuló
projektben az Equimage Nonprofit Kft., mint koordináló szervezet, a Mohácsi Lovas Klub
Szolgáltató Nonprofit Kft., és a Zöld Pihenő Alapítvány működött együtt az Egyesülettel.
A „Kisbéri-félvér népszerűsítése” projekt fő célkitűzése a nemzeti kincsé nyilvánított,
hagyományos magyar lófajta, a Kisbéri-félvér népszerűsítése, használati értékeinek
bemutatása, tenyésztésének és piacra jutásának elősegítése volt az együttműködő térségek
területén. A projekt keretében a lófajtát népszerűsítő emléktáblák lettek kihelyezve
vanyarci és mohácsi helyszínen, a fajta bemutatásához szükséges eszközök kerültek
beszerzésre, a lovak felkészítése mellett workshop, study tour, gyerektábor, imázsépítő
kiadványok, filmek, szakmai szoftver is a projektből valósulhatott meg. A Zöld Pihenő
Alapítvány lóbeálló építésével, míg az Egyesület térségi turisztikai koordinációval és
zárórendezvénnyel kapcsolódott be a projektbe.
Ökoturisztikai programok és helyi termékek népszerűsítése a Novohrad – Nógrád Geopark
területén
Együttműködő partnerek: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Salgó Tour
Nonprofit Kft., Zöld Pihenő Alapítvány, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Együttműködő partnerek által elnyert támogatási összeg: Novohrad-Nógrád Geopark
Nonprofit Kft. – 19.400.000 Ft, Salgó Tour Nonprofit Kft. – 26.094.990 Ft, Zöld Pihenő
Alapítvány – 2.997.200 Ft, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület – 774.700 Ft –
Összesen: 49.266.890 Ft
A magyar-szlovák, határon átnyúló Novohrad – Nógrád Geopark 91 településéből 63
található Magyarországon, 3 Nógrád megyei LEADER HACS területének jelentős részét
lefedve. Az „Ökoturisztikai programok és helyi termékek népszerűsítése a Novohrad –
Nógrád Geopark területén” együttműködési projekt fő célja ökoturisztikai és
környezettudatos neveléssel javítani a helyi lakosság, ifjúság környezettudatosságát, közös
turisztikai termékeket létrehozni, valamint a helyi termékek rendszerezéséhez hozzájárulni

a Geopark területén. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a fejlesztés keretében
eszközbeszerzéseket, útvonal kijelöléseket, kézikönyvet, felkészítő programokat és egyéb
tevékenységeket valósított meg. A Salgó Tour Nonprofit Kft. koordináló partneri feladatai
mellett eszközbeszerzéssel és webshop kialakításával vett részt a projektben. A Zöld
Pihenő Alapítvány vállalt kiadványában a helyi termékesek és turisztikai szolgáltatók
számára nyújtott segítséget a Geoparki védjegy feltételrendszerhez. Az Egyesület a projekt
nyitó- és a záró rendezvény megvalósítását vállalta a projektben.
GeoTurPlusz – A Novohrad – Nógrád Geopark szisztematikus turisztikai fejlesztése
Együttműködő partnerek: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Zöld Pihenő
Alapítvány, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Együttműködő partnerek által elnyert támogatási összeg: Novohrad-Nógrád Geopark
Nonprofit Kft. – 23.405.026 Ft, Zöld Pihenő Alapítvány – 6.221.834 Ft, Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület – 774.700 Ft – Összesen: 30.401.560 Ft
A „GeoTurPlusz – A Novohrad – Nógrád Geopark szisztematikus turisztikai fejlesztése”
térségek közötti együttműködési projekt fő célja közös marketing eszközökkel,
rendezvényekkel és eszközbeszerzésekkel növelni a magyar-szlovák, határon átnyúló
Novohrad – Nógrád Geopark területének turisztikai attrakcióit, erősíteni a helyi lakosság
identitástudatát, felhívni a figyelmet a térség természeti és kultúrtörténeti értékeire, a
vendégforgalom növelése eredményeként a térségekre gyakorolt gazdaságélénkítő hatás
révén javítani az életminőséget. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a térség
információs rendszerének fejlesztése érdekében információs táblák kihelyezését,
eszközbeszerzést,
marketinget,
sajtókommunikáció
élénkítését
célozta
meg
menedzsmenttel és koordinációval kiegészítve. A Zöld Pihenő Alapítvány a projekt
keretében a Kozárdi Formáció bemutatását szolgáló tanösvény kialakítását, az Egyesület a
projekt nyitó- és a záró rendezvény megvalósítását vállalta a projektben.
A „Zagyva projekt értékmegőrzés” térségek közötti projekt célja a Zagyva mentén elérhető
élményturizmus fejlődésének segítése, az érintett terület népszerűsítése, turisztikai
hasznosításának segítése volt a Zagyva folyó 10-15 km-es körzetének természeti és
kulturális értékei bemutató bíró többnyelvű honlap létrehozásával és kiadvány készítéssel.
A térségek közötti projekt megvalósításáról az együttműködő partnerek lemondtak.
A „Slow-Food Gasztro- és Helyi Termék együttműködés” térségek közötti projektben
Hollókő és Kozárd vállalkozói, civil szervezetei terveztek részt venni. A projekt célja
olyan helyi termékek és gasztronómiai irányzatok fejlesztése volt, amelyek a nemzetközi
“Slow Food-Komótos étkezés” mozgalom alapelveire épülnek. A térségek közötti projekt
az MVH által elutasításra került.
A Cserhátalja és a 36 Jó Palóc LEADER Helyi Akciócsoportok településeinek
együttműködése során, a „Palóc Színterek Hálózata” projekt keretében palóc
rendezvényhelyszínek kialakítása, valamint rendezvények tárgyi feltételeinek
megteremtéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés volt a cél, lehetőséget biztosítva a palóc
kulturális értékek átadására és bemutatására. Az együttműködésben Alsótold, Héhalom,

Kozárd, Szurdokpüspöki és Ságújfalu civil szervezetei és önkormányzatai terveztek részt
venni. A térségek közötti projekt az MVH által elutasításra került.
2.6 Nemzetközi együttműködések bemutatása (99/2012. (IX. 25.) VM rendelet alapján)
Az Egyesület 2013 novemberében 2 nemzetközi együttműködési projektben vett részt,
koordináló és együttműködő partnerként. 2014 májusában a támogató határozat
kézhezvételét követően a „Madarak Útján – Along bird’s routes” nemzetközi projekt
megvalósítása vette kezdetét.
Along bird’s routes – A Madarak útján
Együttműködő partnerek: Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, Zöld Pihenő Alapítvány
Onnellinen Outokaira Akciócsoport (Finnország) Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Akciócsoport (Észtország).
A magyarországi együttműködő partnerek által elnyert támogatási összeg: Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület – 2.234.875 Ft, Zöld Pihenő Alapítvány – 35.827.777 Ft –
Összesen: 38.062.652 Ft
Az „Along bird’s routes – A Madarak útján” elnevezésű nemzetközi projektötletet 2009ben a finnországi Levi-ben rendezett LEADER TNC találkozón választották ki a
résztvevők. A célja az együttműködő LEADER térségek ökoturisztikai és kulturális
kapcsolatainak fejlesztése, a helyi természeti értékeken alapuló turisztikai kínálat növelése,
a bevont LEADER térségek turisztikai erőforrásainak jobb hasznosítása volt. Ezeket a
célokat a projekt közös rendezvények és egy térségi szemléletformáló Ökológiai Látogató
Központ, valamint turisztikai tájékoztató anyagok létrehozásával kívánta elérni. A
nemzetközi projekt megvalósítása a finn együttműködő partner, az Onnellinen Outokaira
LEADER HACS képviselőinek study tour keretében történő magyarországi látogatásával
vette kezdetét. A Zöld Pihenő Alapítvány gondozásában a Kozárdi-tó közelében Ökológiai
Oktató és Látogatóközpont nyitotta meg kapuit. Az Egyesület a projektmenedzsment
tevékenység mellett projektzáró rendezvénnyel és egy színes és látványos Cserhátalja
Ökokalauz elkészítésével kapcsolódott be a projektbe.
Az „European LEADER Route of Impressionists’ Painting Schools” – „Az európai
impresszionista festőiskolák LEADER útja” nemzetközi projekt általános célja az
impresszionizmus minél szélesebb körben történő megismertetése, speciális célja a
kulturális turisztikai kínálat, a közösségi szemlélet és a kulturális tudatosság növelése volt.
Közös, helyi szemléletformáló rendezvények, alkotóház és kiállító terem létrehozása,
közös művészeti katalógusok készítés alkotta a projektet, amelyben a Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület és a Kozárdért Alapítvány mellett francia, lengyel és román
vidékfejlesztési szervezetek terveztek részt venni. A magyarországi projektrészek
elutasítását követően az Egyesület 2015 augusztusában kapott ismételt hiánypótlási
felszólítást, azonban a rendelkezésre álló rövid megvalósítási idő miatt a támogatási
kérelem visszavonásra került.
3. HACS hálózatosodás, kapcsolatrendszer értékelése

3.1 Együttműködés az IH-val;
Az együttműködés az Irányító Hatósággal változó intenzitású, ám kifejezetten
egyirányúnak minősíthető. A LEADER HACS javaslatait, jobbító véleményét sűrűn
eljuttatta az IH-hoz, de annak hatását igen ritkán érzékelhette. Az együttműködés így az IH
által megadott feladatok ellátására korlátozódott nagyrészt, melyek nem mindig
illeszkedtek a LEADER elvekhez. Általában a feladat végrehajtása kisebb nehézséget
okozott, mint a feladat ellátásának papír alapú, vagy elektronikus igazolása. Egyes
döntéseket a LEADER helyi közösségnek többször is meg kellett hoznia, így például az
egy-két rossz példát bemutató nonprofit kft. szülte 2011 – 2012-es átszervezi folyamat
miatt. A kevésbé aktív tagok helyi közösséghez való csatlakozási szándékukat egyes
esetekében azért nem tették meg újólag, mert ezt már korábban megtették. Nem látták át,
hogy a véleményük szerint jól működő közösségnek miért kell mások hibája miatt plusz
feladatokat végrehajtani.
Az együttműködés az IH-val a jogszabályi környezet megváltoztatása érdekében az IH
vezetőinek, vezetésének változása miatt is nehézséget okozott. Az IH vezetője
természetszerűleg nem tudta személyes tapasztalataitól elvonatkoztatni intézkedéseit a
LEADER HACS-ok irányába. A HACS hálózatosodását, együttműködését más helyi
akciócsoportokkal vélhetően a kezdeti időszak túlköltekezése miatt nem tudta elősegíteni
az IH.
3.2 Együttműködés az MVH-val;
A delegálási megállapodás aláírását követően a HACS-ok és az MVH között az ellátandó
feladatok jellege miatt tovább erősödött az alá-fölérendeltségi viszony. Mindezek ellenére
az MVH regionális és megyei kirendeltségének munkatársai lehetőségükhöz mérten
maximálisan segítették a munkaszervezet munkáját, hatékony együttműködés alakult ki a
két szervezet között.
3.3 Együttműködés más HACS-okkal, érdekérvényesítés;
Együttműködés az Észak-magyarországi Régió LEADER HACS szervezeteivel valósult
meg a leginkább, melyeknek fő helyszínei a régiós értekezletek voltak. Az aktualitások és
szakmai problémák áttekintése, tapasztalatcserék mellett adott esetben a jogszabályok
közös értelmezésén túl, több alkalommal közös régiós álláspont került kialakításra és
megküldésre az IH részére.
3.4 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal;
A térségi önkormányzatok a HACS egyik legfontosabb együttműködő partnerének
számítottak a tervezési időszakban. A Nkft. és az Egyesület tagságának nagyobb részét
alkotva, jelentős érdekérvényesítő képességgel rendelkeztek, a HACS lakosságával
leginkább kapcsolatba lévő szféraként a térség valós problémáira mutattak rá. Az
együttműködés szinte minden területen megvalósult, a döntéshozatali folyamatokban való
részvételtől kezdve a közös térségi állásfoglalások véleményezések kialakításán át. Az

önkormányzatok aktívan részt vettek a pályázati lehetőségek népszerűsítésében, a
munkaszervezet tevékenységét számon fórumon bemutatták.
3.5Együttműködés a helyi gazdasági és civil szféra szervezeteivel, képviselőivel;
A munkaszervezet projektgenerálási tevékenysége során számos civil szervezettel és
vállalkozással került kapcsolatba. A tagságot érintő tervezési és döntéshozatali feladatok
ellátásán túl a HACS számos szakmai rendezvényre a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere
jegyében hívta meg a szervezeteket.
3.6A helyi hálózatépítés jellemzése, animációs tevékenység, a szervezéshez szükséges
utazási idő, költség jellemzése, hatékonysága.
A HACS területéből adódóan a szervezési munkákhoz kapcsolódó utazások időigénye,
költségei nem játszottak korlátozó szerepet, hatékonyságát mindössze a vidéken élők
természetes életvitele nehezítette, hiszen éppen az aktív, tenni akaró népesség volt
legnehezebben bevonható, a mindennapi munkájuk és azt követő megszokott
tevékenységek miatt. Az animáció ezért ott tudott leghatékonyabban működni, ahol a már
kialakult helyi kis közösségek, tenni akarók csoportja részt tudott ebben venni.
4. A LEADER elvek megvalósulása
4.1 Mi volt a célja a hét LEADER elv érvényesítésének a térségben? (alulról jövő
kezdeményezések ösztönzése, területalapú megközelítés, helyi partnerség, több szektort érintő
integrált fejlesztések, hálózatépítés, innováció, térségek közötti és nemzetközi
együttműködések)
A LEADER elvek mentén hogyan építették fel a HACS-ot? Mik voltak a rendező elvek? A
hét szempont közül melyek voltak a legfontosabbak? Milyen előzetes elvárások voltak a
LEADER elvekkel kapcsolatban? Hogyan valósultak meg az elvek az előzetes elvárásokhoz
képest? Mi az a hozzáadott érték, amelyet a LEADER-en keresztül elérni szándékoztak és a
LEADER nélkül nem lehetett volna megvalósítani? Mit adott a térség társadalmának a
LEADER elvek alkalmazása? Sikerült-e az elveket a köztudatban elültetni? A LEADER elvek
közül miket lehetett következetesen alkalmazni? Mi működik jól, mi nehezebben? Miért?
Látnak-e olyan problémákat, amelyek megoldhatók (lennének) a LEADER elvek jobb
alkalmazásával? Mi akadálya van az elvek szélesebb alkalmazásának? Ki lehet-e küszöbölni?
Ha igen, mivel? A gyakorlatban működött-e az elvek alkalmazása a „kötelezőn” túl?
A 2007-2013 időszak elején a LEADER+ Helyi Akciócsoport alapjain kezdődött meg a
szervezés az akkori politikai erők el nem hanyagolható befolyása mellett. Mindemellett
sikerült a helyi érdekeknek és a LEADER elveknek megfelelő helyi vidékfejlesztési
közösséget, majd LEADER akciócsoportot megszervezni. A rendező elvek szigorú előírások
közé voltak szorítva, és a széles társadalmi képviselet egy fontos cél volt. Legfontosabb
szempont, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket ösztönözzük, és természetesen az
innováció mellett a LEADER szerveződésekre vonatkozó alapvető előírásoknak meg kellett
felelnünk. Területalapú megközelítésünket nem a minél nagyobb HACS létrehozása határozta

meg, hanem, hogy a más szempontból is egységet alkotó Cserhátalján, amely a Pásztói
kistérség nagy részét lefedi, gazdasági szempontból is egységként kezelhető csoportot
hozzunk létre. Az elvek megvalósulása az előzetes elvárásokhoz képest nem okozott csorbát,
de voltak nem kellően tájékozott szervezők, akik esetleges hibás információit idővel
megfelelően kezelnünk kellett. A LEADER nélkül nem lehetett volna megvalósítani olyan
fejlesztéseket, amelyek az uniós és a hazai jogszabályi környezet miatt specialitásuk miatt
nehezen kezelhető. A térség társadalmának a LEADER elvek alkalmazása bebizonyította,
hogy a helyben felmerült ötletek társadalmasítása egyszerűbb, a projektgazdák mivel
magukénak vallják a fejlesztési ötletet, külső támogatókat is sikerrel vonnak be a
fejlesztésekbe és a fejlesztések haszna a közösség számára is könnyebben értelmezhető.
Valamennyi LEADER elvet következetesen lehet alkalmazni, egyetlen korlát a
túlszabályozott jogszabályi háttér. Az erre gyakorolható hatás elenyészőnek mondható, egyes
politikusaink ingerküszöbét sok probléma nem érte el, egyes intézkedések viszont, melyek
jogszabályi módosításokhoz vezettek, ha megkésve is, de végbementek. A LEADER elvek
jogalkalmazását egy sokkal egyszerűbb jogszabályi háttér teheti lehetővé. A gyakorlatban
kötelező elvek végrehajtása csak akkor volt lehetséges, hogyha pályázóink, a munkaszervezet
dolgozói és más hozzáértő külső emberek a kötelező feladatokon túl sokkal többet tettek.
4.2 A LEADER elvek megvalósulásának vizsgálata, jellemzése
4.2.1 Alulról jövő kezdeményezések ösztönzése
Az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése megvalósult, a térségi szereplők
(magánszemélyek, köz-, civil-, vállalkozói szféra képviselői) aktívan részt vettek a közösség
fejlesztési irányainak meghatározásában, bekapcsolódtak a stratégiaalkotási és döntéshozatali
folyamatokba ezzel közösen alakították lakóhelyük, működési területük jövőjét.
4.2.2Területalapú megközelítés
A pásztói járás 25 települését felölelő Cserhátalja Helyi Közösség területe földrajzilag
egybefüggő, gazdasági, társadalmi, kulturális szempontból hasonló területeket ölel fel,
biztosítva a helyi adottságok és szükségletek megfelelő felismerését a fejlődés szempontjából
legfontosabb célkitűzések meghatározása érdekében.
4.2.3 Helyi partnerség
A partnerség központi szerepet tölt be a LEADER programban, a térség köz- civil és
vállalkozói szférájának képviselői a HACS szervezeti keretei között együtt dolgoznak a
közös térségi célkitűzések megvalósítása érdekében. A tervezésbe és megvalósításba bevont
szereplők körének kiszélesítése a döntések legitimációjának megerősítését és az érintett
szereplők támogatásának megszerzését célozza.
4.2.4 Több szektort érintő integrált fejlesztések
Területünkön a több szektor együttműködése az aktív szerepvállalók ismeretsége miatt
sohasem okozott nehézséget, mégis több szektoron átívelő fejlesztés az ismert szabályozási
feltételek miatt konkrétan nem valósult meg. A szektorok közötti céltól független eltérő

támogatási intenzitás hiúsította meg ezt. Nehezen fogható meg a gazdasági szereplők az
irányú szándékának korlátozása, hogy a közösségi érdekből, közösségi célok érdekében
fejlesztéseket hajthassanak végre. A civil és az önkormányzati szektor példamutatóan tudott
együttműködni a fejlesztések területén, de ez legfőképpen abban nyilvánult meg, hogy az
önkormányzati szektor humán és pénzügyi segítséget nyújtott az általa egyébként is
támogatott civil szervezetek részére.
4.2.5 Hálózatépítés
A partnerségben résztvevő vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok elképzeléseik
megvalósításához a közösség tervezési lehetőségeihez igazíthatják. Együtt, egymást erősítve
tudják magukénak vallott terveiket megvalósítani, végrehajtani. Egyre kisebb mértékű a
hálózat megfelelő működése esetén az egyéni elszigetelt terv megvalósítása, amelyeknek
közösségre gyakorolt hatása csak áttételesen igazolható. A hálózat azonban csak olyan
tagokból épülhet fel eredményesen, akik önzetlenül hajlandók a közösségért munkálkodni.
Nehéz azonban kiszűrni, ha egyáltalán ez feladat, hogy az egyéni érdekek érvényesítésére
törekvők a hálózat befolyásos tagjai legyenek. A LEADER hálózat megfelelő működését
erősen korlátozza az aktív szerepvállalók eredeti munkájukból adódóan meglévő vagy vállalt
kötelezettsége.
4.2.6 Innováció
Az innováció térségünkben egy elég könnyen kezelhető fogalom, hiszen sajnálatos módon a
térség fejlettsége alacsony szintű, ezért minden kívülről érkező új, és jó gyakorlat bevezetése
a fejlődés irányába újszerűen hat. A csekély vállalkozó kedv miatt igyekeztünk, és a jövőben
is igyekszünk a meglévő mikro és kisvállalkozások fejlesztési szándékát ösztönözni, illetve új
vállalkozási lehetőségeket a jó gyakorlati példákon keresztül bemutatni azok számára, akik
eddig nem csatlakoztak a vállalkozói körhöz. Ezért maga a LEADER Akciócsoport működési
is innovatívnak tekinthető, hiszen nemcsak a meglévő szereplők részére nyújt tájékoztatást,
hanem új szereplők bevonását is célozta és célozza.
4.2.7 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések
A térségek közötti és nemzetközi együttműködések fő problémája a 2007-2013 időszakban a
megkésve meghirdetett kérelembenyújtási lehetőség. Több nemzetközi együttműködés
meghiúsult amiatt, hogy egyes partner országokban az erre az intézkedésre benyújtható
pályázati lehetőség lezárult. Mind a két intézkedésben nehézséget okozott a vonatkozó uniós
és hazai jogszabályok értelmezésének problémája, az eljárásrend bonyolultsága, ezért az
egyéb eddig ismert pályázati lehetőségekben nem jártas szereplők bevonása csaknem
lehetetlen volt, ezzel együtt a LEADER elvek megvalósítása nem szenvedett csorbát, de
ennek eredményeként a hálózat nem bővült tovább.
4.3 A LEADER elvek alkalmazása a jövőben (A tapasztalatok alapján tervezett változások,
módosítások bemutatása)

Az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, területalapú megközelítés, helyi partnerség,
több szektort érintő integrált fejlesztések, hálózatépítés, innováció, térségek közötti és
nemzetközi együttműködések alapvető változásokat nem igényelnek, a folyamat
megfelelően zajlott a 2007-2013-as időszakban is, remélhetőleg a lelkesedést és aktív
közreműködést korlátozó szigorú és bürokratikus központi szabályozás csökkenésével a
LEADER elvek szabadon és megfelelően érvényesülnek.
5.Összefoglaló – max. 3 oldal
Néhány bekezdésben kerüljön összefoglalásra a zárójelentés I. és II. részének lényegi
tartalma, az üzleti tervek „Vezetői összefoglaló” részének mintájára.
A Cserhátalja Helyi Közösség (továbbiakban: CSHK) tervezési és működési területe az
Észak-magyarországi régióban, Nógrád megyében a pásztói (25 település:) és a
balassagyarmati (1 település: Galgaguta) járás (korábban kistérségek) területére terjedt ki. A
közösség 26 településének népességszáma Magyarország közigazgatási helynévkönyve
alapján, 2014. január 1-én 31.699 fő. A lakosság 70%-a kisebb településeken él, melyek
többsége aprófalvas adottságú, a CSHK működési területéhez szervesen egyetlen város, a
járási székhely, Pásztó tartozik, melynek népességszáma 9.875 fő. A CSHK területéhez nem
tartoznak külterülettel jogosult települések.
A CSHK területén a 2007-2013 tervezési időszakban kettő civil szervezet látta el a LEADER
HACS címbirtokossághoz kapcsolódó feladatokat. Jogszabályi környezet változása miatt a
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2011. november 17-én
alakult meg, csaknem azonos tagsággal.
A 2007-2013 tervezési időszakban megvalósítandó LEADER Program helyi szintű
végrehajtása érdekében kötött együttműködési megállapodás az IH és a Nonprofit Kft. között
2008.10.28-i dátummal került aláírásra. A Munkaszervezet 2008.10.15-én kezdte meg a
működést a 3053 Kozárd, Külterület 095. szám alatti HACS központi irodában.
A térségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal a munkaszervezet jó
viszonyt alakítottak ki, az együttműködés elsősorban a pályázati lehetőségek
népszerűsítésében nyilvánult meg.
A menedzsment tevékenysége során számos szervezettel került kapcsolatba, széles
ismeretségi körrel rendelkezik a térségben. Az EMVA források felhasználásában nyújtott
projektgenerálási és a projektek megvalósításában nyújtott tanácsadási tevékenységgel
számos vállalkozásfejlesztési, település- és turizmusfejlesztési, továbbá közösségépítést,
közbiztonsági fejlesztéseket, sport- és szabadidős tevékenységet célzó beruházás eredményes
megvalósításához járult hozzá, amely tovább növelte a térségi szereplők bizalmát a
menedzsment iránt.
Az Egyesület több közös pályázatot nyújtott be, illetve több projektet is lebonyolított térségek
közötti együttműködés keretében, amelyeknek célja az együttműködő települések turisztikai

vonzerejének növelése, a hagyományőrzés, a lakosok számára a kellemesebb élettér
megteremtése, továbbá a térségi lovas turizmus fellendítése volt.
A Nonprofit Kft. és az Egyesület munkaszervezetének működését a lehetőségekhez képest
legtakarékosabb gazdálkodás jellemezte, mindennek ellenére a LEADER címbirtokos
szervezet súlyos likviditási problémákkal küzdött.A kialakult pénzügyi helyzethez
hozzájárult, hogy a működés csak hitel felvételével tudott elindulni az előleg késői lehívási
lehetősége miatt.
Az MVH és a HACS közötti feladatok ellátása során nem merült fel kezelhetetlen probléma a
munkaszervezet és az MVH munkatársai között. Véleményünk szerint a delegálási feladatok
ellátásban is hatékony együttműködés alakult ki.
A Cserhátalja Helyi Közösség területe Nógrád megyében, a pásztói járás 25, és a
balassagyarmati járás 1 településének területét foglalta magába a 2007-2013 tervezési
időszakban. A 26 település területe 561,41 km2, a lakosság 71%-a kisebb, többségében
aprófalvas adottságú településeken él. A térség lakossága az adott időszakban 30 és 35 ezer fő
között mozgott, míg Pásztó lakónépessége 9-10 ezer fő körüli volt. Jellemző a népesség
fogyása, és az elöregedés.
A HVS a Pásztói Kistérség 2005-ben elfogadott fejlesztési programjához illeszkedik, továbbá
hasznosításra kerültek benne a járás 15 települését érintő Dél-Cserhát LEADER+
Akciócsoport 2006-ban elfogadott stratégiája és prioritásai, továbbá a 26 település 2007-2008as helyi fejlesztési tervei, valamint az üzleti szféra, különösen a KKVk programjai. 2008
májusában kiegészítésként a HVS-ben felhasználásra került a Pásztói Kistérségi
mintaterületről készített NFÜ munkaanyag is.
A HVS végrehajtása során mindhárom szféra lehetőséget kapott pályázatok benyújtására. Az
elnyert támogatások révén többek között a kulturális élet felpezsdülhetett egy-egy
hagyományőrző fesztiválon, rendezvényen, sportöltözők újulhattak meg az egészséges
életmód népszerűsítésének szellemében, vállalkozások fejleszthették tevékenységüket,
szálláshelyek létesültek a térség turisztikai adottságainak javítására, térfigyelő rendszerek
épültek ki a köz- és vagyonbiztonság növelése érdekében. Mindezen eredmények a
munkanélküliség növekedését, az elnéptelenedés ütemét hivatottak lassítani és a vidéken élők
életszínvonalát a negatív trendek között is emelni.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotására a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben,
első módosítására 2009-ben az Irányító Hatóság által közzétett eljárásrendben, 2011-ben,
valamint 2013-ban történő módosítására a 6/2011. (II.4.) IH közleményben és a 16/2013. (III.
6.) számú IH Közleményben foglaltak figyelembe vételével került sor.
A HVS céljai a gazdaságfejlesztésre, a lakosság megtartására, az életminőség javítására és a
környezet megóvására irányultak. Alapvető célként fogalmazódott meg, hogy a stratégia a
HVK 26 településén hozzájáruljon a gazdasági környezet, a köz- és civil szféra, valamint a
vállalkozások fejlesztéséhez.

Kiemelten fontos prioritásként jelent meg a turizmus fejlesztése, amely térségen kívüli
keresletet von be a helyi gazdaságba, továbbá a beruházásokkal hozzájárul a térség épített,
természeti és kulturális környezetének megóvásához.
A HVS kismértékben vette figyelembe a vidékfejlesztési forrásokon túli lehetőségeket, így
azok pénzügyi és fejlesztési céljai nem képezték a stratégia megvalósítandó elemeit.
Áttételesen hatásuk azonban jelentős, ám egyes időszakokban inkább mondható
kedvezőtlennek a HVS forrásainak felhasználását egyes intézkedésekben szigorúan megszabó
központi döntések.
A III. tengelyes jogcímek első kérelembenyújtási fordulójában 14 kérelem került
jóváhagyásra 250.911.365 Ft támogatási összeggel, amelynek 55,7%-a gazdaságfejlesztést
célzó kérelmekre került jóváhagyásra.
A második kérelembenyújtási fordulóban a Döntéshozó Testület 18 kérelmet hagyott jóvá
321.922.402 Ft támogatási összeggel, az adott körben a gazdaságfejlesztésre irányuló
mikrovállalkozás és turisztikai kérelmek aránya 66% volt.
A harmadik kérelembenyújtási fordulóban 16 beruházás megvalósítása vehette kezdetét
155.321.783 Ft támogatási összeg felhasználása érdekében, közel 51% gazdaságfejlesztésre.
Az utolsó fordulójban a térségi turizmus fejlesztésére 127.638.124 Ft került jóváhagyásra.
A LEADER pályázatok első fordulóban 26 pályázat került jóváhagyásra 82.388.648 Ft
támogatási összeggel. A vállalkozásfejlesztésre irányuló pályázatok alacsony száma miatt
nem sikerült teljesíteni a gazdaságfejlesztésre vonatkozó 45%-os előírást teljesíteni.
A második benyújtási fordulóban 56 pályázat került jóváhagyásra 297.058.125 Ft támogatási
összeggel, amelyből a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok aránya 50,52% volt.
A harmadik fordulóban 42 pályázat 293.334.904 Ft támogatási összeggel került jóváhagyásra,
a lekötött forrás 82,64%-a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatokra került jóváhagyásra.
2013 második félévében kiemelt szerepet kapott a térségek közötti együttműködések
projektcéljainak megvalósításához kapcsolódó támogatási kérelmek összeállítása és
benyújtása. Az Egyesület 11 projekthez csatlakozott együttműködő partnerként, 2014 első
félévében 3, 2015 júliusában a jogszabályi környezet változásának következtében 2 kérelem
kapott támogató határozatot.
A 2007-2013 időszak sikerült a helyi érdekeknek és a LEADER elveknek megfelelő helyi
vidékfejlesztési közösséget, majd LEADER akciócsoportot megszervezni. A rendező elvek
szigorú előírások közé voltak szorítva, és a széles társadalmi képviselet egy fontos cél volt.
Legfontosabb szempont, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket ösztönözzük, és
természetesen az innováció mellett a LEADER szerveződésekre vonatkozó alapvető
előírásoknak meg kellett felelnünk.
Az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése megvalósult, a térségi szereplők
(magánszemélyek, köz-, civil-, vállalkozói szféra képviselői) aktívan részt vettek a közösség

fejlesztési irányainak meghatározásában, bekapcsolódtak a stratégiaalkotási és döntéshozatali
folyamatokba ezzel közösen alakították lakóhelyük, működési területük jövőjét.
Az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, területalapú megközelítés, helyi partnerség,
több szektort érintő integrált fejlesztések, hálózatépítés, innováció, térségek közötti és
nemzetközi együttműködések alapvető változásokat nem igényelnek, a folyamat megfelelően
zajlott a 2007-2013-as időszakban is, remélhetőleg a lelkesedést és aktív közreműködést
korlátozó szigorú és bürokratikus központi szabályozás csökkenésével a LEADER elvek
szabadon és megfelelően érvényesülnek.

