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ÉVES BESZÁMOLÓ 

a Rákóczi LEADER Egyesület 

2021. év január 1. – 2021. december 31. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 

karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

2021. évben a Rákóczi Leader Egyesület egy új felhívást jelentetett meg (VP6-19.2.1-71-8-21; „Helyi 

közösségi és gazdasági fejlesztések támogatása”), melynek célja az eddig kihasználatlan gazdasági- 

turisztikai potenciálok aktivizálása, illetve az eddig jól működő folyamatok fejlesztése, segítése. Jelen 

felhívás 2021. július 29. került meghirdetésre, a pályázatok benyújtására a megjelenés dátumát követő 

15. naptól volt lehetőség. A felhívás 2022. január 30. napjával került felfüggesztésre, ez idő alatt mintegy 

42 támogatási kérelem érkezett be Egyesületünkhöz. Ez a magas szám a korábbi felhívások kapcsán 

nem volt jellemző, feltehetően annak köszönhető a megnövekedett érdeklődés, hogy a Rákóczi Leader 

Egyesület a Covid-helyzet ellenére is több népszerűsítő programot szervezett annak érdekében, hogy 

az egyesület és az általa nyújtott lehetőségek minél több vállalkozáshoz, szervezethez eljuthassanak. 

A támogatási kérelmek feldolgozása folyamatos volt munkaszervezetünknél, sajnos azt tapasztaltuk, 

hogy a pályázók nagyon kevés százaléka tudott hiánytalan, tartalmilag megfelelő kérelmet benyújtani, 

az ügyintézési folyamatot lényegesen meghosszabbította a hiánypótlások lassú beérkezése, és azok 

ellenőrzése. Így a 8. felhívás kapcsán 2021-ben már nem tudott az Egyesület HBB ülést tartani. 

A 2020.10.09-én megjelent (VP6-19.2.1-71-7-20; „Helyi gazdaságfejlesztés támogatása”) hetes számú 

felhívásra beérkezett, a jogosultsági vizsgálaton megfelelőnek talált és tartalmi értékelésen átesett 

támogatási kérelmek kapcsán a Helyi Bíráló Biztottság három alkalommal is tartott ülést (2021.02.17, 

2021.02.22. és 2022.06.21.) így összesen 7 támogatási kérelem érte el a minimálisan meghatározott 

70 pontos ponthatárt. 
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2021. január 1. napján 127 támogatási igény volt a rendszerünkben, ez a szám 2021.12.31-re 167 db-

ra emelkedett, köszönhetően a 7-es és 8-as számú felhívásunknak.  

A megjelent felhívások eloszlása fejlesztési terület szerint, lekötött forrás szerint: 

Gazdaságfejlesztés: 
 (1., 2., 3., 7., 8.felhívás) 

258.939.633 Ft 

Közösségfejlesztés:  
(4, 5., 6. felhívás) 

52.158.430 Ft 

 

Mivel az ügyintézés folyamán a HACS úgy észlelte, hogy a források felhasználása nem történt meg a 

teljes meghirdetett keretösszegek tekintetében, továbbá a 2021-es év során több nyertes pályázó is 

jelezte, hogy nem kívánja megvalósítani pályázatát, így 2022. év elején kezdeményezte a HACS a 

forrásösszegek átcsoportosítását a 8. számú felhívásba. Ez az átcsoportosítás jelenleg még 

folyamatban van. 

 

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont 

megjelölésével.  

Mivel a 2021-es évet is jelentősen befolyásolta a kialakult Covid helyzet, így a Rákóczi LEADER 

egyesület csak korlátozottan tudott rendezvényeket megvalósítani. 3 szakmai fórum került 

megrendezésre online formában. Ezen fórumok az alábbiak: 

2021. szeptember 30. (13:00):  

A Rákóczi Leader Egyesület munkaszervezete 2021.09.20-án a 2021.07.29-én megjelent VP6-19.2.1.-

72-8-21 kódszámú Helyi közösségi és gazdasági fejlesztések támogatása című új felhívása kapcsán 

tartott online fórumot. A fórum keretében a jelenlévőket tájékoztattuk az új felhívásról, a pályázók 

köréről, a rendelkezésre álló keretösszegről, a választható tevékenységekről, továbbá a vissza nem 

térítendő támogatás minimális és maximális összegéről. Miután a prezentáció véget ért, az online jelen 

lévők kérdéseket tehettek föl a felhívás kapcsán. A fórum második felében a benyújtó felület 

használatáról esett szó továbbá a kitöltés technikai lebonyolításáról.  

2021. december 09. (10:00): 

A munkaszervezet látva a beérkező pályázatok hiányosságait, tekintettel a nagy mennyiségű 

hiánypótlási felhívásokra, 2021.12.09-én online fórumot tartott a hiánypótlások lebonyolításáról, annak 

menetének ismertetéséről, és a hiánypótlás benyújtási folyamatának technikai részleteiről. A Covid 

helyzetre való tekintettel jelen fórum is online formában valósult meg google meet felületen. Az 

egyesület munkaszervezete egy előre elkészített PPT segítségével próbált teljeskörű segítséget 
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nyújtani a hiánypótlások hiba nélküli teljesítésének érdekében. A PPT levetítését követően a pályázók 

feltehették kérdéseiket a munkaszervezetnek, a kérdések megválaszolása után zárult a fórum.  

2021.12.16 (10:00): 

A 2021-es évben azt tapasztalta a Rákóczi LEADER munkaszervezete, hogy jelentősen megnőtt a 

változásbejelentések száma, illetve pár nyertes pályázó jelezte, hogy vissza kívánja vonni kérelmét, így 

a változásbejelentések, visszavonások és hiánypótlások vonatkozásában fórumot tartott a pályázók 

részére. A részletes és érthető tájékoztatás céljának eléréséhez a munkaszervezet egy PPT 

segítségével szemléltette a benyújtó felület használatát, a különböző lépéseket annak érdekében, hogy 

pályázóink helyesen és zökkenőmentesen nyújthassák be változásbejelentéseiket, visszavonásukat 

vagy akár hiánypótlásukat. A PPT levetítése után a kérdések következtek. Miután minden kérdésre 

sikerült választ adnunk, a fórumot bezártuk.  

Egyéb: 

2021. május 18.: Az Észak-Magyarországi Régió Helyi Akciócsoportjainak évi első regionális 

értekezlete került lebonyolításra. A tárgyalt napirendi pontok: fejlesztési források felhasználása, 

monitoring feladatok, a Covid kapcsán hozott központi intézkedések. 

2021. szeptember 16 (10:00):  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat közgyűlést tartott, ahol 

17. napirendi pontként a közgyűlés megtárgyalta a BAZ megyében elismert LEADER Helyi 

Akciócsoportok vidékfejlesztéshez és klímavédelemhez kapcsolódó tevékenységeket. A megye 

akciócsoportjainak beszámolóját a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke adta elő. A beszámolót a 

közgyűlés elfogadta. A közgyűlésen a Rákóczi LEADER Egyesület elnöke, Sváb Antal, továbbá az RLE 

munkaszervezet vezetője, Kőhalmi Mónika vett részt.  

2021. december 8. (10:00-12:00): Az Észak-Magyarországi Régió Helyi Akciócsoportjainak online 

regionális értekezlete került lebonyolításra. A tárgyalt napirendi pontok: munkaszervezetek 

finanszírozása, fejlesztési források felhasználása, monitoring feladatok, LEADER helyi kérelmek 

ügyintézéshez kapcsolódó rendszer szintű problémák, a 2021-2027 időszak HFS tervezésének 

elindítása.  

 

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! 

(minimum 3000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.  
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A Rákóczi Leader Egyesület továbbra is több internetes felületen található meg: weboldalának 

elérhetősége: www.rakoczileader.hu, illetve a facebook felületen „Rákóczi LEADER Egyesület” néven. 

A honlappal járó animációs költségek csekélyek. A facebook oldal üzemeltetése költségmentes, gyors 

és egyszerű, illetve legnagyobb előnye, hogy a munkaszervezet a mindenkori adminisztrátor, így első 

kézből kaphatja bárki a hiteles információkat.  

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével. 

 

1.) 2021. február 17. – HBB ülés – 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. – ahol az alábbi napirendi 

pontokat javasolta a munkaszervezet: 

1.) A 2020. november 8 – 2021. január 15. között beérkezett támogatási kérelmek 

rangsorolásának bírálása 

2.) Az első körben megjelent felhívásban tárgyalt támogatási kérelem újra tárgyalása 

Jelen HBB ülésen három támogatási kérelemről született döntés. 

2.)  2021. február 22. – HBB ülés - 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. – ahol az alábbi napirendi 

pontokat javasolta a munkaszervezet: 

1.) A 2020. november 8. – 2021. február 15. között beérkezett támogatási kérelmek 

rangsorolásának bírálása 

 

Jelen HBB ülésen három támogatási kérelemről született döntés. 

 

3.) 2021. május 06. – Elnökségi Ülés – Google Meet online ülés- az alábbi napirendi pontokat 

javasolta a munkaszervezet: 

1.) Beszámoló a 2020-as év tevékenységeiről, eredményeiről 

2.) 2021. éves költségvetés bemutatása, megtárgyalása 

3.) Alapszabály aktualizálása, szakmai alelnök megválasztása 

4.) Beszámoló a támogatási igények aktuális státuszáról 

 

A jelenlévők a beszámolót és a költségvetés tervezetet egyhangúlag elfogadták. A 

harmadik napirendi pont keretein belül szakmai alelnök választása történt meg titkos 

szavazással, a szavazás eredményeként dr. Mészáros István került 5 évre szakmai 

alelnökként megválasztásra. A tagsági igények aktuális státuszáról a beszámoló 

egyhangúlag elfogadásra került 

 

4.) 2021. május 06.- Közgyűlés- Google Meet online közgyűlés- az alábbi napirendi pontokat 

javasolta a munkaszervezet: 

1.) Beszámoló a 2020-as év tevékenységeiről, eredményeiről 

2.) 2021. éves költségvetés bemutatása, megtárgyalása 

3.) Alapszabály aktualizálása, szakmai alelnök megválasztása 

4.) Beszámoló a támogatási igények aktuális státuszáról 

http://www.rakoczileader.hu/
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A jelen lévők a beszámolókat elfogadták, továbbá elfogadták az újonnan megválasztott 

szakmai elnököt is dr. Mészáros István személyében 

5.) 2021. június 21. – HBB ülés – 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. - az alábbi napirendi pontokat 

javasolta a munkaszervezet: 

1.) Döntés a 2021.06.01-ig beérkezett támogatási kérelmek rangsorolásáról 

 

Jelen HBB ülésen négy támogatási kérelemről született döntés. 

 

6.) 2021. június 22. – rendkívüli Elnökségi Ülés- 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. - az alábbi 

napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

1.) 2021.06.15-ig beérkezett támogatási kérelmek feldolgozottsága, státusza 

2.) Tervezett személyi változások a munkaszervezetben 

 

A kérelmekről szóló beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A 

munkaszervezet vezetője Pletenyik Dóra felmondásának elfogadása 

 

7.) 2021. július 20. – Elnökségi Ülés- 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. – az alábbi napirendi pontok 

kerülte megtárgyalásra 

1.) 2021. 07.15-ig beérkezett támogatási kérelmek feldolgozottsága, státusza. 

2.) Munkaszervezet vezetői álláshirdetésre beérkezett pályázatok ismertetése, döntés a 

pályázó személyekről 

 

A kérelmekről szóló beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A 

munkaszervezet vezetői álláshirdetésre beérkezett pályázatok ismertetése után a 

pályázók közül Kőhalmi Mónika pályázó személyét az elnökségi tagok egyöntetűen 

elfogadták. 

 

8.) 2021. július 30. – Közgyűlés- 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. - az alábbi napirendi pontok 

kerülte megtárgyalásra: 

1.) 2021.07.15-ig beérkezett támogatási kérelmek feldolgozottsága, státusza 

2.) Munkaszervezet vezetői álláshirdetésre beérkezett pályázatok ismertetése, döntés a 

pályázó személyekről 

 

A kérelmekről szóló beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Az újonnan 

megválasztott munkaszervezet vezető személyét, Kőhalmi Mónikát a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta 

 

9.) 2021.12.15. – Elnökségi Ülés – 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. – az elnökségi ülést személyes 

jelenléttel hirdette meg az elnök, azonban többen is jelezték, hogy a vírushelyzetre való 

tekintettel online formában kívánnak jelen lenni, így ezen elnökségi tagok számára 
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lehetőséget nyújtottunk Google Meet programon keresztül az üléshez való csatlakozásra. Az 

alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

 

1.) Döntés új tag felvétele kapcsán 

2.) Tájékoztatás a támogatási igények feldolgozottságáról 

3.) 2022. évi költségvetés megvitatása 

4.) Forrásfelhasználás ismertetése 

5.) Egyéb kérdések 

A jelenlévők a tájékoztatásokat, beleértve a 2022. évi költségvetés tervezetet is, egyhangúlag 

elfogadták. Az új tag felvétele egyhangúlag elutasításra került. 

 

10.) 2021.12.15. – Közgyűlés- 3800 Szikszó, Rákóczi út33. – a közgyűlést személyes jelenléttel 

hirdette meg az elnök, azonban többen is jelezték, hogy a vírushelyzetre való tekintettel 

online formában kívánnak jelen lenni, így ezen tagok számára lehetőséget nyújtottunk 

Google Meet programon keresztül az üléshez való csatlakozásra. Az alábbi napirendi pontok 

kerültek megtárgyalásra: 

 

1.) Tájékoztatás a támogatási igények feldolgozottságáról 

2.) 2022. évi költségvetés megvitatása 

3.) Forrásfelhasználás ismertetése 

4.) Egyéb kérdések 

 

A jelenlévők a tájékoztatásokat, beleértve a 2022. évi költségvetés tervezetet is, egyhangúlag 

elfogadták. 

 

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása. 

A HACS eleget tett az IH által előírt követelményeknek és kellő számú és végzettséggel rendelkező 

szakember dolgozott a 2021-es évben is a Rákóczi LEADER Egyesületnél.  

2021. május 31. nappal Berzeviczi Gréta pályázati asszisztens munkaviszonya megszűnt, azonban 

az Egyesület úgy döntött, pozíciójára nem tesz közzé állas hirdetést, mivel a megkérdezett 

munkaszervezeti tagok úgy nyilatkoztak, hogy két fővel is zökkenőmentesen tovább működhet az 

RLE irodája. 

2021. júliusában a munkaszervezet vezető, Pletenyik Dóra jelezte az elnök felé távozási szándékát, 

miszerint nem tudja tovább vállalni a munkaszervezet vezetői feladatait. Még júliusban 

meghirdetésre került a pozíció, így 2021. augusztus 1. napjától Kőhalmi Mónika vette át a 
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munkaszervezet vezetői feladatokat. Az új munkaszervezet vezető felsőfokú ügyviteli diplomával, 

illetve sokéves pályázatírói tapasztalattal és releváns szakmai végzettséggel is rendelkezik.  

A felsorolt változások után, 2021. június 1-től a munkaszervezet 2 fővel látja el feladatát, 2021. 

augusztus 1-től Kovács Gábor pályázati referens és Kőhalmi Mónika munkaszervezet vezető 

működteti a Rákóczi LEADER Egyesület munkaszervezetét. 

Az iroda továbbra is a 3800 Szikszó, Rákóczi út 33. szám alatt található. A kellő mennyiségű 

munkaállomások és az infrastruktúra az irodában adott, a működési feltételek megfelelnek az 

előírásoknak. Az iroda nyitvatartása és munkarendje: hétfőtől péntekig, 8:00-16:00-ig tartó 

időszakra terjed. A munkaszervezet a működéshez szükséges feltételekkel, illetve jogosultságokkal 

rendelkezik, az Irányító Hatósággal és a Kormányhivatallal folyamatosan együttműködik. 

2.4. Egyéb. 

 

3. Indikátorok 

 Mutató megnevezése 
Vállalt indikátor 

száma 
2021. évben 

teljesült indikátor 

1. 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 

2 fő 2 fő 

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db 

3. 
A helyi felhívások keretében támogatott 
projektek által létrehozott munkahelyek száma 

5 fő 6,5 fő 

 

Eltérés esetén indoklás: 

 

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 
 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma – 2021. év 

10 db 

2. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2021. év 

64.359.077 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2021 év 1 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2021. év 75.725.981 Ft 

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 20... év   Ft 
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Eltérés esetén indoklás: 

 

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  
 

 
2021. évre tervezett 

összeg 
2021. évben 

felhasznált összeg1 
Teljesülés aránya 

(%) 

Működési költségek 15.000.000.- 17.867.826.- 119,11% 

Animációs költségek 0.- 0.- 100% 

Egyéb tervezett 
bevételek2 

70.000.- 70.000.- 100% 

Összesen 15.070.000.- 17.937826.- 119,11% 

 

Eltérés esetén indoklás: 

 

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt:  

 

 

 

Kelt.: 2022. 03. 21. 

Készítette: Kőhalmi Mónika, munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 

 

 
1 Az adott évben a HACS által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott). 
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 


