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Előterjesztés  
a 2017. január 31-ei Elnökségi ülés és Közgyűlés 3. napirendi pontjához 

 

2017. évi Munkaterv 
 

 

A 2017. év legfontosabb feladata a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és egyéb a 

Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős Helyettes Államtitkársága, az Irányító 

Hatóság által meghatározott útmutatások alapján a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásának 

megkezdése. 

 

Az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése az alapszabálynak megfelelően január hónapban a 

2016. év szakmai tevékenységét foglalja össze, továbbá pénzügyi működésének beszámolóját, 

a 2017. évi pénzügyi tervet, költségvetést, illetve a tagdíjak mértékét is tárgyalja. 

 

Az első negyedévben várható legfőbb feladat a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására 

rendelkezésre álló módosult forráskeret alapján annak átdolgozása, majd a pályázati 

felhívások kidolgozásának megkezdése és tájékoztató fórumok tartása.  

 

Május hónapban az Egyesület testületei a 2016. évi mérleget, eredmény-kimutatást, és 

közhasznúsági mellékletet szükséges, hogy tárgyalja, s gondoskodik annak Országos Bírósági 

Hivatalhoz történő letétbehelyezéséről, továbbá ekkorra várható a módosított Stratégia 

elfogadása.   

 

A III. negyedévtől várhatóan megkezdhető a Stratégia végrehajtása a pályázati felhívások 

meghirdetésével és a pályázatok benyújtásával. 

 

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 operatív program alapján meghatározott HACS 

feladatok a következők –melyek a 2017. év II. félévének szakmai munkáját határozzák meg-: 

  

- helyi közösség motiválása, aktivizálása a sikeres HFS megvalósítás érdekében 

- pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a stratégiával, tehát az abban 

meghatározott célkitűzés/-ek megvalósításához járuljon hozzá 

- kiválasztási eljárás és kritériumok meghatározása, súlyozása a pályázatok 

kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget 

- a pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és 

közzététele 
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- támogatási kérelmek befogadása, szakmai és tartalmi értékelése 

- kérelmek támogatási összegének rögzítése, jóváhagyásuk előtt a javaslatok benyújtása 

a kifizető ügynökséghez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából 

- a HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja 

- a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés 

lefolytatásába a HACS a kifizető ügynökség által bevonható 

 

Az Egyesület ügyviteli és LEADER feladatainak, továbbá a tájékoztatási tevékenység ellátása 

érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mindenkori nyitvatartási 

idő szerinti ügyfélfogadást lát el, melyre Munkaszervezeti irodát tart fenn.    

 

Az Irányító Hatóság által előírt feladatok teljesítése mellett, alapszabályunk szerint az 

Egyesület Közgyűlése évente 1, Felügyelő Bizottsága 2, míg Elnöksége 4 alkalommal kell, 

hogy ülésezzen. Az előttünk álló feladatok alapján 2017. évben Közgyűlést és Elnökségi ülést 

4, FB ülést 2 alkalommal tervezünk.    

 

 

 

SORSZÁM HÓNAP TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

1 Január 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

HACS pénzügyi működési feltételeinek biztosítása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Pályázati felhívások kidolgozásának megkezdése (tervezet) 

2 Február 

Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, IH-val történő 

egyeztetése  

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Pályázati felhívások kidolgozásának megkezdése (tervezet) 

3 Március 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, IH-val történő 

egyeztetése 

Pályázati felhívás tervezetek IH-val történő egyeztetése  

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

4 Április 

Pályázati felhívás tervezetek IH-val történő egyeztetése 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 



 

                        ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

                 LEADER HACS 

                   Székhely: 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.   

              Iroda: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. szám 217. iroda Nytsz: 3585.  

                Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf:25. 

                e-mail: eszakkaposipartnerek@gmail.com 

             Tel.szám: 82/436-000 

            web: www.ek-p.hu 

 

 

5 Május 

Felügyelő Bizottsági ülés 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Pályázati felhívások IH-val történő egyeztetése 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

6 Június 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Pályázati felhívások IH-val történő egyeztetése 

7 Július 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása - pályázati felhívások 

meghirdetése 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

8 Augusztus 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása – pályázatok benyújtása, 

ügyintézés, HBB ülés 

Közgyűlés 

Elnökségi ülés 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

9 Szeptember 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása – pályázatok benyújtása, 

ügyintézés, HBB ülés 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása - pályázati felhívások 

meghirdetése 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

10 Október 

Tájékoztató fórum illetékességi területen 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása – pályázatok benyújtása, 

ügyintézés, HBB ülés 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

11 November 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása – pályázatok benyújtása, 

ügyintézés, HBB ülés 

Felügyelő Bizottsági ülés 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

Monitoring 

Elnökségi ülés, Közgyűlés 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 
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12 December 

Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása – ügyintézés 

Irányító Hatóság által meghatározott feladatok ellátása 

Mindenkori munkaszervezeti feladatok ellátása 

 

 

Kaposvár, 2017. január 25. 

 

 

                           Kiss Péter Pálné sk.                                  ÉKP Munkaszervezete 

                                  Elnök 

                   Észak-Kaposi Partnerek VFE 

 


