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TTIT
H i l l1 A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet

egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

Az egyszerusttett eves beszamolo merlege
a •* (Adatok ezer torintban.)

ESZKOZOK (AKTIVAK)

A. Befektetett eszkdzok

1. Immaterialis javak

II. Targyi eszkozok

111. Befektetett penzugyi eszkozok

B. Forgoeszkdzok

1. Keszletek

II. Kovetelesek

111. Ertekpapirok

IV. Penzeszkozok

C. Aktiv idobeli elhatarolasok

ESZKOZOK OSSZESEN

FORRASOK (PASSZI'VAK)

D. Sajattoke

1. Indulo toke/jegyzett toke

II. Tokevaltozas/eredmeny

III. Lekotott tartalek

IV. Ertekelesi tartalek

V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol

VI. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol

E. Coltartalekok

F. Kotelezettsegek

1. Hatrasorolt kotelezettsegek

II. Hosszu lojaratu kotolezcttsegek

Ml. Rovid lejaratu kotelezettsegek

G. Passziv idobeli elhatarolasok

FORRASOK OSSZESEN

Elozo ev

4527

0

4527

0

738

0

600

0

138

6112

11 377

-11 383

1054

-3443

0

0

-8994

0

0

22612

0

2119

20493

148

11377

Elozo ev
helyesbftese

Targyev

6175

0

6175

0

15370

0

1800

0

13570

3124

24669

-23 183

1054

-12 436

10755

0

-22 556

0

0

47699

0

2119

45580

153

24669
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszanioloja es kozhaszniisagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

Az egyszerusftett eves beszamolo eredmeny-kimutatasa
(Adatok czer formtban.)

1. Ertekesites netto arbevetele

2. Aktivalt sajat teljesitmenyek
erteke

3. Egyeb bevetelek

- tagdfj, alapitotol kapott
befizetes

- tamogatasok

- adomanyok

A. Penzugyi muveletek bevetelei

5. Rendkivuli bevetelek

obbol:

- alapitotol kapott befizetes

- tamogatasok

A. Osszes bevetel (1+2+3+4+5)

obbol: kozhasznu tevckenyseg
bevetelei

G. Anyagjellegu raforditasok

7. Szemelyi jellegu raforditasok

obbol: vezeto tisztsegviselok
juttatasai

8. Ertekcsokkenesi leiras

9. Egyeb raforditasok

10. Penzugyi muveletek
raforditasai

Alaptevekenyseg

elozo ev

0

0

28 642

1 622

21416

1

28 643

28 642

18485

17 943

760

688

2

519

elozo ev
helycsbftese

targy&v

0

0

50 580

1 609

18 536

7

50 587

50579

49 691

15458

760

5897

1

2096

Vallalkozasi tevekenyseg

elozo £v elozo ev
helyesbitese

targycv

Osszesen

eldzo ev

0

0

28642

1 622

21416

1

28 643

28 642

18485

17 943

760

688

2

519

elozo ev
helyesbitese

targyev

0

0

50 580

1609

18 536

7

50587

50 579

49691

15458

760

5 897

1

2 096
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

Az egyszerusftett eves beszamolo eredmeny-kimutatasa 2. (Adatok ezer fonntban.)

11. Rendkivuli raforditasok

B. Osszes rafordftas
(6+7+8+9+10+11)

ebbol: kozhasznu tevekenyseg
raforditasai

C. Adozas elotti eredmeny (A-B)

12. Adofizetesi kotelezettseg

D. Adozott eredmeny (C-12)

13. Jovahagyott osztalek

E. Targyevi eredmeny (D-13)

Tajekoztato adatok

A. Kozponti koltsegvetesi
tarn ogatas

B. Helyi onkormanyzati
koltsegvetesi tamogatas

C. Az Europai Unio strukturalis
alapjaibol, illetve a Kohezios
Alapbol nyujtott tamogatas

D. Normativ tamogatas

i A -vomnlyi jnvc.'dolarnado
meghatarozott reszenek adozo
rendGlkezese szerinti
felhasznalasarol szolo 1996. evi
CXXVl.torveny alapjan kiutalt
osszeg

F. Kozszolgaltatasi bevetel

Alaptevekenyseg

elozo cv

0

37 637

37 637

-8 994

0

-8994

0

-8 994

21416

e/ozo ev
helyesbitese

targyev

0

73 143

73 143

-22 556

0

-22 556

0

-22 556

18 536

Vallalkozasi tevekenyseg

eldzd 6v e/ozo 6v
helyesbitese

targycv

Osszesen

elozo ev

0

37 637

37637

-8 994

0

-8 994

0

-8994

21416

elozo 6v
helyesbitese

targyev

0

73143

73 143

-22 556

0

-22 556

0

-22 556

18 536

Kbnyvvizsgaloi zaradek rrri i— 1
Az adatok konyvvizsgalattal ala vannak tamasztva. [X] '9en Nem
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet

egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete PK-142

1. Szervezet azonosito adatai

1.1 Nev

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu EgyesiHet

1.2 Szekhely

Iranyitoszam: IsllTlfslfll Telepules: Berhida

Kbzterulet neve:

Hazszam:

Veszpremi

1.3 Bejegyzo hatarozat szama: . p K . 6 o o 9 6 / 2 o o 8 / 4

1.4 Nyilvantartasi szam:

Kbzterulet jellege:

Ajto:

1.4 Szervezet adoszama:

1.6 Kepviselo neve: Pergo Margit

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa

Az egyesiilet a DIT UMVP kereteben lat e( LEADER cimbirtokos szervezetkent videkfejlesztesi feladatokat,
melyet a Helyi Videkfejlesztesi Strategia megval ositasan keresztUI er el. A programot, mint Iranyfto
Hatosag a Videkfejlesztesi Miniszterium vezeti, a kifizetb Ugynbki feladatokat a Mezbgazdasagi es
videkfejlesztesi hivatal latja el,
Az MVH-val kbtbtt delecjalasi szerzbdes alapjan az egyesulet niunkaszervezete vegezte a 3-as es 4-es
tengely nem hohzontalis intezked£seinek kerelem, es palyazatkezeleset, ami az icjazolt feladaneljesites
40%-at teszi ki.
Emelett megkezcltUk sajat projekteket, nemzetkbzi egyuttmiikbd£st inditott az egyesiilet.

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)

3.1 Kozhasznu tevekenvseq meqnevezese: [telepules, videkfejlcsztes, kulturalis es oktatasi

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsolodo kozfeladat, jogszabalyhely: 30/2012 VM rendelet

2007. evi XVII. tv, 2011. evi CLXXXIX tv, Magyarorszagi helyi onkormanyzatoktol 6.§ a)-b)

3.3 Kozhasznu tevekenyseg cetcsoportja: |tersei szereplok. magyar es kulfoldi vallalkozasok

3.4 Kozhasznu tevekenysegbol reszesulok letszama:
3.5 Kozhasznu tevekenyseg fobb eredmenyei:

50000

Helyi minbsitesi rendszert alakitottunk ki: "Bakony es Balaton kefeti kapuja - a minoseyi kozbsseg"
cimen, amely halozatepito program, a dbnteshozo testiilet dbntesei alapjan ujabb vallalkozoi 6s
teEepUlesfejIesztesi projektek jutottak 60-100%-os tamogatasi intenzitasu palyazati forrashoz.
Tbbb rendezvenyen jelentiink mecj nepszerusitve a programot, megkezdtUk a 2015-2020-as felkesziilest
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesulet

4. Kbzhasznu tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon kimutatasa (Adatok ezer forintban )

4.1

A. 2

4.3

Felhasznalt vagyonelem megnevezese

Felhasznalt vagyonelem megnevezese

Felhasznalt vagyonelem megnevezese

Kbzhasznu tevekenyseg erdekeben
felhasznalt vagyon Kimutatasa
(bsszesen)

Kbzhasznu tevekenyseg erdekeben
felhasznalt vagyon kimutatasa
(mindbsszesen)

Vagyonelem erteke

Vagyonelem erteke

Vagyonelem erteke

Felhasznalas celja

Felhasznalas celja

Felhasznalas celja

5. Cel szerinti jutattasok kimutatasa

5.1

5.2

5.3

Cel szerinti juttatas megnevezese

Cel szerinti juttatas megnevezese

Cel szerinti jutattas megnevezese

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(bsszesen)

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(mindbsszesen)

Elozd ev

0

Elozo ev

Elozo ev

C

0

Targyev

0

Targy ev

Targy ev

0

0

6. Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas

6.1

6.2

A.

Tisztseg

elnbkseg, Felugyeldbizottsagi tag
Tisztseg

Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott
juttatas bsszesen:

Elozo ev (1)

760

Elozo ev (1)

760

Targyev (2)

760

Targy ev (2)

760
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

7. Kozhasznu jogallas megallapftasahoz sziikseges mutatok
(Adatok ezer fonntban.)

Alapadatok

B. Eves bsszes bevetel

ebbol:

C. A szemelyi jbvedelemado meghatarozott reszenek az
adozo rendelkezese szerinti felhasznalasarbl szolo
1996. evi CXXVI. tbrveny alapjan atutalt osszeg

D. Kozszolgaltatasi bevetel

E. Normati'v tamogatas

F. Az Europai Unio strukturalis alapjaibol, iiletve
a Kohezios Alapbol nyujtott tamogatas

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)]

H. Osszes rafordftas (kiadas)

1. Ebbol szemelyi jellegu rafordftas

J. Kozhasznu tevekenyseg rafordi'tasai

K. Adozott eredmeny

L. A szervezet munkajaban kozremukbdo kbzerdeku bnkentes
tevekenyseget vecjzo szemelyek szama
(a kbzerdeku onkentes tevekenysegrol szolo
2005. evi LXXXVI1I. tbrvenynek megfeleloen)

Eroforras ellatottsag mutatoi

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Ectv, 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Tarsadalmi tamogatottsag mutatoi

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0.02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) C) [(Ll+L2)/2>= 10 fo]

Elozo ev (1)

28643

28643

37637

17943

37637

-8994

0

Targyev (2)

50587

50587

73143

15458

73143

-22 556

41

Mutato teljesitese

Igen

si
n
s

Nem

n
Ixl
n

Mutato teljesitese

D

m
IE

IE

D

n
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesulet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Daranyi Ignac terv (DIT UMVP) LEADER HACS-ok mukddesi tamogatasa 30/2015 VM
Rendelet

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kozponti koltsegvetes [X|

dnkormanyzati koltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

2008-2015

187 646

18 257

18257

21779

visszateritendo vissza nem teritendo f)(|

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

14750

3507

18 257

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

Az egyesUEet a DIT UMVP keret^ben, a 30/2012 VM rendelet alapjan, MACS cimbirtokos szervezetkgnt lat el
videkfejlesztesi feladatokat, vatamint MVH delegalt feladatokat 60-40 % aranyban.

Az uzleti evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A szervezet a munkaszervezetenek irodat tart fenn es ott iigyfelszolgalatot mukodtet, forumokat es szemelyes
konzultacibkat tart az ugylelek reszere, es kerelmeket kezel az MVH delegalt szervezetekent. Az egyesUlet megjelenta
HAGS tersegi es regionalis, orszagos rendezvenyeken (Agrar Expo, Utazas Kialtitas), regionalis partners^gi
kapcsolatokat apol a tersegi kapcsolatok erosttese rnellett. A 2014-es ev sikeres, szakmailag elismert sajat projektek,
es tersegek kdzotti egyuttmuktidesek, nemzetkbzi egyiittmukbdesi projektek megvalositasat is eredmenyezte.

Kitolto verzio:2.65.0 Nyomtatvany verzio:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 14.53.30
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szcrvezet
egyszeriisftett beszamoloja es kozhasznusagi inelleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi dsszeg;

- ebbol a targyevre juto bsszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Daranyi Ignac terv (DIT UMVP) LEADER jogcim 35/2013 VM rendelet
Kbzbss6gi marketing program a BBKK HACS teruleten

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kbzponti kbltsegvetes [̂

bnkormanyzati koltsegvetes

nemzetkbzi forras

mas gazdalkodo

2013-2015

21 999

11 162

11162

9 053

visszateritendd vissza nem teritendo |)(|

Targyevben felhasznalt dsszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

11 162

11 162

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

A MACS sajat, 2013 evi LEADER palyazatanak celja a 2007-2013 idbszakban megvalositott lersegi projektek
fcnntarthatosaganak tamogatasa egy kozossegi marketing program segitsegevel. Az ecjyesulet sajat minbsitesi
rendszert alakitott ki es nepszeriisitest, kbzbs arculatot, kbzbs marketiiujet biztosit a resztvevbknek a ,,Minbsegi
kbzbsseg" tagjakent.

Az uzleti evben vegzett fbbb tevekenysegek es programok bemutatasa
Megvalosult a minbsitesi rendszer arculattervezese, elkesziiltek a ..Minbsegi kozdsseg" Iog6k, az arculati kezikbnyv
es a honlap. Mukotlik a haromfele operacios rendszerre kialakitoti mobil applikacios szoftver. A mobil applikacio es a
honlap a palyazatbol ftnanszirozott kepi- es filmanyagra eplil.
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til II

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasziiiisagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogatb megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Daranyi Ignac terv (DIT UMVP) LEADER jogcfm 35/2013 VM rendelet
Innovativ eselyegyenldsegi program a HACS terilleten a roma kisebbseg bevonasaval

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kdzponti kdltsegvetes [x]

onkormanyzati koltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

2014

7 595

7 595

7595

7 595

visszaterftendo vissza nem teritendo [yl

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

7595

7 595

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

A HAGS sajat, 2013 evt LEADER palyazatanak celja a tersegben elo roma szarmazasu lakossag tarsadalmi
integralodasahoz valo hozzajarulas, a roma zenet es kulturat bemutato rendezvenysorozat es az egeszseges eletmodot,
sportolast nepszerusito program segttsegevel. A program 2014. evben 100 %-ban megvalosult, az egyeslilet teljes
turulotei erintve, a roma kdzdsseg, clsbsorban a gyerekek es csaladok bevonasaval.

Az iizluti evben vegzett lobb tevekenyseijek es proyramok bemutatasa

A terseg 20 ovodajaban ..Zeneovi" elnevezesii zenei foglalkozast tartottak a Javor Pal Nemzeti Ciganyzenekar zeneszei,
majd Zenei fesztivalt rendezUJnk Berhidan roma sztarfeilepok es helyi, tersegi eldadok reszvetelevel. Megvalosult egy
naqyszabasu. egeszseges eletmodot celz6 sportnap is, ahol olimpikonok, orszagos hfrii versenysportolok
tarsasagaban kapott eselyt minden resztvevd szamos sportacj kiprobalasara. Az esemenyeket elozetes marketing
kampany es nepszerusito cikkek megjelenese kiserte.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbdl a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

DIT UMVP LEADER nemzetkozi egylittmukodesek 99/2012 VM rendelet
Kulturank hatarainkon innen es tut

Mezbgazdasacji es Videkfejlesztesi Hivatal

kozponti kdltsegvetes [x]

onkormanyzati koltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

2013-2014

12050

4986

4986

11161

visszateritendo vissza nem teritendo [)(]

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcimenkent

Szemetyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

4986

4986

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

A Csangb LEADER HACS (Szlovakia) ecjyuttimiktidesevel, a 2013-ban, SzentkiraJyszabadjan indulo projekt masodik
programeleme valdsult meg 2014. evben, az V. Literi Neptanc talalkozo kereteben.

Az uzleti evben vegzett Tobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A haromnapos kulturalis fesztival
yaszttonomiai elmenyekre (Kelt te
programot kommunikacios progra
DVD melleklettel, valamint projekt

lehetosecjet biztositott Kalotaszecji es egyeb tanchazas proyramokra, galamiisorra.
szta fesztival), nepi jatekokra es neprajzi eloadas, fotbkiallitas megtekintesere. A
m kiserte, a teijes nemzetkozi kulturalis egyuttmtikbdest bemutato kiadvany keszult
neneclzsment koltseg keriilt elszamolasra.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiitet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

innovativ vizpartfejlesztes-eselyegyenlbseg a Balaton partjan
LEADER Tersegek kozbtti egyUttmiikbdes, 11/2013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kbzponti kbltsegvetes [X|

bnkormanyzati kbltsegvetes

nemzetkbzi forras

mas gazdalkodo

11533

4431

4431

0

visszaterftendo vissza nem teritendo [)(]

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

4431

4431

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

Egy HAC5 tersegen belUli (Balatonfuzfb Varos Onkormanyzata) es egy tersegen kivuli (Balatonudvari Kozseg
Onkormanyzata) partner egyUttmiikbdesevel - tersegek kbzbtti egyUttniCikbdest celzo program keret^ben- innovatfv
vizpartfejlesztesi program mecjvalbsitasaba kezdett a HAC5 es ket partnere.

Az uzleti evben vegzett fbbb tevekenysegek es programok bemutatasa
A Balaton part akadalymentesfteset celzo projekt keretein belul a partnerek akadalymentes vizi hejarbkai es
akadatymentesitett jatszdteri eszkbzt helyeztek Uzembe strandjaikon. Az egyesulet, a projekt koordinalb
szervezetekent, az Utazas 2014 Kialliiason valb, nepszeriisitb celu megjelenest, a program nepszerustteshez kbtbdb
arculat tervezest es projektmenedzsment teladatokat valbsitott meg 2014. evben. A megvalbsitott projekt elemek
eEszamolasat az MVH 2014. nyaran felfilggesztette, inert nem elszamolhato kbltsecjnek itelte meg a korabban, tamogatb
hatarozatban jbvahagyott, Utazas 2014 kiallftason valo reszvetelt. A visszavont es mbdositon tamogatb hatarozat, es a
felfikjcjesztett kifizetesi eljaras miatt a HAC5 fellebbezesi eljarast indftott, ami folyamatban van.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerlisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesulet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg;

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyosftott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Gazdasagi egyiittmukbdes a helyi termekek piaci szcrepenek megurbsitese
erdekeben, LEADER Tersegek kbzbtti egyiittmukbdes, 1172013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videklejlesztesi Hivatal

kbzponti koltsegvetes [̂

onkormanyzati koltsegvetes

nemzetkbzi forras

mas gazdalkodo

5 078

3 301

3301

3301

visszateritendo vissza nem terftendo [){]

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

3 301

3301

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

Egy HAGS t£rs6gen beluli (Gyenge Katalin E.V.) es egy t^rseyen kivUli (Baker Street Kft) partner egyiittmukddesevel -
tersegek kdzotti egyunmOkbdest celzo program kereteben- gazdasagi egyuttmukbdes program megvalbsitasaba
kezdett a HACS es ket partnere.

Az uzleti evben vegzett fbbb tevekenysegek es programok bemutatasa
A heiyi termek elballitast es piacra jutast, nepszeriisitest elosegfto projektben az egyesulet projekt koordinatori
feladatokat let el, es projektmenedzsrnent kbltsegeket szamolt el 2014. evben.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesiilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

KISOKOSOK- Tbparti oktatasi, sport es kuituralis egyUnmukbd^s
LEADER Tersegek kbzbtti egyUttmukbdes, 11/2013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kozponti koltsegvetes [X]

bnkormanyzati koltsegvetes

nemzetkdzi forras

mas gazdalkodo

8464

8059

8059

2717

visszateritendo vissza nem teritendd [)(|

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

bsszesen:

8059

8 059

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

Egy HACS tersegen beliili (Balatonfuzfo Vallalkozasok es Civil Szervezbdesek EgyesUlete) es egy tersegen kivUli
|Katonai Emlekpark Kbzhasznu Nonprofit Kft) partner ecjyuttmiikbdesevel - tersegek kozbtti ecjyunmukodest celz6
program kereteben- tematikus (tbrtenetmi, kepzbmiiveszeti temakbrbkre es sportra epulo) nyari taboroztatast valdsiton
meg a HACS es kei partners, a ket t^rsegben elb cjyermekek reszere. A projokt egesze 2014. evben valosutt meg
[95%-os megvalbsftas), a kifizetes egy resze 2015. evre csuszott at.

Az iizleti evben vegzett fbbb tevekenysegek es proyramok bemutatasa
A projekt kereteben eszkbzbeszerzest, egy hetes, Balatonfuzfbi tal>or szervezeset es lebonyolitasat, a taborhoz kbtbdb
tematikus fogtalkoztato fuzet es a ket tabor i programrbl szolo kiadvany szerkeszteset es kiada&at, valamint
projektmenedzsment kbltsegeket valositott meg es szamolt el a HACS. Az egyesulet, a projekt koordinatorakent,
feliigyelte es segitette a partnerek eszkbzbeszerzeset es a Pakozdon tartott taborozasi program megvalosulasat.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesiilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tfpusa:

A LEADER program es az egyiittmukbdesek nepszerusitese, pihenopontok
kialakitasa (LEADER Tersegek kdzdtti egyiittmiikodes, 1U2013 VM rend el et)

Mezdgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kdzponti koltsegvetes f^l

dnkormanyzati koltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

8925

8 925

8925

2 142

visszaterftendo vissza nem terftendo fvl

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

8925

8 925

Tainogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

Haroiri MACS tersegen belitli es tovabbi ot tersegen kivuli, harom masik HACS tersegben talalhato partner
eyyuttmukbdesevel - torsecjek kdz6tti egyiittmukddest celzo program kereteben- A LEADER program nepszerusiteset.,
knzbssecji terek tetrehozasai celzo projektet valosuott meg a HACS es nyolc partnere. A projekt egesze 2014. 6vben
valosult meg es kertilt elszamolasra, a kifizetes egy resze atcsuszott 2015. evre.

Az uzleti evben vegzett fdbb tevekenysegek es programok bemutatasa
Az egyesiilet, a projekt koordinatorakem, felUgyelte es segftene a partnerek kbzbssegi ter fejleszteseinek
megvalosulasat. A HACS szervezte a negy tersegben talalhatb nyolc telepules mindegyiken a pihenopont atado
iinnepseget es a hozza kapcsolodd sajtomegjeleneset, nepszeriisrto kiadvanyt szerkesztett es adott ki, 6s
projektmenedzsment kdltsegeket szamolt el.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet

egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznli Egyesiilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Lovasturisztikai szolgaltatasok fejlesztese a BBKKKE illetekessegi teriileten
LEADER Tersegek kozbtti egyiittmOkbdes, 1H2013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

kbzponti kdltsegvetes [x|

onkormanyzati kbltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

254

254

254

0

visszateritendo vissza nem teritendo f̂ l

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

254

254

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

Egy MACS tersegen beliih (Balaton Riviera Turisztikai EgyesUlete) es egy ters6-gen kfvUli [Equus Tour Turiszttkai
Nonprofit KM) partner eejytittmukbdesevel - tersegek kbzbtti egytittmukbdest celzo program keretebetv lovasturiszttkai
szotgaltatasok fejleszteset celzo programban ven reszt a MACS, A projekt egeszenek megvalositasa meg folyamatban
van, de az egyesiilet 2014. evben mecjvalbsitona a projektben vallalt szerepet es el is szamolt (bar a kifizetes 2015. evre
csuszott at).

Az uzleti evben vegzett tbbb tevekenysegek es programok bemutatasa
A programban a HAGS nem projekt-koordinatorkent, csak egyilttmiikbdb partnerkent vert reszt, es meqvAlositoita a
projektinditb szakmai rendezvenyt Alsobrson.
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhaszriu Egyeslilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi bsszeg:

- ebbol a targyevre juto bsszeg:

- targyevben felhasznalt osszeg:

- targyevben folyosftott osszeg:

Tamogatas tipusa:

Az Eszak-Balaton parti tuhsztikai egyuttmukddes bbvitese
LEADER Tersegek kbzbtti egyiittmiikddes, 11/2013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videklejlesztesi Hivatal

kbzponti kbltsegvetes [X]

onkormanyzati kbltsegvetes

nemzetkbzi forras

mas gazdalkodo

254

254

254

254

visszateritendo vissza nem teritendo [)(|

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

254

254

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

Egy MACS tersetjen belUli (Als66rsi SportegyesUtet) es egy tersegen kfvuli (Balaton BestTers^gi Turisztikai Nonprofit
Kft) partner egyiittmukPdesevel - tersegek kdzbtti egyiittmukodest celzo program kereteben- az Eszak Balaton parti
turizmus fejleszteset (hattertelepUlesek bevonasa LIT] an) celzo programban vett reszt a HAGS. A projekt egeszenek
megvalosftasa meg folyamatban van, de az egyesiilet 2014. evben megva)6sitotta a projektben vail alt szerepet es el is
szamolt.

Az Lizleti evben vegzett tobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A programban a HAGS nem projekt-koordinatorkent, csak egyuttmukodo partnerkent ven reszt, es megvalbsltotta a
projektinditd szakmai rendezvenyt Balatonszoloson,
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A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesiilet

Tamogatasi program elnevezese:

Tamogato megnevezese:

Tamogatas forrasa:

Tamogatas idotartama:

Tamogatasi osszeg:

- ebbol a targyevre juto osszeg:

- targyevben fefhasznalt osszeg:

- targyevben folyositott osszeg:

Tamogatas tfpusa:

Egeszseges ifjusac] - egeszsecfes jovd
LEADER Tersegek kbzbtti egyuttmukbdes, 1172013 VM rendelet

Mezbgazdasagi es Videkfejlesztest Hivatal

kbzponti kbltsegvetes [)(|

bnkormanyzati koltsegvetes

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo

4480

2 912

2 912

2912

visszateritendo vissza nem teritendo [v|

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

2 912

2 912

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa:

Egy HACS tersegen beltilt [Liter! Altalanos Iskolaert Alapltvany) es egy tersegen kivUli (Nemesgbrzsbnyert
Kbzalapitvany) partner egyuttinukbdesevel - tersegek kbzbtti egyiittmiikcidest celzo program kereteben- az egeszseges
eletmodot szolgalo projekt indult az iskolas korosztaly reszere. Projekt koordinatorkent az egyesiilet fekigyeli es segiti
a ket helyszfnen megvalosulo sportpalya fejlesztest, sportnapot es egeszseges eletmod kampanyt.

Az uzleti evben vegzett Tobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A programban a HACS projekt koordinatorkeni vesz reszt, es kizarolag projektmenedzsment kbltsegeket szamolt el.
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