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ÉVES BESZÁMOLÓ 
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

2018 év január hónap 1. nap. – december hónap 31. nap. közötti időszak tevékenységéről 
 

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000 
karakter) 
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  
 
1.1.  Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 
1. negyedév 

A HACS minden tervezett felhívása 2017. negyedik negyedévében megjelent. A folyamatos 
ügyfélvisszajelzések, igények alapján – melyek módosultak a 2015. évi tervezés idejéhez képest – 
kisebb módosításra, pontosításra kerültek. 

A módosításokat az elnökség és a munkaszervezet kezdeményezte, melyek a HFS-ben folyamatosan 
átvezetésre kerülnek. A HFS jóváhagyása a 2018 májusi közgyűlésen történik meg. 

A beszámolási időszakban történt változások: 

HACS neve 
 Helyi 

felhívás 
kódja 

 Helyi felhívás címe  Érvényesség  Érvényesség 
kezdete 

 Érvényesség 
vége 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
1-17 

Mikrovállalkozások 
tudásátadási 
programmal 

összekapcsolt 
kisléptékű fejlesztése. 

Hatályos  2018.01.11 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
3-17 

Civil szervezetek 
közösségépítő 

tevékenységét erősítő 
beruházások, 

programok támogatása 

Hatályon kívül 2018.03.29 2018.04.03 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
2-17 

Helyi identitást és 
közösségi 

együttműködést segítő 
fejlesztések 
támogatása 

Hatályon kívül 2017.11.30 2018.01.22 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
3-17 

Civil szervezetek 
közösségépítő 

tevékenységét erősítő 
beruházások, 

programok támogatása 

Hatályon kívül 2017.11.30 2018.03.29 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
1-17 

Mikrovállalkozások 
tudásátadási 
programmal 

összekapcsolt 
kisléptékű fejlesztése. 

Hatályon kívül 2017.12.21 2018.01.11 
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HACS neve 
 Helyi 

felhívás 
kódja 

 Helyi felhívás címe  Érvényesség  Érvényesség 
kezdete 

 Érvényesség 
vége 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
2-17 

Helyi identitást és 
közösségi 

együttműködést segítő 
fejlesztések 
támogatása 

Hatályon kívül 2018.01.22 2018.03.29 

Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
2-17 

Helyi identitást és 
közösségi 

együttműködést segítő 
fejlesztések 
támogatása 

Hatályon kívül 2018.03.29 2018.04.03 

 

2. negyedév 
A beszámolási időszakban történt változások: 

 Helyi 
felhívás 
kódja 

 Helyi felhívás címe  Érvényesség  Érvényesség 
kezdete 

 Érvényesség 
vége 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása Hatályos 2018.04.10  

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 
Hatályos 2018.04.10  

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 
Hatályos 2018.06.26  

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.05.11 2018.06.26 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.01.11 2018.04.19 



 
 
 
    
 
 
 

Projekt azonosító száma: 1751973719 

 3 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.04.19 2018.05.11 

 

3. negyedév 
Ebben a negyedévben a Mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése című felhívásunk lezárult. Elkészült az új vállalkozásfejlesztési felhívás, melynek 
jóváhagyását várjuk. 

A beszámolási időszakban történt változások: 

 Helyi felhívás 
kódja  Helyi felhívás címe  Érvényesség  Érvényesség kezdete  Érvényesség 

vége 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási programmal 
összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. Hatályon kívül 2018.05.11 2018.06.26 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási programmal 
összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. Hatályon kívül 2018.06.26 2018.07.09 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási programmal 
összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. 

Hatályos, 
Benyújtás 

lezárult 
2018.07.09  

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 
Hatályon kívül 2018.07.09 2018.09.07 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása Hatályon kívül 2018.09.07 2018.10.01 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 
Hatályon kívül 2018.09.07 2018.09.13 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 
Hatályon kívül 2018.09.13 2018.10.05 

 

4. negyedév 
A beszámolási időszakban módosult a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívásunk, 
a beadási időszak 2019-re tolódott ki. 

Megjelent a Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztési című felhívásunk. 

Lezárult a civil szervezetek számára kiírt pályázatunk. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-10-31/VALTOZASOK-a-LEADER-felhivasokban 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-10-31/VALTOZASOK-a-LEADER-felhivasokban
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1.2.  Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
 
1. negyedév 

A Felhívások megjelenésének időpontjai: 

HACS neve 
 Helyi 

felhívás 
kódja 

 Helyi felhívás címe  Érvényessé
g 

 Érvényesség 
kezdete 

 Érvényessé
g vége 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása 
Hatályos 2018.04.10  

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő 

beruházások, programok 
támogatása 

Hatályos 2018.04.10  

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt 

kisléptékű fejlesztése. 
Hatályos 2018.01.11  

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő 

beruházások, programok 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2017.11.30 2018.01.22 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő 

beruházások, programok 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 
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HACS neve 
 Helyi 

felhívás 
kódja 

 Helyi felhívás címe  Érvényessé
g 

 Érvényesség 
kezdete 

 Érvényessé
g vége 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-3-17 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő 

beruházások, programok 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2017.11.30 2018.03.29 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt 

kisléptékű fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2017.10.30 2017.12.21 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-1-17 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt 

kisléptékű fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2017.12.21 2018.01.11 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.01.22 2018.03.29 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-
7-2-17 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

 

A HACS területén kétkörös pályáztatás zajlik, első körben az elnökség a benyújtott projektötleteket 
értékeli, melyhez kapcsolódó alapjogosultsági kritérium – elnökségi határozat – nem hiánypótoltatható 
része a támogatási kérelemnek. 

Az elnökség üléseiről a HACS honlapján lehet tájékozódni: 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-
25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek  

Az elnökség az ülések időpontját folyamatosan hirdeti meg, a beérkező projektötletek számának 
ismeretében azonban ez változhat. 

Az első negyedévben megtartott ülések: 
2. ülés 2018. január 24. 
3. ülés 2018. február 12. 
4. ülés 2018. március 5.  
5. ülés 2018. március 23. 
 
Szakaszhatárt még egyik intézkedés tekintetében sem zártuk, ezért a kérelemkezelés az első 
negyedévben nem kezdődött meg. 

 
2. negyedév 

A Felhívások megjelenésének időpontjai: 

 Helyi felhívás kódja  Helyi felhívás címe  Érvényesség  Érvényesség kezdete  Érvényesség 
vége 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
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VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 

Hatályos 2018.04.10  

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 

tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 

Hatályos 2018.04.10  

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályos 2018.06.26  

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2017.11.30 2018.01.22 

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.05.11 2018.06.26 

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 

tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.04.03 2018.04.10 

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 

tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 

Hatályon 
kívül 2017.11.30 2018.03.29 

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2017.10.30 2017.12.21 

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.01.22 2018.03.29 

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 

tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 

Hatályon 
kívül 2018.03.29 2018.04.03 

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.01.11 2018.04.19 

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2018.04.19 2018.05.11 
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VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

Hatályon 
kívül 2017.12.21 2018.01.11 

 

A HACS területén kétkörös pályáztatás zajlik, első körben az elnökség a benyújtott projektötleteket 
értékeli, melyhez kapcsolódó alapjogosultsági kritérium – elnökségi határozat – nem hiánypótoltatható 
része a támogatási kérelemnek. 

Az elnökség üléseiről a HACS honlapján lehet tájékozódni: 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-
25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek  

Az elnökség az ülések időpontját folyamatosan hirdeti meg, a beérkező projektötletek számának 
ismeretében azonban ez változhat. 

Az első negyedévben megtartott ülések: 
5. ülés 2018. március 23 
6. ülés 2018. április 5. 
7. ülés 2018. április 12. 
8. ülés 2018. április 19. 
9. ülés 2018. április 26 
 
Szakaszzárások az alábbiak szerint történtek az intézkedések tekintettében: 
 

Intézkedés szakasznap beadott kérelmek 
száma 

visszavont 
kérelmek száma 

Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések 

támogatása 

2018.04.30 2 1 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 

nem történt 
szakaszzárás 

  

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 

2018.05.20 8 0 

2018.06.20 1 0 

 
 

Vonalkód Folyamattípus Ügyfél neve Folyamat állapota 

1928049643 

Helyi identitást és 
közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések 
támogatása Csajág Község  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

1934322507 Báder Józsefné Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
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1934350685 

Mikrovállalkozások 
tudásátadási programmal 
összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és 
Kereskedelmi  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

1934349263 Gózon&Gózon Tanácsadó Iroda  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 
1927490747 Bárókerti Alkotóműhely  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 
1929236279 Pinkócz-vino  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

1934356995 
Solar-Rendszerépítő 
Kereskedelmi és Szolgáltató  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

1934345500 Perjési Attila Jogosultsági ellenőrzés II. alatt 

1934359068 
VEKA-DI Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi  Jogosultsági ellenőrzés II. alatt 

1936610732 P.P.Projekt Tanácsadó  Jogosultsági ellenőrzés I. alatt 

1928043663 

Helyi identitást és 
közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések 
támogatása Litér Község  Visszavont (1628) 

 
3. negyedév 

A Felhívások az előző beszámolási időszakhoz hasonlóan nyitva voltak, a Mikrovállalkozások 
tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése című felhívásunk lezárult. Elkészült az 
új vállalkozásfejlesztési felhívás, melynek jóváhagyását várjuk. 

A HACS területén kétkörös pályáztatás zajlik, első körben az elnökség a benyújtott projektötleteket 
értékeli, melyhez kapcsolódó alapjogosultsági kritérium – elnökségi határozat – nem hiánypótoltatható 
része a támogatási kérelemnek. 

Az elnökség üléseiről a HACS honlapján lehet tájékozódni: 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-
25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek  

Az elnökség az ülések időpontját folyamatosan hirdeti meg, a beérkező projektötletek számának 
ismeretében azonban ez változhat. 

Az első negyedévben megtartott ülések: 
10. ülés 2018. július 6. 
11. ülés 2018. július 20 - Beérkezett kérelem hiányában elmaradt 
12 ülés 2018 augusztus 10. 
13. ülés 2018. augusztus 24. 
 
 
Szakaszzárások az alábbiak szerint történtek az intézkedések tekintettében: 
 

Intézkedés szakasznap beadott kérelmek 
száma 

visszavont 
kérelmek száma 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
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Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések 

támogatása 
2018.09.28 1 0 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 

2018.07.01 0 0 

2018.08.15 0 0 

Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt kisléptékű 

fejlesztése. 

2018.05.20 8 0 

2018.0620 1 0 

2018.08.31 9 0 
 
Támogatási kérelmek benyújtása dátum szerint: 
 

 
 
Támogatási kérelmek benyújtása intézkedések szerint 
Mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. 
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Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása 

 
 

4. negyedév 
Az elnökség üléseiről a HACS honlapján lehet tájékozódni: 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-
25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek  

Az elnökség az ülések időpontját folyamatosan hirdeti meg, a beérkező projektötletek számának 
ismeretében azonban ez változhat. 

Negyedik negyedévben megtartott ülések: 
 
14. ülés 2018.10.05. 
15. ülés 2018.10.12. 
16. ülés 2018. 10.19. 
17. ülés 2018.10.26. 
  
18. ülés 2018. 11. 09. 
19. ülés 2018. 11.16. 
  
2018. december 1-től a projektötletek értékelése folyamatos. 
 
 
Szakaszzárások az alábbiak szerint történtek az intézkedések tekintettében: 
 

Intézkedés szakasznap beadott kérelmek 
száma 

visszavont 
kérelmek száma 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/Projektotlet-biralati-elnoksegi-ulesek
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Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések 

támogatása 
2018.12.28 3 0 

Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 

programok támogatása 

2018.07.01 0 0 
2018.08.15 0 0 
2018.11.20 21 0 
2018.06.20 1 0 

2018.08.31 9 0 
 
Támogatási kérelmek benyújtása dátum szerint: 

 

 
 
Támogatási kérelmek benyújtása intézkedések szerint 
Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét erősítő beruházások, programok támogatása 

 
 
Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása 
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1.3.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 
információk. 

 
1.negyedév 
A HFS módosítás kapcsán a forráskeret módosítását és a forrásallokációs táblázatot is átterveztük 
alkalmazkodva a kialakult helyzethez. A forráslekötés (kötelezettségvállalás) első releváns 
időpontját 2018-ra határoztuk meg. 

A projektötletekre kiadott elnökségi határozatok alapján az ügyfelek tájékozódhatnak a 
projektötletek tekintetében kiadott határozatokban szereplő összegek nagyságrendjéről. Jelenleg 
minden intézkedésünkön van még rendelkezésre álló forrás. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-
20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre 

Az elnökség elrendelte egy újabb vállalkozói intézkedés előkészítését, melyben nagyobb léptékű 
beruházás megvalósítására is sor kerülhet. a forrás az 1. számú vállalkozói intézkedésről kerül 
átcsoportosításra és várhatóam júniustól kezdődhet meg a beadás. 

2.-4. negyedév 
A HFS módosítás kapcsán a forráskeret módosítását és a forrásallokációs táblázatot is átterveztük 
alkalmazkodva a kialakult helyzethez. A forráslekötés (kötelezettségvállalás) első releváns 
időpontját 2018-ra határoztuk meg, ez a jelenlegi ügyintézési rendszer figyelembe vételével 
áttolódhat 2019 elejére. 

A projektötletekre kiadott elnökségi határozatok alapján az ügyfelek tájékozódhatnak a 
projektötletek tekintetében kiadott határozatokban szereplő összegek nagyságrendjéről. Jelenleg 
minden intézkedésünkön van még rendelkezésre álló forrás. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-
20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre 

Az elnökség elrendelte egy újabb vállalkozói intézkedés előkészítését, melyben nagyobb léptékű 
beruházás megvalósítására is sor kerülhet. a forrás az 1. számú vállalkozói intézkedésről kerül 
átcsoportosításra.  

Elnökségi döntés született arra vonatkozóan is, hogy amennyiben a civil szervezetek számára 
meghirdetett intézkedésre nem mutatkozik továbbra sem igény, az ott megmaradó forráskeretet is 
más vállalkozói vagy közösségi célra fogjuk év végéig meghirdetni. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre
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1.4.  Egyéb. 

 
Több a helyi felhívásokhoz kapcsolódó rendezvényt is tartottunk az év folyamán, túlteljesítve a 
Támogatói Okiratban és együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinket. 
: 
2018.01.29.  Küngös Fórum – Intézkedés 1,3 
2018.02.01.  Fórum Alsóörs – Intézkedés 1. 
2018.02.20.  IH-MÁK Képzés Tata 
2018. 04.20.  Berhida Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás – Intézkedés 2 
2018. 04.24.  Balatonfűzfő Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás- Intézkedés 1 
2018.06.06.  MÁK/IIER Képzés Veszprém 
2018.09.12.  Szakmai fórum Tés/ 2-3. intézkedés 
2018.09.12.  Szakmai fórum Jásd/ 2-3. intézkedés 
2018.09.13.  Szakmai fórum Balatonfőkajár/ 2-3. intézkedés 
2018.09.19.  Szakmai fórum Hajmáskér/ 2-3. intézkedés  
2018.07.23   IH fórum Kecskemét 
2018.09.05  HACS közös képzés Ráckeve (BBKKKE, Felső-Homokhátság VE, Velencei-tó TE) 
2018.09.27  KDR értekezlet Adony 
2018. 12. 5.  Szakmai Fórum Balatonalmádi – 4. intézkedés 
2018. 12.17. KDR értekezlet Kisbér 

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

(minimum 6000 karakter) 
 
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  
 
2.1.  A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 
Az intézkedésekhez kapcsolódó aktív animációs tevékenységre nagy hangsúlyt fektetünk a 
fórumok, rendezvények mellett. Akkreditáció hiányában képzést nem, tudásátadó programokat, 
workshopokat azonban rendszeresen szerveztünk. 

Ezeken a programokon gyakorlati útmutatót kaptak az ügyfelek a projektötletek 
megfogalmazásához, a kitöltendő dokumentumok elvárt tartalmához. 

2018.01.22. Pályázati konzultációs mikroworkshop Hajmáskér – Intézkedés 2. 
2018.01.24. Pályázati konzultációs mikroworkshop Szentkirályszabadja – Intézkedés 2. 
2018.01.25. Pályázati konzultációs mikroworkshop Berhida – Intézkedés 2. 
2018.01.26. Pályázati konzultációs mikroworkshop Berhida – Intézkedés 2. 
2018.02.05. Pályázati konzultációs mikroworkshop, Berhida- Intézkedés 1. 
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Egyesületünk együttműködésével három TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése című 
pályázatot nyertek a térdégben, így a velük való szoros szakmai együttműködés keretében adjuk át 
a közösségi tervezés és közösségfejlesztés területén szerzett tapasztalatainkat. 
Részt veszünk közösségi beszélgetéseken, interjúzásban és kérdőívek készítésében. 
A GDPR bevezetésével kapcsolatosan tartottunk tudásátadó programot a tagság részére 
2018. 07.05.  GDPR kötelezettségek – Szakmai fórum 

 
 

2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 
 
1. negyedév 

Tájékoztató fórumokat az intézkedésekkel, támogatási felhívásokkal kapcsolatosan tartottunk, az 
1.4. pontban bemutatottak szerint: 

2018.01.29. Küngös Fórum – Intézkedés 1, 3 
2018.02.01. Fórum Alsóörs – Intézkedés 1 
 
A fórumokon elsősorban az intézkedések é felhívások ismertetése hangzik el, illetve útmutató a 
kérelem benyújtásához. 
 

 
2. negyedév 

Tájékoztató fórumokat az intézkedésekkel, támogatási felhívásokkal kapcsolatosan tartottunk, az 
1.4. pontban bemutatottak szerint: 

2018. 04.20. Berhida Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás – Intézkedés 2 
2018. 04.24. Balatonfűzfő Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás- Intézkedés 1 
 
A fórumokon elsősorban az intézkedések é felhívások ismertetése hangzik el, illetve útmutató a 
kérelem benyújtásához. 

 
3. negyedév 

Tájékoztató fórumokat az intézkedésekkel, támogatási felhívásokkal kapcsolatosan tartottunk, az 
1.4. pontban bemutatottak szerint: 

2018.09.12.  Szakmai fórum Tés/ 2-3. intézkedés 
2018.09.12.  Szakmai fórum Jásd/ 2-3. intézkedés 
2018.09.13.  Szakmai fórum Balatonfőkajár/ 2-3. intézkedés 
2018.09.19.  Szakmai fórum Hajmáskér/ 2-3. intézkedés  
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A fórumokon elsősorban az intézkedések é felhívások ismertetése hangzik el, illetve útmutató a 
kérelem benyújtásához. 

 
4 negyedév 

Tájékoztató fórumokat a 4. intézkedéssel, támogatási felhívással kapcsolatosan tartottunk, az 1.4. 
pontban bemutatottak szerint: 

Az év folyamán jelentősen túlteljesítettük az együttműködési megállapodásban vállaltakat, a 
humán kapacitásunkat pedig elsősorban a kérelemkezelésre kell összpontosítanunk, egyéb 
programokat nem szerveztünk. 
 
Októberben ünnepelte egyesületünk megalapításának 10. évfordulóját, melynek keretében a 
megyei közgyűléssel együttműködve SECAP szakmai fórumot tartottunk a délelőtt folyamán, majd 
este gálavacsorával és ünnepi megemlékezéssel zártuk a napot. 

 
2.3.  A HACS működésének bemutatása. 

 
1. negyedév 

Egyesület/HACS működésében, összetételében változás nem történt. 

Elnökségi üléseket az 1.2 pontban megjelölt időponttokban tartott az elnökség, bírálva a benyújtott 
projektötlet adatlapokat. 

Az egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, közgyűlés az első negyedévben 
nem tartott. 

 
2. negyedév 

Egyesület/HACS működésében, összetételében változás nem történt. 

Elnökségi üléseket az 1.2 pontban megjelölt időponttokban tartott az elnökség, bírálva a benyújtott 
projektötlet adatlapokat. 

Az egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, közgyűlés a második negyedévben 
egy alkalommal tartott 2018.05.17-én, melynek keretében az éves beszámolót, a HFS módosítást, 
és munkaterv módosítást fogadta el, valamint döntött a GDPR alkalmazásával járó feladatok 
elvégzéséről. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-05-02/Kozgyulesi-meghivo-20180517  

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-05-22/20180517-en-megtartott-kozgyules-
jegyzokonyve  

3.-4. negyedév 
Egyesület/HACS működésében, összetételében változás nem történt. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-05-02/Kozgyulesi-meghivo-20180517
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-05-22/20180517-en-megtartott-kozgyules-jegyzokonyve
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2018-05-22/20180517-en-megtartott-kozgyules-jegyzokonyve
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Elnökségi üléseket az 1.2 pontban megjelölt időponttokban tartott az elnökség, bírálva a benyújtott 
projektötlet adatlapokat. 
Közgyűlés a beszámolási időszakban nem volt. 

 
 

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös 
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.  

Működési és animációs 
tevékenységek támogatása  

3  Munkaszervezet által 
foglalkoztatott 
személyek száma 
heti 40 órában  

2 fő  Az Együttműködési 
Megállapodás hatályba lépését 
követő naptól a projektzárásig.  

Működési és animációs 
tevékenységek támogatása  

3  Munkaszervezeti 
funkciókat ellátó 
iroda  

1 db  A B/ tevékenység 
megkezdésekor, azaz a 
módosított Támogatói Okirat 
hatályba lépésével, és  
ez az indikátor érték 
fenntartandó a projektzárásig  

 
Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2018. január 1 – 
2018. március 31. 

3 fő, mindhárman felsőfokú végzettséggel 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2018. január 1– 2017. 
március 31. 

Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti 
jogviszony kezdete 2008. november) 
Telefon: 88/486-892 
Internetszolgáltató: UPC 
www.bakonyesbalaton.hu  
Iroda nyitva tartása: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek 
Ügyfélfogadási idő (rendes) 
kedd: 08:30 - 16:30  
szerda: 13:00 - 17:00  
csütörtök: 08:30 - 16:30  
Ügyeletes telefonszám: +36308778896 
munkanapokon 8.00-16.00 óráig 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
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Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma heti 40 órában  

2 fő  2018. április 1 – 
2018. június 30. 

3 fő, mindhárman felsőfokú végzettséggel 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2018. április 1 – 

2018. június 30. 
Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti 
jogviszony kezdete 2008. november) 
Telefon: 88/486-892 
Internetszolgáltató: UPC 
www.bakonyesbalaton.hu  
Iroda nyitva tartása: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek 
Ügyfélfogadási idő (rendes) 
kedd: 08:30 - 16:30  
szerda: 13:00 - 17:00  
csütörtök: 08:30 - 16:30  
Ügyeletes telefonszám: +36308778896 
munkanapokon 8.00-16.00 óráig 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma heti 40 órában  

2 fő  2018. július 1 – 2018. 
szeptember 31. 

3 fő, mindhárman felsőfokú végzettséggel 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2018. július 1 – 2018. 

szeptember 31. 
Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti 
jogviszony kezdete 2008. november) 
Telefon: 88/486-892 
Internetszolgáltató: UPC 
www.bakonyesbalaton.hu  
Iroda nyitva tartása: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek 
Ügyfélfogadási idő (rendes) 
kedd: 08:30 - 16:30  
szerda: 13:00 - 17:00  
csütörtök: 08:30 - 16:30  
Ügyeletes telefonszám: +36308778896 
munkanapokon 8.00-16.00 óráig 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma heti 40 órában  

2 fő  2018. október 1 – 
2018. december 31. 

3 fő, mindhárman felsőfokú végzettséggel 

Előírás HACS teljesítés 
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2018. október 1 – 

2018. december 31. 
Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti 
jogviszony kezdete 2008. november) 
Telefon: 88/486-892 
Internetszolgáltató: UPC 
www.bakonyesbalaton.hu  
Iroda nyitva tartása: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek 
Ügyfélfogadási idő (rendes) 
kedd: 08:30 - 16:30  
szerda: 13:00 - 17:00  
csütörtök: 08:30 - 16:30  
Ügyeletes telefonszám: +36308778896 
munkanapokon 8.00-16.00 óráig 

 
 

http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
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2.5.  Egyéb. 

1. negyedév 
Több szakmai programon is részt vettünk a beszámolási időszakban, ezekkel kapcsolatosan költséget 
nem számolunk el 

2018. február 10. III. Nemesgörzsönyi Böllérversen és Fesztivál társszervezői voltunk a 
Nemesgörzsönyért Közalapítvánnyal. 

2018. március 6. Részt vettünk a Cselekvő Közösségek program TOP 5.3.1 közösségfejlesztő 
érzékenyítő napján az érintett települési önkormányzatainkkal. 

2018. március 27. Pergő Margit elnök a TÖOSZ meghívására előadóként részt vett a Társadalmi 
integráció a kistelepüléseken című szakmai konferencián, ahol a Bakony és 
Balaton KKKE működését és mintaprojektjeit mutatta be. 

2018. március 28. Kontics Monika ünnepi előadást tartott a Balatonfűzfői VÁCISZ által szerevezett 
programon a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont pályázathoz 
kötődő fenntartási idejének lejártához kapcsolódóan. 

 
2. negyedév 
1.1. Egyéb. 

Több szakmai programon is részt vettünk a beszámolási időszakban, ezekkel kapcsolatosan költséget 
nem számolunk el. 

2018.04.19.  Workshop Berhida (Önkormányzatok a nemek közti nagyobb 
esélyegyenlőségért) 

2018. 06.11-14 Kontics Monika GDPR képzésen vett részt és TÜV minősített DPO vizsgát tett 
2018. 06.29.  Pergő Margit előadást tartott a LEADER egyesület működéséről a Magyar 
   polgármesterek XII. Világtalálkozóján 
 
3. negyedév 
Több szakmai programon is részt vettünk a beszámolási időszakban, ezekkel kapcsolatosan költséget 
nem számolunk el. 

2018. 07.05.  GDPR kötelezettségek – Szakmai fórum 
2018.08.16.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Balatonfőkajáron 
2018.08.17.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Tésen 
2018.08.23.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Hajmáskéren 
2018.09.08.  Berhidai Napok- HOI-val közös program 
2018.09.12.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Tésen 
2018.09.12.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Jásdon 
2018.09.13.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Balatonfőkajáron 
2018.09.19.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Hajmáskéren 
2018.09.22.  Turizmus Regatta – Helyi termék bemutató, kóstoltatás 
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2018.09.26.  TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Jásdon 
 
4. negyedév 
Több szakmai programon is részt vettünk a beszámolási időszakban, ezekkel kapcsolatosan költséget 
nem számolunk el. 

TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Balatonfőkajáron 
2018. október 2. 
2018. október 17. 
2018. november 3. 
2018. november 13. 
 
TOP-5.3.1 - Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Jásdon/Tésen 
2018. október 4. 
2018. október 9. 
2018. október 31. 
2018. november 7. 
2018. november 14. 
2018. november 19. 
2018. november 29. 
 
TOP-5.3.1 – Cselekvő közösségek- Közösségi beszélgetés Hajmáskéren 
2018. október 10. 
2018. október 29. 
2018. november 6. 
2018. november 28. 
 

2018. október 26. 10 éves a Bakony és Balaton KKKE gála 
 
3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 

minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, 
valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

melléklet csatolása nem szükséges 
 
1. negyedév 

Kötelező fórumok: 
2018.01.29.  Küngös Fórum  
2018.02.01.  Fórum Alsóörs  
  
Animációs rendezvények 
2018.01.22.  Pályázati konzultációs mikroworkshop Hajmáskér  
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2018.01.24.  Pályázati konzultációs mikroworkshop Szentkirályszabadja  
2018.01.25.  Pályázati konzultációs mikroworkshop Berhida 
2018.01.26.  Pályázati konzultációs mikroworkshop Berhida  
2018.02.05.  Pályázati konzultációs mikroworkshop, Berhida  
  
Kötelező IH képzés 
2018.02.20. Képzés Tata  

2. negyedév 
Kötelező fórumok: 
2018. 04.20. Berhida Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás – Intézkedés 2  
2018. 04.24. Balatonfűzfő Szakmai fórum/ Pályázat benyújtás- Intézkedés 1  
 
Animációs rendezvények 
2018.04.19.   Workshop Berhida (Önkormányzatok a nemek közti nagyobb  
    esélyegyenlőségért)  
2018. 06.11-14  Kontics Monika GDPR képzésen vett részt és TÜV minősített DPO 
    vizsgát tett, bizonyítvány  
2018. 06.29.   Pergő Margit előadást tartott a LEADER egyesület működéséről a 
    Magyar polgármesterek XII. Világtalálkozóján, program  
Kötelező IH képzés 
2018.06.06.   MÁK/IIER Képzés Veszprém  
 
3. negyedév 
Kötelező fórumok: 

2018.09.12.  Szakmai fórum Tés/ 2-3. intézkedés  
2018.09.12.  Szakmai fórum Jásd/ 2-3. intézkedés  
2018.09.13.  Szakmai fórum Balatonfőkajár/ 2-3. intézkedés  
2018.09.19.  Szakmai fórum Hajmáskér/ 2-3. intézkedés  

Animációs rendezvények 
2018. 07.05.  GDPR kötelezettségek – Szakmai fórum  

Kötelező IH képzés 
2018.07.23  IH fórum Kecskemét  

Kötelező KDR értekezlet 
2018.09.27 KDR értekezlet Adony  

MNVH tájékoztatás  
 
4. negyedév 
Kötelező fórumok: 

2018. december . Szakmai fórum Balatonalmádi 4. intézkedés  
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Kötelező KDR értekezlet 
2018.09.27 KDR értekezlet Adony  

 
4. Indikátorok 
Sorszám Mutató megnevezése Vállalt 

indikátor 
száma 

 

2018 évben teljesült 
indikátor 

1. Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 

2 fő 3 fő 

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db 
3. A helyi felhívások keretében támogatott 

projektek által létrehozott munkahelyek 
száma 

8 db 0 db 

 
Eltérés esetén indoklás: 
Projekt jelleggel a munkaszervezet létszáma változó, azonban minimum 2 fő főállású, felsőfokú 
végzettségű munkavállalóval folyamatosan dolgozunk. 1 fő vidékfejlesztési tanácsadót január-október 
hónapokban EMVA forrásból októbertől saját forrásból foglalkoztatunk. 
Mivel a felhívások csak 2017 év végén jelentek meg relevánsan 2019-2020-2021 a létrehozott 
munkahelyek száma indikátor megvalósulása. 
 
5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 

 
 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. IH-nak szabályossági vizsgálatra/módosításra megküldött 
helyi felhívások száma – 2018 év 

4 db 

2. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2018 év 

356.955.675 Ft 

3. Megjelentetett/módosított helyi felhívások száma – 2018 év 4 db 
4. Megjelentetett/módosított helyi felhívások keretösszege– 

2021 év 
356.955.675 Ft   

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2018 év 0 Ft 
 
Eltérés esetén indoklás: HFS-hez képest eltérés nincs, 2018-re minden forrás meghirdetését terveztük, 
kötelezettségvállalást azonban nem. 
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6. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  

  2018 évre tervezett összeg 2018 évben felhasznált 
összeg[1] 

Teljesülés aránya (%) 

Működési költségek 14,822 12,03 81% 
Animációs költségek 6,352 5,16 81% 
Egyéb tervezett 
bevételek[2] 

7,107 7,84 110% 

Összesen 28,281 25,03 88% 
A lehívott EMVA támogatásnál a takarékosság elvét szem előtt tartva jártunk el, mivel előre láthatóan a 
2020-as szerződött időszak végéig a rendelkezésünkre álló 68 millió Ft működési forrás nem lesz 
elegendő még a minimális 2 fő foglalkoztatására sem. 
A pályázati források lekötése érdekben foglalkoztatott vidékfejlesztési tanácsadót 2018 októberétől az 
egyesület saját forrása terhére finanszírozza. 
Szükséges a HACS működési forrásainak kiegészítése 2020 végéig, előre láthatóan 6 millió Ft hiányzik 
a folyamatos szakmai színvonal tartásához, szükséges leépítés esetén a munkáltatói jogkörrel járó 
kötelező kifizetések fedezete sem biztosított. 
 
 2017 évre tervezett összeg 

 
2017 évben 

felhasznált összeg1 
 

Teljesülés aránya (%) 

Működési költségek 11,8 11,6 98,3 
Animációs költségek 5,0 5 100 
Egyéb tervezett 
bevételek2 

23,7 26,6 1112 

Összesen 40,5 43,2 106,7 
Az OTP Nyrt-től 3 m Ft szponzorációs díjat kaptunk szakmai programjaink megvalósításához. Az EMVA 
forrás terhére, kizárólag személyi jellegű költségeket számoltunk el. Egyéb teljesülések a terveknek 
megfelelően történtek. 
 
Kelt: Berhida, 2019. március 20. 
Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető 
 
 

………………………. 
 

Jóváhagyta: Pergő Margit elnök  
 
 

………………………. 

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


