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HATÁROZATI JAVASLATOK 

2018. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ 
 

2019. MÁJUS 16-ÁN MEGTARTOTT MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA: 
 
 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság 
jelentését elfogadja. 
 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
A 2018. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal: 
az eszközök és források egyező végösszege 16 974 eFt, a közhasznú tevékenység eredménye – 3 
064 eFt -, a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft. 
 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
1. A 2017. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja. 
2. Megbízza az egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus 

úton küldje meg. 

 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
A 2018. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
HFS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 
 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

1. a Közgyűlés úgy dönt, hogy a VP6-19.2.1.-7-4-17 Mikrovállalkozások közösségi 
marketingtevékenységre épülő fejlesztése című pályázati felhívás keretében igényelhető 
maximális összeg 25 millió Ft-ra történő módosítását kezdeményezi. 

2. Az egyes intézkedések lezárását követő utolsó rangsor meghozatalakor megmaradó 
esetleges források átcsoportosítását az alábbi elvek figyelembe vételével az elnökség 
hatáskörébe utalja: 

a. a VP6-19.2.1.-7-1-17 intézkedésből megmaradó összegből a VP6-19.2.1.-7-3-17 
intézkedésre kerüljön úgy átcsoportosításra, hogy a ponthatárt elérő támogatási 
kérelmek részére a forráskeret rendelkezésre álljon. 

b. A VP6-19.2.1.-7-1-17 intézkedésből megmaradó további összeg a VP6-19.2.1.-7-4-
17 intézkedésre kerül átcsoportosításra. 

c. A VP6-19.2.1.-7-2-17 intézkedésen fel nem használt összeg a VP6-19.2.1.-7-4-17 
intézkedésre kerül átcsoportosításra. 

d. Kiegészítő forrásra az elnök jóváhagyásával a munkaszervezet javaslatára új 
intézkedés kerül megfogalmazásra az esélyegyenlőség témakörében, mely 
kapcsolódik a HACS tevékenységéhez és programjaihoz.  
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HATÁROZATI JAVASLATOK 

SECAP 
 
/2019. (05.16.) sz. Közgyűlési határozat 
A jelenlévő tagok ….. igen, ….nem, … tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
A Bakony és Balaton KKKE Közgyűlése megtárgyalta a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv 

(SECAP) kidolgozása Veszprém megyében tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and Energy) aláíróként történő 

csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket megtegye. 

2) A Közgyűlés megismerte a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő „Veszprém 

megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek 

összefoglaló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 2019-2030” című dokumentumokat és 

elfogadja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS térségére készített 

dokumentumot. 

 

3) A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jelen határozat Veszprém megye Önkormányzata 

részére történő megküldésével gondoskodjon arról, hogy a jelen határozat 1. és 2. számú 

mellékletében szereplő dokumentumok feltöltésre kerüljenek a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára. 
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