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A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport  
legfontosabb feladata 2016. évben a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési 
Stratégia(HFS)  megalkotása, az új pályázati időszak intézkedéseinek előkészítése volt.  
 
A 2015-ben elkezdett intenzív HFS tervezési időszak, ami számos konzultáció, fórum és 
tervezői csoport ülés munkájával és tapasztalataival hozzájárult a stratégia draft 
változatának megalkotásához és elfogadásához 2015. decemberében, 2016-ban 
folytatódott. A HFS tervezési pályázat jogosultsági feltételeinek teljesítéséről érkezett 
Irányító Hatósági (IH) döntést követően, 2016. március 22-én benyújtásra került IH 
véleményezésre a HFS draft változata. Ezzel egy időben megkezdődött a Helyi Fejlesztési 
Stratégia 30 napos társadalmasítási folyamata. Nyilvános észrevétel nem érkezett, így a 
2016. április 22-én érkezett IH észrevételek és az egyes intézkedések témájában 
megtartott tudásátadó rendezvények, fórumok, képzések és tervezői csoport ülések 
észrevételei alapján készült el a HFS végső változata, amit 2016. május 12-én fogadott el 
a közgyűlés. Az IH értékelése alapján az egyesület HFS Draft tervezete országosan a 
legmagasabb pontszámot kapta és az elfogadott HFS alapján júliusban megkapta a 
LEADER HACS címbirtokosságot. 
 
A tervezési folyamat részletes menetrendje honlapunkon a HFS-ben elérhető. 
http://www.bakonyesbalaton.hu/media/egyesulet/jogszabalyok/HFS-2.0-Vegleges-
BBKKKE-pu.pdf 
 
A tervezési időszak finanszírozására elég nagy kihívást és terhet jelentett az egyesület 
számára, hiszen 2015. novembertől 2016. májusig saját forrásból kellett finanszírozni a 
működést, a tervezéshez kapcsolódó rendezvényeket és tevékenységeket. A 2016. 
áprilisban és július végén, HFS tervezési költségekre benyújtott kifizetési kérelmek 
elbírálását követően, 2016. májusban és augusztusban jutott hozzá az egyesület a 2015. 
novembertől 2016. májusig felmerült tervezési költségekhez, 9 M Ft összegben.  
A finanszírozást az előző évekhez hasonlóan saját forrásból, valamint rulírozó hitelből 
oldottuk meg. 
 
A HFS tervezési időszakot követően, 2016. június 11-től megkezdődött a HFS 
megvalósítási időszaka, ami 2020. december 31-ig tart. 
 
Erre az időszakra a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet az egyesületnek 74,4 millió Ft-ot 
kapott, (a beszámoló készítés időszakában már tudjuk, hogy ez 68.366.423 Ft-ra 
csökkent) A forrás a pályázati intézkedések kiírására, információ szolgáltatásra, kifizetési 
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és monitoring feladatok elősegítése közben felmerült működési és animációs költségekre 
fordítható.  
2016. júliustól biztossá vált, hogy a működési források lehívása a pályázati intézkedések 
keretében megítélt és kiutalt fejlesztési forrás arányában lesz biztosított az egyesület 
számára. Ennek megfelelően, megkezdődött a pályázati intézkedések kidolgozása és 
fórumok, tudásátadó programok keretében az elkészült HFS és az intézkedés tervezetek 
kommunikációja. 
Az intézkedések elkészítésével kapcsolatosan képzés, iránymutatás 2016-ban az 
intézkedések elkészítésével kapcsolatosan nem volt, így a már meghirdetett jogcímek 
tanulmányozás lapján kezdtük meg a HFS intézkedéseinek kidolgozását szakértő 
bevonásával. 
Intézkedés társadalmasítás IH útmutatás és Együttműködési megállapodás hiányában 
nem kezdődhetett meg. 
 
Az Együttműködési megállapodás, amiben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
részletezi a HFS megvalósítása során a HACS által elvégzendő feladatokat és egyben 
keretet ad a további működésnek, 2016. év végéig nem készült el. 2016. december 7-én 
az Irányító Hatóság Támogató Okiratot jutatott el az egyesülethez, ami a HACS 
támogatásra való alkalmasságát kinyilvánította. 
 
Az egyesület, a finanszírozási nehézségek ellenére, 2016. évben is folytatta magas 
színvonalú szakmai munkáját, az „Érték és Minőség” közösségi program keretein belül.  
Néhány kiemelt program, melyek a HFS-ben nem szerepelnek: 

2016. január 30. Nemesgörzsönyi Böllérverseny és fesztivál, társszervezőként 
rendeztük meg a vidéki értékek és hagyományok bemutatására irányuló programot a 
Nemesgörzsönyért Közalapítvánnyal kialakult korábbi kitűnő együttműködésre 
alapozva. 
2016. június 27. Beach Fesztivál Balatonfűzfő, Ifjúsági program népszerűsítése, 
célcsoport a fiatalok. Megjelenés módja: a rendezvény helyszínére kitelepülés, helyi 
termék kóstoló, játékok, kérdőívezés közösségi munkában részt vevő fiatalok 
közreműködésével. 
2016. szeptember 17. Turizmus regatta, és „Érték és minőség” helyi termék 
vásár Balatonfüreden. Célcsoport: érdeklődők széles köre, turizmus szakma vezetői. 
Helyi termék kiállítás és vásár lebonyolítása a termékek és szolgáltatások 
népszerűsítése érdekében. Együttműködő partnerünk a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Veszprém Megyei igazgatósága, Valamint az MVM Zrt. 
2016. november 4-6. Bakony Expo „Érték és minőség” közösségi standokkal. 
Célcsoport a látogatók széles köre. Tevékenység: közösségi standok vásárlása és 
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működtetése, HACS projektek, eredmények, tervek népszerűsítése, közösségi 
marketing program szolgáltatóinak megjelenési lehetőség. 
2016. november 12. Liba nap Litér, „Érték és minőség” helyi termékek 
bemutatója, helyi rendezvény az ÚMVP 3-as tengelyből megépült piacon, közösségi 
marketing program tagjainak megjelenési lehetőség. 
2016. július 14. Civil szervezetek pályázati lehetőségei, HFS általános 
tájékoztató fórum a célok bemutatása, civil szervezetek ösztönzése a pályázati 
projektek kigondolására, HFS-ben tervezett intézkedés bemutatása 
2016. október 21. Vállalkozások és a közösségi marketing a LEADER-ben 
HFS általános tájékoztató fórum a célok bemutatása, vállalkozók ösztönzése a 
pályázati projektek kigondolására, HFS-ben tervezett intézkedés bemutatása 
2016. november 30. 1. Körben meghirdetésre kerülő intézkedésekről HFS 
általános tájékoztató fórum a célok bemutatása, a HFS-ben tervezett ütemezés 
 

A szakmai rendezvényekhez a Magyar Villamos Művek Zrt, a Magyar Agrárgazdaságért és 
Éltető Vidékért Alapítvány, biztosított támogatást valamint a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara nyújtott együttműködési lehetőséget. 
 
Szakmai támogatást nyújtottunk Várpalota város CLLD közösségének Helyi Közösségi 
Fejlesztési Stratégiájának megalkotásához. Bemutattuk a közösségi tervezés 
módszertanát fórumok, szakmai megbeszélések keretében. 
Várpalota Város Önkormányzata pártoló tagként belépett egyesületünkbe.  
 
A 2016. szeptemberi közgyűlésen megújult a 2012-ben választott Elnökség és Felügyelő 
Bizottság. A tisztújítás során a FB tagjait újraválasztotta a közgyűlés és az Elnökség tagjai 
is újra bizalmat kaptak. Az Elnökség kibővült, a korábbi 9 fős testület szeptembertől 11 
fővel végzi munkáját. Az elnöki és alelnöki feladatokat a korábbi tisztségviselők: Pergő 
Margit, illetve Bátor Árpád látják el.  
 
Bár együttműködési megállapodást még rajtunk kívül álló ok miatt az IH-val nem 
kötöttünk, a munkaszervezeti iroda működtetése és a személyi állomány biztosítása 
folyamatos. 

Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2016. június 10 – 2016. július 31 2 fő, mindketten 
felsőfokú 
végzettséggel  

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2016. augusztus 1 - 2016. december 
31. 

3 fő, mindhárom 
felsőfokú 
végzettséggel 
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Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2016. június 10. – 
2016. 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/Eler
hetosegek 
Ügyfélfogadási idő (rendes) 
kedd: 08:30 - 16:30  
szerda: 13:00 - 17:00  
csütörtök: 08:30 - 16:30  
Ügyeletes telefonszám: 
+36308778896 

 
A munkaszervezet üzemelteti az egyesület honlapjait: 
www.bakonyesbalaton.hu; www.ertekesminoseg.hu; www.akadalymentesbalaton.hu; 
valamint a közösségi oldalunkat 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/  
 
A működés finanszírozásához szükséges hitelkeretet a Jászárokszállási 
Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitott folyószámlán keresztül biztosítottuk az 
év folyamán, jelzálog fedezet nélküli konstrukcióban. 
 
 
A beszámolót készítette: 
 

 
Kontics Monika                        Gál Andrea 

munkaszervezet vezető       munkaszervezet vezető helyettes 
 
 
Előterjesztette: 

Pergő Margit 
elnök 

 
 
Jóváhagyta a Közgyűlés  a …/2017. (V….)  számú Határozatával 
 

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.ertekesminoseg.hu/
http://www.akadalymentesbalaton.hu/
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/

