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ÉVES BESZÁMOLÓ 

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület  - LEADER Helyi Akciócsoport 

2020. év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 

karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

1. negyedév 

Ebben az időszakban 2 db támogatási felhívásunk volt nyitva, ezekben határnapokat is zártunk, így 

vagy az átforgatás nem történt meg, vagy kérelmek nem érkeztek be. Kértük ennek megvizsgálását a 

MÁK-tól. 

A beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés folyamatos, bár felmerültek problémák is 

ebben az időszakban. 

A MÁK-tól mindig jelzést kapunk a beérkezett változás bejelentésekkel kapcsolatosan. 

Ezek között vannak, melyek csak mérföldkő módosítást tartalmaznak, ezek lekezelése nem tűnt 

bonyolultnak, de vannak olyan változás bejelentések is, melyek szakmai tartalmának megítéléséhez 

semmilyen támpontot sem kaptunk. 

Sajnos a mérföldkő módosításoknál sem volt teljese egyértelmű, hogy melyik szinten tart az ügy, így 

sajnos a lekezelt bejelentések elkészített és nem tárhelyre küldött állapotba kerültek. Miután a MÁK 

többször kérte, hogy zárjuk le a VB-ket, akkor derült fény arra, hogy az eljárásunkba hiba csúszott. Ezt 

orvosoltuk, ahol kellett 3. ügyintézőt is bevontuk és ezek a VB-k elbírálásra kerültek, illetve kiküldésre a 

tárhelyekre. 

Azokkal a kérelmek kapcsolatosan, melyek jelentős tartalmi módosítást is tartalmaznak, még 

egyeztetünk a MÁK-kal a lehetséges eljárásról. 

2020.01.10. 

Megye/szervezeti egység Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosí
tó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

Balatonfűzfő Város 
Önkormányzata 

1005302233 
902724668

6 
842/1907/10/5/20
19 

3044900747 Hiánypótlás 
LEADE
R helyi 
felhívá

2020.01.08. 
13:03:58 
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sok 
(VP) 

 
Tájékoztatásul beérkezett rendezvény meghívó 

Megye/szervezeti egység Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosító 
Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Közhasznú Egyesület 

Összefogással 
Berhidáért 
Egyesület 

1005358274 9027248132 842/1907/40/7/2018 3021439998 
HACS 
Meghívó 
rendezvényre 

LEADER 
helyi 
felhívások 
(VP) 

2020.01.09. 
13:17:05 

 
2020.01.14. 
A Bárókerti Alkotóműhely Kft. 1927490747 azonosítójú kérelméhez a kedvezményezett 2019.11.28. napján változás 
bejelentést nyújtott be 3037157741 azonosítóval. Technikai okból kifolyólag nem kaptunk róla jelzést, így értesíteni sem 
tudtunk Benneteket. 
Benyújtotta kifizetési kérelmét is, ekkor vettük észre a változás bejelentést. 
Kérlek, kezeljétek le a VB-t, mert nem fogjuk tudni lezárni majd a KK-t a kérelem feldolgozása után, ha nincs a VB lekezelve. 
Leszűrtük a beérkezett, de még nem kezelt változás bejelentéseket és találtunk még egy VB-t, ami ugyanaznap került 
benyújtásra, mint a mai napon jelzett Bárókerti Alkotóműhely Kft. VB: 
 

3037133561 
Pinkócz-
vino Kft. 

2019.11.28 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

 
2020.01.22 
 

Megye/szervezet
i egység 

Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosít
ó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

Litér Község 
Önkormányzat
a 

100330642
0 

9027269506 
842/1907/4/8/201
9 

304379179
9 

Hiánypótlá
s 

LEADER 
helyi 
felhíváso
k (VP) 

2020.01.21
. 12:08:00 

 
2020.01.24 
 

Megye/szervezet
i egység 

Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosít
ó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

Balatonalmádi 
Város 
Önkormányzat
a 

100534541
2 

9027276779 
842/1907/3/5/201
9 

304489990
4 

Hiánypótlá
s 

LEADER 
helyi 
felhíváso
k (VP) 

2020.01.23
. 13:25:52 

 
2020.02.06 

Megye/szervezeti 
egység 

Ügyfél 
neve 

Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosító 
Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím  
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Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

Tóth 
Péter 

1004457059 9027302869 842/1907/13/17/2018 3018191489 

Kérelem 
visszavonása 
(teljes vagy 
részleges) 

LEADER 
helyi 
felhívások 
(VP) 

2020.02.03. 
19:57:26 

 
Beérkezett VB-k: 

Megye/szervezeti egység Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosító 
Hivatkozott 
vonalkód 

Ügyirat 
vonalkód 

Gyűjtőkód 

?Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

?Balatonfűzfői Horgász 
Egyesület 

1005263370 3048937000 3021439686 1952480652 
VP-M19.2.1-Helyi 
Fejlesztési Stratégiák 
megvalósítása 

?Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

?Balatonfűzfői 
Vállalkozások és Civil 
Szerveződések Egyesület 

1004820516 3048938342 3021439815 1945590557 
VP-M19.2.1-Helyi 
Fejlesztési Stratégiák 
megvalósítása 

 
2020.02.07 

Megye/szervezet
i egység 

Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosít
ó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

Balatonalmádi 
Város 
Önkormányzat
a 

100534541
2 

9027310879 
842/1907/3/7/201
9 

304820385
7 

Hiánypótlá
s 

LEADER 
helyi 
felhíváso
k (VP) 

2020.02.06
. 8:40:19 

 
Beérkezett VB-k: 

Megye/szervezeti egység Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosító 
Hivatkozott 
vonalkód 

Ügyirat 
vonalkód 

Gyűjtőkód 

?Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

?Tóth Péter 1004457059 9027302869 3018191489 1944249359 
VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési 
Stratégiák megvalósítása 

?Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

?VEKA-DI 
Vendéglátóipari 
és 
Idegenforgalmi 
Kft. 

1008913214 3054869933 3018223678 1934359068 
VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési 
Stratégiák megvalósítása 

 
2020.02.13 
A végső jogosultság ellenőrzést elvégeztük és a K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3016373744 azonosítójú 
kérelmét visszamozgattuk Jogosultsági ellenőrzés II. alatt állapotba, mert nem került bekérésre a KKV nyilatkozat. Kérlek 
küldjétek ki neki a megszemélyesített KKV nyilatkozatot és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót. A minősítés megérkezéséig 
nem zárható le a kérelem végső jogosultság ellenőrzésre. 
 
2020.02.19 

Megye/szervezet
i egység 

Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosít
ó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 
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Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

Balatonalmádi 
Város 
Önkormányzat
a 

100534541
2 

9027328843 
842/1907/3/1/201
9 

198541471
2 

Kérelem 
visszavonás
a (teljes 
vagy 
részleges) 

LEADER 
helyi 
felhíváso
k (VP) 

2020.02.14
. 10:07:28 

 
2020.02.20 

Megye/szervezeti egység 
Ügyfél 
neve 

Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosító 
Hivatkozott 
vonalkód 

Ügyirat 
vonalkód 

Gyűjtőkód 

?Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 

?Balaton 
Sport 
Klub Kft. 

1027312854 3056329437 3018192804 1944456391 
VP-M19.2.1-Helyi Fejlesztési 
Stratégiák megvalósítása 

 
2020.03.09 

Megye/szervezet
i egység 

Ügyfél neve 
Ügyfél-
azonosíó 
száma 

Iratazonosít
ó 

Hivatkozott 
iktatószám 

Hivatkozott 
vonalkód 

Tárgy Jogcím 
Benyújtás 
dátuma 

Bakony és 
Balaton Keleti 
Kapuja 
Közhasznú 
Egyesület 

K & K Építő, 
Kereskedelm
i és 
Szolgáltató 
Kft. 

100450926
8 

9027376228 
842/1907/8/8/201
9 

305756439
2 

Hiánypótlá
s 

LEADER 
helyi 
felhíváso
k (VP) 

2020.03.06
. 20:32:24 

 
Felmerültek további kérdések a felhívások kitételeinek értelmezésével kapcsolatosan, illetve a gépjármű 
beszerzésekkel. 
Elsősorban a gépjármű beszerzésekhez kapcsolódó észrevételek előtt állunk értetlenül, mivel ezeket 
nem most a kifizetési kérelmek időszakában, hanem a tervezéskor kellett volna felvetni. 
 
Ezeket az észrevételeket az IH-nak is megküldtük kérdésben, azóta kiegészítve az önkormányzatok 
saját teljesítés keretében végzett projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódóan, azonban 
választ semmire sem kaptunk. 
 
2. negyedév 

A beszámolási időszakban két alkalommal (április 24-án és május 19-én) módosultak a pályázati 

felhívások. 

Az áprilisi változások a két vállalkozói felhívást (1. számú, Mikrovállalkozások tudásátadási 

programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése és 4.számú, a Mikrovállalkozások közösségi 

marketingtevékenységre épülő fejlesztése) érintették, a Covid-2019 világjárvány miatti 

könnyítéseket megfogalmazva a pályázat megvalósítására vonatkozóan. 

Májusban beadási határidő módosult a Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő 

fejlesztések támogatása és a Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő 

fejlesztése című pályázati felhívásaink esetén. A 4. számú, vállalkozói pályázat esetén 

meghosszabbításra került a pályázat beadási határidő, a korábbi 2020. május 20. helyett 2020. 

június 19-én zárult a felhívás. Az önkormányzatok és civil szervezetek számára elérhető, 2.számú 
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pályázati felhívás végső beadási határideje módosult 2020.május 30-ról 2020.december 31-re. 

Három új értékelési határnap épült be: 2020. 08.31., 2020.10.31. és 2020.12.31. 

A változásokról az ügyfelek a honlapunkon kaptak tájékoztatást. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-05-20/Valtoztak-a-palyazati-felhivasok 

Többszöri egyeztetésre kerültek ismételten a megjelenésre váró új felhívások. A beszámolási 

időszakban ezek egyike sem jelent meg. 

Folyamat állapota Beérkezés dátuma Ügyfél neve Felhívás azonosító 

Jogosultsági ellenőrzés 
II. elutasítás 
felülvizsgálat alatt 2020.06.19 MULTICOLOR SPORT  VP6-19.2.1.-7-4-17 

Jogosultsági ellenőrzés 
felülvizsgálat alatt 2020.06.19 

Noam Arts 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató  VP6-19.2.1.-7-4-17 

HBB felülvizsgálatra 
kiválasztásra vár (1730) 2020.06.19 

NIKETRANS AGRO+BAU 
Ipari és Kereskedelmi  VP6-19.2.1.-7-4-17 

HBB felülvizsgálatra 
kiválasztásra vár (1730) 2020.06.18 

"DC-2001" 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató  VP6-19.2.1.-7-4-17 

Jogosultsági ellenőrzés 
felülvizsgálat alatt 2020.06.11 

Baker Street 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató  VP6-19.2.1.-7-4-17 

Visszavont (1628) 2020.05.28 Hajmáskér Község  VP6-19.2.1.-7-2-17 

Jogosultsági ellenőrzés 
II. hiánypótlás 
felülvizsgálat alatt 2020.05.25 Jásd Község  VP6-19.2.1.-7-2-17 

Tartalmi értékelés alatt 
(1513) 2020.05.20 P.P.Projekt Tanácsadó  VP6-19.2.1.-7-4-17 

Visszavont (1628) 2020.05.20 
NIKETRANS AGRO+BAU 
Ipari és Kereskedelmi  VP6-19.2.1.-7-4-17 

Tartalmi értékelés alatt 
(1513) 2020.05.19 Jaksa Tamás VP6-19.2.1.-7-4-17 

Támogatott 2020.04.30 Felsőörs Község  VP6-19.2.1.-7-2-17 

Támogatott 2020.04.01 Tés Község  VP6-19.2.1.-7-2-17 
 

3. negyedév 
 

A beszámolási időszakban megjelent egy új felhívásunk. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-05-20/Valtoztak-a-palyazati-felhivasok
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Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja 

Közhasznú Egyesület 

VP6-19.2.1.-7-
6-20 

Az Érték és Minőség 
közösségi marketing program 

turisztikai célú 
továbbfejlesztése 

Hatályos 2020.07.15 

 

Információkat ügyfeleink honlapunkon és közösségi oldalunkonm kaphattak: 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-07-20/Megjelent-az-uj-palyazati-felhivas 

 

A negyedévben több módosítást is kértünk, melyeket az IH részére előterjesztettünk először 

szeptember 15-én, majd 21-én. A visszanyitás még nem történt meg. 

VP6-19.2.1.-7-2-17 

Hol változik Mi változik Mire változik indoklás 

4.3. A támogatási 
kérelem 

benyújtásának 
határideje és 

módja 

2020.08.31 
2020.10.31 
2020.12.31 
2019.11.30 
2019.12.30 
2020.01.30 
2020.02.29 
2019.10.30 
2020.03.30 
2020.04.30 
2020.05.30 
2019.04.30 
2018.12.28 
2018.04.30 
2018.09.28 
2019.06.28 
2019.09.30 

2020.08.31 
2020.10.31 
2020.12.31 
2019.11.30 
2019.12.30 
2020.01.30 
2020.02.29 
2019.10.30 
2020.03.30 
2020.04.30 
2020.05.30 
2019.04.30 
2018.12.28 
2018.04.30 
2018.09.28 
2019.06.28 
2019.09.30 

2020. október 31-én zárul a 
felhívás és azt követően a 
maradék forrást 
átcsoportosítjuk 

 

VP6-19.2.1.-7.4.17 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-07-20/Megjelent-az-uj-palyazati-felhivas
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Hol változik Mi változik 
Mire 

változik 
Miért változik 

    

1.2. A 
rendelkezésre 

álló forrás 

148409704 
Ft. 

168 847 
069 Ft 

teljes 
forráslekötés 
biztosítása 
A rendelezésünkre 
álló keret ezt 
lehetővé tesz, HBB 
döntés 
2020.09.23. VP6-19.2.1.-7-6-17 

Az Érték és Minőség 
közösségi marketing 
program turisztikai célú 
továbbfejlesztése 

9 500 000 
Ft 12000000 

   

23-án 157,8 millió 
Ft-ot szeretnénk 
lekötni és a 
további kérelmek 
támogatására 
várjuk még a 
kiegészítő forrást, 
ugyanis még 50 
millió ft 
forrásigény lenne 
az intézkedésen 
olyan kérelemmel, 
ami elérte az 50 
pontot. VP6-19.2.1.-7-4-17 

Mikrovállalkozások 
közösségi 
marketingtevékenységre 
épülő fejlesztése 

171 347 
069 Ft 

168 847 
069 Ft 

    

VP6-19.2.1.-7-1-17 

Mikrovállalkozások 
tudásátadási 
programmal 
összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

56 495 010 
Ft 

56 495 010 
Ft 

    

VP6-19.2.1.-7-2-17 

Helyi identitást és 
közösségi 
együttműködést segítő 
fejlesztések támogatása 

127 455 
675 Ft 

127 455 
675 Ft 

    
VP6-19.2.1.-7-3-17 

Eszközbeszerzés 
közösségi programokhoz  

5 688 681 
Ft 5688681 

    
  370 486 435 Ft 370486435 

 

VP6-19.2.1.-7-6-17 

Hol változik Mi változik Mire változik indoklás 

1.2. A rendelkezésre 
álló forrás 

9 500 000 12 000 000 Ft 

biztosított az intézkedésen 
nagyobb forráslekötés is az 
előzetes kötelező konzultációk 
alapján. 
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3.1.1.1. Kötelezoen 
megvalósítandó 

önállóan 
támogatható 

tevékenységek: 

szervezet és/vagy a HACS 
muködési területére vonatkozó 
olyan turisztikai tevékenység 
megvalósítása,vagy kialakítása, 
vagy meglévo tevékenység 
fejlesztése, mely kapcsolódóik az 
Érték 
és Minoség közösségi marketing 
program valamely eleméhez az 
alábbiak közül: 
a) kerékpárosbarát turizmus és 
kerékpárosbarát 
szolgáltatóhelyek 
népszerusítése; 
b) helyi termékek 
népszerusítése, 
c) helyi szolgáltatások közösségi 
együttmuködésének erosítése, 
d) gasztronómiai hagyományok 
népszerusítése, fejlesztése. 

szervezet és/vagy a HACS 
muködési területére 
vonatkozó olyan turisztikai 
tevékenység 
megvalósítása,vagy 
kialakítása, vagy meglévo 
tevékenység fejlesztése, 
mely kapcsolódóik az Érték 
és Minoség közösségi 
marketing program 
valamely eleméhez az 
alábbiak közül: 
a) kerékpárosbarát 
turizmus és 
kerékpárosbarát 
szolgáltatóhelyek 
népszerusítése; 
b) helyi termékek 
népszerusítése, 
c) helyi szolgáltatások 
közösségi 
együttmuködésének 
erosítése, 
d) gasztronómiai 
hagyományok 
népszerusítése, fejlesztése. 
A tevékenység 
megvalósítása érdekében 
például, de nem 
kizárólagosan beruházási 
(építés és 
eszközbeszerzés), 
marketing és rendezvény 
költségek is tervezhetők. 

Pontosítjuk, mert úgy látjuk, 
hogy a MÁK-nál még mindig 
nem sikerült a tevékenység és 
költség kategóriát úgy 
definiálnmi, és értelmezni hogy 
az a felhívás tervezési 
szándékkal összhangbben 
éegyen és a z ügyfelek számára 
egyértelmű eligazodást 
biztosítson. Így sajnos a 
költségeket is bele kell keverni a 
tevékenység leírásába 

3.3. Nem 
támogatható 

tevékenységek 
f) engedélyköteles építési 

tevékenység 
f) engedélyköteles építési 

tevékenység 

Az ügyfelek kérésének 
megfelelően, mivel egyeztetve 
az építéshatósággal azt az 
állásfoglalást kapták, hogy 
bárminemű építési tevékenység 
(játszótéri elemk, pihenő, 
elárusító helyek) épytési 
hatóság engedélyéhez kötöttek. 
Mi ezzel még nem találkoztunk, 
de nem szeretnénk 
megakadályozni, hogy 
esetlegesen ilyen fejlesztést 
végezhessenek, ha valóban 
ehhez engedély szükséges. 
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6.1. A TÁMOGATÁSI 
KÉRELEM 

ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK 

LISTÁJA 

 

Az engedélyköteles építési 
beruházás esetén 
csatolandó 
dokumentumok: 

előző ponthoz kapcsolódó 
módosítással az összhang 
megteremtése. 

  

Amennyiben a projekt 
építéssel járó beruházást 
tartalmaz, a támogatást 
igénylonek a 
támogatásikérelméhez 
legalább 3 db olyan 
fényképet kell csatolni, 
amelynek készítési dátuma 
és a helye mindenkétséget 
kizáróan megállapítható 
akár a fényképrol, akár a 
fájl adatokból -, valamint 
alkalmas afejlesztés elotti 
állapot igazolására. 
Kizárólag kép formátum 
fogadható el, pdf és word-
be illesztettdokumentum 
nem. 

 

  

Építési beruházások 
esetén: 
építési engedélyköteles 
beruházás esetén 
a) a támogatást igénylo 
nevére szóló jogeros és 
érvényes építési engedélyt 
vagy ennek hiányában a 
hatóság közokirati 
formában kiállított 
igazolását az építésügyi 
eljárás megindításáról, és 
b) a támogatást igénylo 
nevére szóló - a tervezoi 
névjegyzékben szereplo 
tervezo ellenjegyzésével 
ellátott - építési-muszaki 
dokumentációt, ami a 
tervezett építmény 
jellegétol függoen 
tartalmazza a 
helyszínrajzot, 
alaprajzokat, 
homlokzatokat, 
metszeteket és 
részletrajzokat, azok 
méretarányos 
adatait, muszaki leírást, 
valamint a beruházás 
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elotti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzot 
(alaprajzokat, 
homlokzatokat, 
metszeteket.) 

  

Térképkivonat, tulajdoni 
lap, ÁUF 7. pontja szerinti 
tulajdonosi nyilatkozat 
vagy használati szerződés 

 

 

4. negyedév 

A beszámolási időszakban új felhívás nem jelent meg. 

Minden felhívást lezártunk vagy felfüggesztésre került, hogy a kiegészítő forrás 2021-ben 

felhasználható legyen. Jelenleg az IH-val való egyeztetésre várunk. 

 

 

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont 

megjelölésével.  

1. negyedév 

Új felhívás nem jelent meg, így tájékoztató rendezvényt nem tartottunk 
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2. negyedév 

Mivel nem jelent meg új felhívás, így tájékoztató fórumra nem került sor.  

A 4.számú vállalkozói felhívás pályázói szintén online ZOOM felületen kaptak konzultációs 

lehetőséget, az alábbi időpontokban: 

2020. május 6. – Gurulok Bt. 
2020. május 19. – Jaksa Tamás e.v. 
2020. május 19. – P.P. Projekt Kft. 
2020. május 19. – Baker Street Kft. 
2020. június 3. – Gurulok Bt. 
2020. június 16. Gurulok bt. 
2020. június 17. DC 2001 Kft. 
2020. június 19. Yonex Hungary Kft. 

 

3. negyedév 

A megjelent új felhívással kapcsolatosan két alkalommal tartottunk szakmai fórumot 
 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-08-12/Szakmai-forum-meghvo  
Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése című 

felhívásunkról tartunk szakmai fórumot 

1. alkalom 

Helyszín: Alsóörs, Tourinform iroda 

Időpont: 2020. augusztus 27. csütörtök 17.00 óra 

2. alkalom 

Helyszín: Balatonalmádi Tourinform iroda 

Időpont: 2020. szeptember 10. 9.00 óra 

 

4. negyedév  

A beszámolási időszakban a személyes kapcsolatok aktivitását ismételten negatívan befolyásolta 
a november 10-én életbe lépett veszélyhelyzet és a rendezvénytartás teljes mértékű tiltása, 
Októberben még meg tudtuk tartani szakmai programjainkat, novembertől azonban a személyes 
ügyfélforgalmat az elnöki döntés alapján korlátoztuk az irodában. 
lehetőség szerint inkább munkatársaink mennek a helyszínekre, vagy külterületen találkoznak az 
ügyfelekkel a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. 
 
Mivel kötelező animációs és tájékoztatási feladatainknak már megfeleltünk a III. negyedév végére, 
itt elsősorban arra koncentráltunk, hogy a tervezett forráslekötés megtörténjen. 
 
Felhívásokhoz kapcsolódó programok: 

Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése című felhíváshoz 
kapcsolódóan szakmai programokat tartunk 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-10-09/Turisztika-workshopok 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388035584605846 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388638817878856 

1. Balatonalmádi LEADER szellemiségű turisztikai fejlesztése 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-08-12/Szakmai-forum-meghvo
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-10-09/Turisztika-workshopok
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388035584605846
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388638817878856
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Időpont: 2020. október 20. kedd 10.30  - 12.30 óra 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1. számú terem. 

  
2. Alsóörs és Felsőörs LEADER szellemiségű turisztikai fejlesztése 

 Időpont: 2020. október 20. kedd 15.30  - 17.30 óra 
Helyszín: Alsóörs, Hotel Laroba kávézója (8226 Alsóörs, Füredi u. 42.) 

  
 

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

(minimum 3000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.  

1. negyedév 

2020.03.05 15.00 óra Berhida A beszámolási időszakban egy alkalommal tartottunk fórumot, 

melynek témája a kifizetési kérelmek benyújtásának módszertana volt. 

 

2. negyedév  

2020. április 7. ZOOM felületen - http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-04-02/Online-

szakmai-forum 

 

3. negyedév  

2020.07.01  Jaksa Tamás és Marton András 
2020.07.02  Balatonkenese Város Önkormányzata 
2020.07.08 J Jásd Község 
2020.07.10. Kontics Monika közösségfejlesztő vizsgát tett a TOP 5.3.1 Helyi közösség és 

indentitásfejlesztés projekt keretében, mint a projekt vezető tervezője 
2020.07.15.  HBB ülést tartottunk, dokumentáció az IIER rendszerben elérhető 
2020.07.20. Vilonya Község 
2020.09.07  Kecskemét értekezlet 
2020.09.23   HBB ülést tartottunk, dokumentáció az IIER rendszerben elérhető 
2020.09.28.  KDR értekezlet online  
2020.09.29  Kakucs szakmai előadások tartása Kontics Monika 
2020.09.30.  Nemesgörzsöny helyszíni utóellenőrzés TKE 
 

4. negyedév 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-04-02/Online-szakmai-forum
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-04-02/Online-szakmai-forum
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https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-

Balaton-KKKE-teruleten 

2020. október 9. péntek 9.00 óra , Legfontosabb ismeretek az adatvédelemről 1. rész – Közszféra 

adatkezelése, kiemelten a kamerás megfigyelésekre  

2020. október 10. szombat 10.00 óra,  A stílus maga az ember programsorozat  – 1. rész – Öltözködés 

stílusosan, előadás és workshop Kecskés Rita Nemzetközi szín- és stílustanácsadó, stílusszakértő vezetésével 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével. 

Az 1. és 2. pont szerinti részletezésnek megfelelően 

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása. 

Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma heti 40 órában  

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

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  2020.01.01-
2020.12.31 

3 fő főállású, mindhárman felsőfokú végzettséggel 

Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2020.01.01-
2020.12.31 

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 hívható 

  2020.03.16-
2020.03.31 

3/2020 (03.15) Elnöki utasítás alapján Home office 
munkavégzés  
 
A COVID-19 okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a 
járványügyi szabályok figyelembevételével végeztük 
munkánkat. 

 

2.4. Egyéb. 

A 2020-as év munkáját erősen befolyásolta az egész évet beárnyékoló COVID-19 okozta világjárvány. 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-Balaton-KKKE-teruleten
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-Balaton-KKKE-teruleten
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
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Munkánk során törekedtünk a lehető legtöbb tevékenység online térbe való áthelyezésére, illetve a 

korlátozások alatt a személyes kontaktus során betartottuk a járványügyi előírásokat. 

Saját forrásból fordítottunk tisztítószerekre, a védekezést segítő eszközökre, melyekből tagjainknak is 

juttatunk. 

A HACS saját forrásból, összesen 1,5 millió Ft értékben támogatott helyi önkormányzati projekteket, 

elsősorban kisléptékű eszközbeszerzéseket. 

 

A térségek közötti együttműködési programok átütemezését kértük, melyet az IH jóváhagyott, bízunk 

benne, hogy ezek a 2021-es évben az egyre erősödő járvány ellenére is megvalósulhatnak. Ennek 

érdekében több programot is szerveztünk a konzorcium partnerekkel. 

A 3198392317 iratazonosító számú TO, valamint a hozzá kapcsolódó Együttműködési 

megállapodás és Működési kézikönyvben foglaltakat a HACS maradéktalanul és szakszerűen 

teljesítette. 

1. Negyedévente szakma tevékenységéről és a HFS megvalósítás előrehaladásáról beszámolt, 

költségei elszámolására, kifizetési kérelmet nyújtott be, melye igényelt összeget 

maradéktalanul megkapott. 

2. Irodahelyiséget tart fenn 

a. heti 20 órában személyes/online és heti 40 órában telefonos ügyfélszolgálatot tart. 

b. VP arculati elemei az irodában elhelyezésre kerültek 

c. alirodát nem működtet. 

3. 3 főállású felsőfokú végzettségű munkavállalót és 1 megbízási szerződés keretében dolgozó 

felsőfokú végzettségű munkavállalót foglalkoztat. 

4. HFS végrehajtása 

a. szakmai fórumok az 1. é 2. pont szerint 

b. 6 alkalom fórum, 4 alkalom felhíváshoz kötődő fórum, témája 4. számú felhívás 

5. Tájékoztatási kötelezettség: 

a. a fórumokat a HACS oldalán megjelentettük, témája projektmenedzsment, 

projektfenntartás, kifizetési kérelmek 

6. A helyi támogatási kérelmeket befogadtuk, kezeltük, értékeltük. 

7. A HBB és az elnökség a szükséges döntéseket meghozta. 

8. MNVH-val különösebb kapcsolat nincs, mind anyagilag, mind szakmai támogatás 

szempontjából úgy értékeljük, hogy eltűntek a HACS-ok életéből. 

9. Delegált feladatokat ellát, bár az IH az egyeztetéseket folyamatosan mellőzi, így a felhívásokkal, 

vagy kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő problémákról sincs kommunikáció, ami megnehezíti 

a munkát. A felhívások jóváhagyása, visszanyitása lassú és nehézkes, a kommunikáció 

hiányos, illetve nincs. 

10. Helyi felhívást a honlapon megjelentetni nem lehet, kizárólag a MÁK oldaláról érhető el. 
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a. a beszámolókat honlapunkom megjelentettük. https://www.bakonyesbalaton.hu/Az-

Egyesuletrol/Mukodesi-koltsegek/2020-03-13/2020-evi-beszamolok, arculati elemeket 

kommunikációnkban használjuk. 

11. Vállalt indikátorokat teljesítettük 

12. IH által rendezett képzéseken, tájékoztatókon amennyiben volt ilyen részt vettünk. 

13. 2 alkalommal – szeptember és december - -HACS kezdeményezésére és szervezésében került 

a KDR értekezlet összehívásra és lebonyolításra. 

 

3. Indikátorok 

 Mutató megnevezése 
Vállalt indikátor 

száma 
2020. 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 24,25 db 

 

Eltérés esetén indoklás: 

A pozitív irányú eltérés erősíti a szakmaiságot és a LEADER program által támogatott projektek 

fenntrthatóságát.  

 

Egyéb HFS-ben szereplő indikátorok 

 
Megtartott munkahelyek 
száma 

94 274,18 

 
tudásátadó programon 
résztvevők száma  

30 61 

 
új minősítési rendszer tagok 
száma 

25 19 

 
új együttműködések 
kialakulása 

80 120 

 
LEADER programról szóló 
információkkal elértek száma 

50000 52000* 

 
Kommunikációs megjelenések: 

helyi térségi országos online 

61 3 2 66 
 
 

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 
 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Az-Egyesuletrol/Mukodesi-koltsegek/2020-03-13/2020-evi-beszamolok
https://www.bakonyesbalaton.hu/Az-Egyesuletrol/Mukodesi-koltsegek/2020-03-13/2020-evi-beszamolok
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1. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma – 2021 év 

1 db 

2. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2020év 

12 000 000  Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2020 év 1 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2020 év 12 000 000 Ft 

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2020 év  258 194 479 Ft 

 

Eltérés esetén indoklás: 

 

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  
 

 
2020 évre tervezett 

összeg 
2020évben 

felhasznált összeg1 
Teljesülés aránya 

(%) 

Működési költségek 
3,770 

11,6 307,7 

Animációs költségek 
1,581 

2,9 191 

Egyéb tervezett 
bevételek2 

14,732 
14,706 99,8 

Összesen 
20,083 

29,206 145,42 

 

Eltérés esetén indoklás: 

Az eltérés pozitív irányú, melyre az EMVA keretében és a saját források tekintetében is rendelkezett a 

HACS fedezettel.  

A működés előfinanszírozásához jelenleg is legalább 6 havi működési forrás biztosítására van szükség, 

ami megnehezíti a feladatellátás, sajnos a rendszer nem lett gyorsabb. 

A beszámoló pénzügyi adatai nincsenek teljesen összhangban az egyesület kettős könyvvitelében 

található adatokkal, ennek oka, hogy a 2020. év utolsó negyedévének elszámolása az elhatárolás 

határnapjáig, 2021.02.28. nem teljesült, tehát a kincstár január 4 és február 28 között az összeget nem 

fizette ki. 

A fenti táblázat cash flow szemléletben mutatja be a bevételek alakulását a kiadások tükrében – tehát 

számol a 2020-ban felmerült költségek fedezetéül szolgáló összegekkel. 

Az 2020-ban hatályos együttműködési megállapodásnak megfelelően a kiegészítő forrás 

figyelembevételével a működési költségek 2020. december 31-ig felhasználásra kerültek. Emellett a 

                                                             
1 Az adott évben a HACS által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott). 
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 
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HACS saját forrásából is jelentős összeget kell a működésre fordítani. Az EMVA forrás a béreket fedezi, 

és a rezsi kiadásokat, melyre a 15% átalány nyújt fedezetet. 

Egyéb szakmai munkákhoz, illetve a HACS saját programjának az Érték és Minőség közösségi 

marketing programnak a megvalósítására saját forrásokat kell bevonni. Ehhez az egyesületi és a 

minősítési rendszer tagdíjak nyújtanak fedezetet. 

 

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: 

Nem releváns. 

 

 

Kelt: Berhida, 2021.03.22 

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 

Jóváhagyta 

 

 

Pergő Margit elnök 
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