
SZECHENYI

ACKARMINISVn tRIUM

EVES BESZAMOL6

a Bakony es Balaton Keteti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

2021 evjanuar 1.-december 31. iddszaktev6kenyseg6rol

1. Kerjiik, mutassa be a HFS megvalositasaval kapcsolatos tevekenysegeket! (minimum 3000
karakter)

Valaszaban terjen ki az alabbi tevekenysegekre:

1.1. Helyi felhivas megjelenesenek idopontjai, a helyi tamogatasi kerelmek benyujtasi es
ellenorzest, valamint ertekelesi szakaszaiban vegzett tevekenysegek bemutatasa.

1. negyed6v

Az eiso negyedevben uj felhivas nem jelent meg
Minden felhivast lezartunk vagy felfuggesztesre kerult, hogy a kiegeszito forras 2021-ben
felhasznalhato legyen. Folyamatosan az IH visszajelzeseire vartunk, sajnalatos modon egyetlen
levelunkre, megkeresesunkre sem erkezett valasz, igy a forrasok lekoteset nem tudjuk folytatni.
2. negyed6v

A beszamolasi idoszakban uj felhivas nem jelent meg, a helyi identitas es kohezio erositese cimu
felhivasunk felfuggesztese megszunt es ujra palyazhato. A tovabbi felhivasok tekinteteben jelenleg meg
mindig az IH-val valo egyeztetesre vartunk.

3. negyedev

A beszamolasi idoszakban uj felhivas nem jelent meg, a helyi identitas es kohezio erositese cimu
felhivasunk felfuggesztese megszunt es ujra palyazhato.
Afelhivas ujabb modositasa feltottesre kerult az MER-ben, jelenleg az HER mukodokepessegere varunk
4. negyedev

A beszamolasi idoszakban uj felhivas nem jelent meg, a 2. szamu, heiyi identitas es kozossegi
egyijttmukodes erositese cimu felhivas modositasa viszont megjelent, igy elharult az akadalya annak,
hogy az onkormanyzatok masodik korb's kerelmeiket is beadjak, Egy2022 ev vegeig a rendelkezesunkre
allo forrasokat lekotjuk.
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1 db felhivast - A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet Ertek es Mindseg
kozossegi marketing programjanak celcsoport-specifikus kozossegepito es tehetseggondozo
a/program fejlesztese - cimmet december vegen IH szintre tettunk, bfzunk benne, hogy marciusban
megkezdodhet a beadas ennek tekinteteben is.
2 db tamogatasi kerelem erkezett be december elejen es vegen.
A december vegen benyujtottat az ugyfel januar elejen vtsszavonta, a masik kerlem HBB dontesre kerul
januar vegeig.

1.2. A hely/ felh/vasokkal kapcsolatos rendezvenyek felsorolasa heiyszi'n es idopont
megjelolesevel.

2021.03.30.10.00 ora Online szakmai forum ZOOM - 2. szamu feihivas es KK
2021. 09.16. 9.00 ora Berhida - 2. szamu feihivas es projektgeneralas
2021.11.23 Facebook live forum

https://www.bakonvesbalaton.hu/Hirek/2Q21-11-16/Szakmai-forum-2-intezkedes
https://www.bakonyesbaiaton.hu/Hirek/2Q21-11-23/Online-szakmai-forum1
https://www.facebook.com/BakonvesBalatonKeletiKapuia/videos/589168719042341
https://www.facebook.com/BakonvesBalatonKeietiKapuia/videos/3Q9095037534024

2021.11.25. TO-tol valo elallas online

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2021-11~25/Oniine-utmutao
https://www.voutube.corn/watch?v:=TN90eK DaxE

2. Kerjuk, rnutassa be a miikodesi es animacios feladatokkal kapcsolatos tevekenysegeket!
(minimum 3000 karakter)
Valaszaban terjen ki az alabbi tevekenysegekre:
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2.1. Animacios tevekenyseg bemutatasa.

1.negyedev

Megkezdtuk a tervezett uj felhlvas szakmai megalapozasat a ,,Csili es Mez" noi celcsoport-specifikus
projekt elokesziteset, melyhez kiegeszito projekteket varunk.
A veszelyhelyzetre valo tekintettel elsosorban az online kapcsolattartasra helyeztuk a hangsulyt es az
ugyfelekkel valo egyeni konzultaciokra.
A HAGS munkatarsainak szakmai megerositese erdekeben orszagos szakmai egyezteto forumokat
kezdemenyeztunk - nem sok sikerrel.

2.negyedev

Legtovabb az orszagos kommunikacios munkacsoport jutott, de javaslatainkat az MNVH
megtorpedozta, fgy mindenki a sajat utja mellett db'ntb'tt a HFS es a LEADER program
kommunikaciojanak tekinteteben.
Az IH semmilyen ilyen iranyu tevekenyseget nem vegzett, a HACS-ok kepzese, kapacitaserositese
teljesen eimaradt.

3. negyedev

A negyedevben tobb LEADER program is megvalosult, melyben az ugyfeiek a nyertes projektek megvalosulasat
mutattak be:
https://www. bakonvesbalaton.hu/Hirek/Archivum/2021-07
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/Archivum/2021-08
https://www.bakonyesbalatQn.hu/Hirek/Archivum/2021-Q9

A nyari idoszakban az onkormanyzatok olyan nagy mennyisegu rendezvenyt tartottak, hogy nem volt
ertelme ezt tovabb boviteni. A tamogatasi es kifizetesi kerelmek sikeres benyujtasa erdekeben
kihelyezett ugyfelfogadasokat kezdunk el. hftps://www.bakonvesbalaton.hu/Hirek/2021-09-
01/Kozelebb-az-uqvfelekhez
https://www.bakonvesbalaton.hu/Hirek/2021-Q9-1Q/Meqkezdodott-az-ugyfelfoaadas-Alsoorson
https://fb. watch/8 DwdnepCaz/

4. negyedev

LEADER Kozossegek unnepe rendezvenysorozat - a HFS eredmenyeinek es celjainak
kommunikacioja

2021.10.115Jasd
2021.10.21 Kungos
2021.10.24. Hajmasker
2021.11.05 Balatonkenese
2021.11.19Balatonalmadi
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A2021,12.10-ere FeJsoorsre terezett program a jarvanyugyj adatok romJasa miatt elhaJasztasra kerult.

2.2. A helyi tajekoztato rendezvenyek felsorolasa helyszin es idopont megjelolesevel.

2021.03.23. szerda 10.00 ora ZOOM - kifizetesi kerelmekkel kapcsolatos tajekoztato rendezveny

2021.03.30,10.00 ora ZOOM - -LEADER fethivasok a MACS teruieten

2021. 09.16. csutb'rtok 9.00 ora, Berhida - Kozszfera munkacsoport tajekoztato rendezveny

2021.11.23 Facebook live-felhivasok kifizetesi kerelmek

2021.11.25 online - TO-tol valo elallas

2.3. A MACS es a munkaszervezet mukodesenek bemutatasa.

Munkaszervezet altal foglalkoztatott
szemelyek szama heti 40 draban

2 fd Az Egyuttmukodesi Megallapodas hatalyba fepeset k&veto naptdl a
projektzarasig.

Munkaszervezeti funkcidkat 1 db
ellbto iroda

Eloiras
Munkaszervezet altai foglalkoztatott
szemelyek szama heti 40 oraban

2fo

Eltfiras
Munkaszervezeti funkciokat ellato iroda 1 db

A B/ tevekenyseg megkezdesekor, azaz a mddositott Tamogatdi Okirat hatalyba
lepesevel, es
ez az indikator ertek fenntartandd a projektzarasig

HACS teljesites
2021.01.01-03.31

2021.04.01-06.30

2021.06.16-
2021.07.01-09.30

2021.06.16-07.16.
2021.10.01-12.31

3 fo (1 fo heti 40 ora, 2 fo, heti 20 ora) es 1 fo megbizasi
szerzodessel, minden munkatars feisofoku vegzettseggel
3 fo (1 fo heti 40 ora, 2 fo, heti 20 ora) minden munkatars
feisofoku vegzettseggel
1 fo diakmunkas 1 honap idotartamra
3 fo (1 fo heti 40 ora, 2 fo, heti 20 ora} minden munkatars
feisofoku vegzettseggel
1 fo diakmunkas 1 honap idotartamra
3 fo (1 fo heti 40 ora, 2 fo, heti 20 ora) minden munkatars
feisofoku vegzettseggel

HACS teljesites
2021.01.01-12.31 Cim: 8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3. (berleti jogviszony

kezdete 2008. november)
Telefon: +36 30 877 8896
Internetszolgaltato: Vodefone
www.bakonvesbalaton.hu
https://www. bakonvesbalaton.hu/Elerhetoseqek

Veszeiyhelyzet alatt ervenyes szabalyok:
https://www.bakonvesbalaton.hu/Hirek/2020-1 1 -
10/Szemelyes-uqvfelfoqadas-szunetel

https://www.bakonvesbalaton.hu/Hirek/2021-02-
25/Tovabbra-is-veszelvhelvzet-es-korlatozasok

Irodankat 2008 ota ugyanazon a helyen bereljuk, szoigaitatoink sem valtoztak.
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Ati HARMING/TEDIUM

2.4. Egyeb.

A HAGS a 2021-es evben is minden, az Egyuttmukodesi megallapodasban vallalt alapfeladatat
maradektalanul teljesiteni tudta, ezek mellett folyamatosan olyan ertekteremto kiegeszfto szakmai
feladatokat is megvalosit, meiyek a helyi kozossegek erosodeset segitik.

Tobb kozossegfejleszto projekt szakmai tagjai vagyunk.

Tersegek kozotti egyuttmukodesi programokat valosttottunk meg.

Nemzetkozi programokon vettunk reszt.

Magas szfnvonalu kommunikacios tevekenyseget vegzunk.

Sikerrel bovitjuk az ,,Ertek es Minoseg" kbzbssegi marketing programunkat.

Jefentds a hefyf tamogatottsagunk, fgy a forrasbevonasi kepesse'gCink.

Mukodesunk stabil, gazdalkodasunk velemenyunk szerint orszagosan is mintaerteku, jelentos sajat
forrasokkal rendelkezunk.

Emellett aggodalommal tekintunk azokra a centralizacios torekvesekre es folyamatokra, meiyek szukitik
es eltehetetlenitik a HACS-ok helyi dontesi autonomiajat.

A kotelezo felhfvassablonok hasznalatat kifejezetten karosnak tartjuk.

Megdobbenessel tapasztaltuk, ahogy minimalis szakmai es emberi egyuttmukodest sem mutatva
vegzett a kormanyhivatal-MAK-IH harom, egymillio forint alatti, 75%-os tamogatasi intenzitassal
megvalosult projekttel a HAGS teruleten, melyet civil szervezetek valosEtottak meg a jovahagyott
Tamogatoi Okiratnak mindenben megfelelo modon.

A folyamatban egyetlen egyszer sem egyeztettek, kommunikaltak a Felhivast megjelenteto, a kerelmek
kezeleset, ertekeleset vegzo akciocsoporttal, sem a munkaszervezettel.

A fellebbezeskre elkepesztoen hosszu hataridokkel reagaltak, - 2-3 ev - valos indoklast nem nyujtva,
ami nagymertekben rombolja a HAGS es a program preszti'zset.

A felelossegi korok egyaltalan nem tisztazottak, azonban az talan mindenki szamara egyertelmu, hogy
nem hagyhato, hogy az ugyfeiek szenvedjek el a rendszer hibainak, a benne szereplo felek egyet nem
ertesenek karat.

Emellett felhaborftonak tartjuk azt a stilus, amelyet egy kecskemeti forumon engedett meg maganak a
MAK reszerol eloado szemely.

Az MVH-bol es a korabbi tamogatasi idoszak szabalyozasabol bebetonozodott, a jelenlegi eljarasrendre
csak raeroltetett elkepzelesekkel vegzik a munkat, ezzel csak megnehezitve az ugyfeiek helyzetet.

Eur6pa! Unid
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Sajnalatosnak tarjuk, hogy ilyen megaJJapitasoknak is be keJ) keruJnie ebbe a beszamoioba, azonban a
HACS-okkal sajnos semmilyen epito kommunikacio nem folyik, ami oda vezet, hogy a program es
projektek szinvonala is drasztikusan cs6kken.

Semmikeppen sem gondoljuk, hogy minden altalunk felvetett kerdesben nekunk lenne igazunk, vagy
arra mi tudjuk a megfelelo valaszt, azonban parbeszed es valos segftseg nelkul a program nem kepes
mukodni.

A leveleinkre lassan, vagy soha sem erkezik valasz, az ugyintezes akadozik.

Minden bizonnyal, ha jobban tamaszkodnanak, az aktiv, jol teljesito HACS-ok munkajara,
egyuttmukbdesere sokkal hatekonyabb es sikeresebb lehetne a program.

Bizunk abban, hogy ez a jovoben valtozni fog, az uj ciklusban ismet visszakapjak a HACS-ok a tervezesi
autonomiajukat es partnernek tekinti majd oket az iranyfto Hatosag.

A 3198392317 iratazonosito szamu TO, valamint a hozza kapcsolodo Egyuttmiikodesi
megallapodas es Mukodesi kezikbnyvben foglaltakat a HAGS maradektalanul es szakszeriien
teljesitette.

1. Negyedevente szakma tevekenysegerof es a HFS megvalositas elorehaladasarol beszamolt,
koltsegei elszamolasara, kifizetesi kerelmet nyujtott be, melye igenyelt osszeget
maradektalanul megkapott.

2. Irodahelyiseget tart fenn
a. heti 20 oraban szemelyes/online es heti 40 oraban telefonos ugyfelszolgalatot tart.
b. VP arculati elemei az irodaban elhelyezesre kerultek
c. alirodat nem mukodtet.

3. 3 foaliasu felsofoku vegzettsegu munkavallalot es 1 megbfzasi szerzodes kereteben dotgozo
felsofoku vegzettsegu munkavallalot fpglalkoztat

4. HFS vegrehajtasa
a. szakmai forumok az 1. e 2. pont szerint
b. 4 alkalom forum, 2 alkalom felhivashoz kotodo forum, temaja 2. szamu felhivas

5. Tajekoztatasi kotelezettseg:
a. a forumokat a MACS oldalan megjelentettuk, temaja projektmenedzsment,

projektfenntartas, kifizetesi kerelmek
6. A helyi tamogatasi kerelmeket befogadtuk, kezeltuk, ertekeltuk.
7. A HBB es az efnokseg a szukseges donteseket meghozta.
8. MNVH-val kulonosebb kapcsolat nines, mind anyagilag, mind szakmai tamogatas

szempontjabol ugy ertekeljuk, hogy eltuntek a HACS-ok eletebol.
9. Delegalt feladatokat ellat, bar az IH az egyezteteseket folyamatosan mellozi, fgy a felhivasokkal,

vagy kerelmekkel kapcsolatosan felmerulo problemakrol sines kommunikacio, ami megnehezfti
a rnunkat. A felhivasok jovahagyasa, visszanyitasa lassu es nehezkes, a kommunikacio
hianyos, illetve nines.

10. Helyi felhivast a honlapon megjelentetni nem lehet, kizarolag a MAK oldalarol erheto el.

Europai UniD
Europai Mezogazdasagi
Vid&kfejlesitesi Alap
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3. Indikatorok

^7«"**£? *\>^V
<«'ri^

1.

2.

3.

Mutat6 megnevezese

Munkaszervezet altal foglalkoztatott
szemelyek szama

Munkaszervezeti funkciokat ellato iroda

A helyi felhivasok kereteben tamogatott
projektek altal letrehozott munkahelyek szama

Valialt indikator
szama

2fo

1 db

8db

2021 evben
teljesult indikator

3fo

1 db

24,25 db

Elteres eseten indoklas:
A feladatokhoz tobb fo foglalkoztatasa indokolt.

Az Qgyfeiek tobb foglalkoztatast vallaltak - megvalosulasro! nines informacio, az IIER-ben nem elerheto
szamunkra

Egyeb HFS-ben szerepf<5 indikatorok

Megtartott munkahelyek
szama
tudasatado programon
resztvevok szama
uj minositesi rendszer tagok
szama
uj egyuttmukodesek
kialakulasa
LEADER programrol szolo
informaciokkal elertek szama

94

30

25

80

50000

274,18

61

19

120

52000*

Kommunikacios megjelenesek:
hetyi

61

tersegi

3

orszagos

2
online

66

4. A HFS fejlesztesi forrasfelhasznalasanak utemezese

1.

2.

3.

4.

5.

Forrasfelhasznaiashoz kapcsolodo tevekenyseg

IH-nak szabalyossagi vizsgalatra megkuldott helyi felhivasok
szama -2021 ev
IH-nak szabalyossagi vizsgalatra megkuldott helyi felhivasok
keretosszege-2021 ev

Megjelentetett helyi felhivasok szama - 2021 ev

Megjelentetett helyi felhivasok keretosszege- 2021 ev

Kotelezettsegvallalas keretosszege -2021. ev

Mennyiseg

1 db

65 millio Ft

2db

111 millio Ft

11 millio Ft

Elteres eseten indoklas: nem relevans

Eurapai Unio
Eurdpai Mezogazda^gi
Vid&lcfejIesitSsi Alap

MAGYARORiZACi ' ii;.lUlU J ___J_
KORMANYA ^iTmn-Mt^JLHil.MWlil.BM.mmr.y.



SZECHENYI

ACBARMINIS/'l FRfUM

Folyamatosan nyitva 1 felhfvas, egy felhivas megjelent es le is zarult, 1 felhivas egyeztetes alatt.
A forrasok teljes lekotese 2022-re tervezve.

5. A MACS mukodesi es animacios forrasfelhasznalasanak iitemezese (milfib Ft)

Mukodesi koltsegek

Animacios koltsegek

Egyeb tervezett
bevetelek2

Osszesen

2021 . evre tervezett
osszeg

14,65

8,7

14,2

37,55

2021. evben
felhasznalt osszeg1

13,6

8,09

19,3

40,99

Teljesules aranya
(%)

92,83%

92,98%

135,91%

109,16%

Elteres eseten indoklas:
Jelentosebb sajat bevetelre tudtunk szakmai tevekenysegunk es hitelessegunk altal szert tenni.

Nines hitelallomanyunk, sajat forrasbol tudjuk finanszirozni mukodesunket.
Az EMVA forrassal takarekoskodtunk, hogy 2022-ben is stabil legyen a mukodes. Feieslegesen nem
koltQnk, luxus vagy indokolatlan kiadasaink nincsenek.

Elozo evben felhasznalt osszeg, mely az elozo eves beszamoloban nem szerepelt: nem relevans

Kelt.:Berhida, 2022. 03. 21.

Keszitette: Kontics Monika munkaszervezet vezeto,

Jovahagyti

H

x /
Pergfi Margit elnok

alairas

1 Az adott 6vben a HAGS dltal felhasznait forras (kifizetett, jdivahagyott).
2 PI. tagdij, onkormanyzatt hozzajarulas stb.
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