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ÉVES BESZÁMOLÓ 
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

2017 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 
2017. januárjában kezdtük az első elkészült tervezet társadalmasítását honlapunkon. 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Helyi-fejlesztesi-strategia/2017-01-10/Megkezdjuk-az-HFS-
intezkedeseihez-kapcsolodo-Felhivasok-tarsadalmasitasat 
Illetve ezzel egy időben az IH részére is megküldtük az anyagot, melyre észrevétel még ne érkezett. 
2017. február 2.-án és 9-én két fórumot tartottunk elsősorban a közszféra tagjai számára, amelyeken a 
számukra meghirdetésre kerülő intézkedéstervezetet mutattuk be és vitattuk meg. (részletesebben a 
rendezvény beszámolóban) 
Mivel mind a HFS-ben rendelkezésre álló keretösszeg jelentősen változott, mind az intézkedések 
kidolgozása tekintetében nagy a szakmai bizonytalanság, úgy döntöttünk, hogy a felesleges munka 
elkerülése érdekében további intézkedések kidolgozását nem kezdtük meg, a HFS módosítására a 
TKCS vezetője tett javaslatot, melyet majd az áprilisi közgyűlésen tárgyal az egyesület legfőbb 
döntéshozó szerve. 
 
2. negyedév 

Az egyesület közgyűlése 2017. május 3-án hagyta jóvá a HFS módosítását. Ennek alapján az 
intézkedések tartalma is jelentősen változott, az alábbiak miatt: 

- forráscsökkenés 
- egyszerűsített elszámolás tilalma 
 

A TKCS 2017. június 28-án véglegesítette a HFS módosítását, mivel arra érdemi észrevétel az IH 
részéről nem érkezett. Az intézkedések kidolgozása 2017. július 31-ig történik meg. 

 
3. negyedév 

Az előző beszámolási időszakra kívánunk visszautalni: 
„Az egyesület közgyűlése 2017. május 3-án hagyta jóvá a HFS módosítását. Ennek alapján az 
intézkedések tartalma is jelentősen változott, az alábbiak miatt: 

- forráscsökkenés 
- egyszerűsített elszámolás tilalma 

A TKCS 2017. június 28-án véglegesítette a HFS módosítását, mivel arra érdemi észrevétel az IH 
részéről nem érkezett. Az intézkedések kidolgozása 2017. július 31-ig történik meg.” 
 
2017. július 06  KDR képviselőként Kontics Monika kérdéseket észrevételeket küldött 

az IH részére a felhívások kidolgozásával kapcsolatosan 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Helyi-fejlesztesi-strategia/2017-01-10/Megkezdjuk-az-HFS-intezkedeseihez-kapcsolodo-Felhivasok-tarsadalmasitasat
http://www.bakonyesbalaton.hu/Helyi-fejlesztesi-strategia/2017-01-10/Megkezdjuk-az-HFS-intezkedeseihez-kapcsolodo-Felhivasok-tarsadalmasitasat
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2017. július 17. megtörtén az IH részéről az Együttműködési Megállapodás aláírása, 
mellyel együtt az átdolgozott HFS-t is elfogadta. 
A HFS alapján megkezdtük az intézkedések kidolgozását. 

2017. július 28.  határidő előtt excel táblázatban beküldtük a tervezett  
2017. augusztus 28. KDR képviselőként Kontics Monika kérdéseket észrevételeket küldött 

az IH részére a felhívások kidolgozásával kapcsolatosan 
2017. augusztus 29. A beküldött intézkedésekből az 1. és 3. tekintetében érkezett vissza az 

excel tábla, mely érdemi javítást igénylő észrevételeket nem 
tartalmazott: 
- Projekt adatlap nem releváns, ha szeretnénk, Írjuk be a 
fogalomjegyzékbe – fogalomjegyzék rész nincs a felhívássablonba, mi 
pedig kívánunk projekt adatlapot megadni. Jeleztük, hogy adattartalma 
változhat a támogatási kérelem benyújtási felületének ismeretében, 
erre vonatkozóan azonban nem érkezett még semmilyen információ. 
- Kérjük, ne alkalmazzon 0 pontos sorokat – ezzel szemben a felület 
kérte,  
- Töltsük ki a táblázatot – jeleztük, hogy nem értjük a vonatkozó 
adattartalmat 

2017. szeptember 6.  TKCS ülést tartottunk az intézkedések véglegesítése érdekében 
2017. szeptember 10.  Beküldtük az IIER-ben rögzített intézkedéseket 
2017. szeptember 15.  IIER módosítás okán visszakaptuk az intézkedéseket 
2017. szeptember 19. A technikai módosításokat átvezettük az intézkedéseket IH 

felülvizsgálatra visszaküldtük, visszajelzést a beszámoló készítéséig 
még nem kaptunk. 

4. negyedév 
A negyedik negyedév aktív munkával telt a felhívások tekintetében. 
2017. október 5-én tartott közgyűlésén az egyesület jóváhagyta a HFS-ben tervezett 
módosításokat, megteremtette az összhangot a felhívástervezetek és a HFS között. 
 
Miután szeptember 19-én IH felülvizsgálatra megküldtük az anyagokat, október 12-e és 30-a között 
elkészült a vállalkozásfejlesztési felhívás és az első körben megjelent. 
2017. december 21-én a módosított felhívás és mellékletei is megjelentek. 
 
Ezt követően a két közösségfejlesztési felhívás került véglegesítésre az IIER-ben, és ezt követően 
a civil- és közszféra számára kiírt pályázati felhívások is megjelentek november 30-án. 
 
2017. december 20-án a közgyűlés még kisebb pontosító módosításokról döntött, melyeket a 2. 
számú felhívásban vezetünk át. 
 
A pályázati felhívások egyeztetése ebben az időszakban már csak a munkaszervezet vezető és az 
IH kijelölt munkatársa között zajlott. 
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Szeretnénk kiemelni és megköszönni a hatékony együttműködő munkát, amit Varga Boglárka 
Gizella részéről tapasztaltunk, segítségével az elsők között hirdethettük meg felhívásainkat a térség 
szereplői számára. 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
 

Az 1. és 2. és 3. negyedév tekintetében a kérdés nem volt releváns 
 
4. negyedév 

Tervezetten a felhívások 2018 januárjában nyílnak meg a HACS területén. 
Az ÉNGY 2017. decemberi módosítására való tekintettel a vállalkozók számára kiírt pályázat 
beadási határidejét módosítottuk, mivel az építési beruházást tervezők számára hátrányos lett volna 
a január 2-ai nyitás. 
A HACS területén két körös a pályázat, az elnökség előbírálatot tart, melyre már pontos 
költségvetéssel lehet csak projektötlet adatlapot benyújtani. 
 
Az alábbi időpontokban jelentek meg felhívásaink: 

 
A benyújtási szakasz a beszámolási időszak tekintetében nem nyílott meg. 

 
1.3.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 

információk. 
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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. 
 

1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
Az 1. 2. negyedévben helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvényt nem tartottunk, mivel visszajelzés 
a januárban beküldött első tervezetre nem érkezett, így releváns információkkal nem tudunk az 
érdeklődőknek szolgálni. A HFS módosítás kommunikációjára összpontosítottunk. 
 
TKCS ülések 

2017. április 27. Berhida TKCS ülés HFS módosítások előkészítése 
2017. június 28. TKCS ülés Berhida A 2017. március 27-én beküldött HFS módosításra érdemi 

észrevételek nem érkeztek az IH részéről, így az egyesület 
elnöke az együttműködési megállapodás aláírása érdekében 
döntött a HFS véglegesítéséről. 
A TKCS megtárgyalta a közgyűlésen elhangzottakat, 
áttekintette a TKCS vezetője által készített anyagot és azt 
aláírásra javasolta. 
A munkaszervezet az együttműködési megállapodást és a 
HFS-t aláírásra az elnök elé terjesztette. 

 
3. negyedév 

HFS megismertetésére szolgáló fórum 
2017.augusztus 19. Küngös HFS és lehetséges LEADER pályázati irányok 

 
TKCS üléseket az alábbi időpontokban tartottunk: 

2017.szeptember 6. Berhida TKCS ülés HFS módosítások előkészítése 
 

4. negyedév 
A helyi felhívások megjelenését követően aktív fórumozásba és szakmai munkába kezdtünk. 
2017.11.14. Berhida  Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.14. Balatonfűzfő  Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.15. Balatonalmádi  Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.15. Felsőörs  Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.29. Tés   Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.12.06. Balatonkenese  Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.12.08. Litér   Pályázati tájékoztató fórum –  Helyi identitás és közösségi egy. 
 
1.5.  Egyéb. 
1. és 2. negyedév 
A HFS tartalmi elemeinek, céljainak megvalósítása nem csak az EMVA LEADER források 
felhasználására épít. A programozási időszakban lecsökkent fejlesztési és működési forrásokra 
való tekintettel jelentős energiát kell fordítanunk egyéb források bevonására is. 
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1. Elsőként az önkormányzatok álltak a HACS szakmai céljai mellé és kiegészítő tagdíj 
megfizetésével biztosítják, hogy színes és magas színvonalú szakmai programokat 
valósíthassunk meg, ezeket a 2. pontban mutatjuk be. 

2. Térségi egyeztetéseket folytattunk a TOP 5.3.1 „A helyi identitás és közösségi kohézió” 
pályázati cél megvalósításával kapcsolatosan, mivel ebből a forrásból településeink pótolhatják 
a kiesett közösségfejlesztési LEADER forrásokat. 

3. Megkezdtük az egyeztetéseket és szakmai munkát a VP6-19.3.1 térségek közötti és 
nemzetközi együttműködések megvalósításával kapcsolatosan, amely ugyancsak a HFS 
céljainak megvalósulását segíti. A közgyűlés konkretizálta azon célokat, melyek megvalósítását 
együttműködés keretében képzeljük el. Ezek az ifjúsági együttműködések, helyi önfenntartást 
segítő agrárhagyományok népszerűsítése, természeti adottságokra épülő aktív turisztikai 
együttműködések, valamint a HACS-ok szakmai programjainak erősítését célzó 
együttműködések. 
Nemzetközi területen az „Empployer brandig” osztrák projekttel való kapcsolatfelvétel került a 
szakmai tervek középpontjába, ennek oka, hogy térségünkben is jelentősek az ipari kapacitások 
így fontos, hogy a fejlesztések tekintetében erre a területre is koncentráljunk. 

4. Támogatási kérelmet nyújtottuk be az OTP Bank Nyrt-hez valamint az MVM Zrt-hez, ezekből a 
forrásokból a korábbi években megkezdett szakmai programokat kívánjuk folytatni: 

- Beach Fesztivál 
- Turizmus Regatta 
- Study tour Ausztriába a Sonnenland Draisinentour projekt meglátogatása 
- Bakony expo 
- Adventi vásár 

 
3.-4. negyedév 
A HFS tartalmi elemeinek, céljainak megvalósítása nem csak az EMVA LEADER források 
felhasználására épít. A programozási időszakban lecsökkent fejlesztési és működési forrásokra 
való tekintettel jelentős energiát kell fordítanunk egyéb források bevonására is. 

- Térségek közötti együttműködés keretében 3 eltérő témakört dolgoztunk ki, melyből kettőre 
a kérelmet benyújtottuk, a harmadikat a következő beadási időszakra halasztottuk. 

- 2017. évi szakmai programjainkhoz támogatást nyertünk az OTP Nyrt-től 3 millió Ft 
összegben, melyből a közgyűlés által elfogadott szakmai programok valósulhatnak meg, 
ebben a beszámolási időszakban a Turizmus Regatta rendezvénye. 

- A közösségépítő programok finanszírozása is elmarad z eredetileg tervezettől ebben a 
ciklusban, ezért a TOP 5.3.1 program keretében szakmai támogatást nyújtunk Tés, Jásd, 
Hajmáskér és Balatonfőkajár településeknek közösségépítő programjaik 
megvalósításához. 

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

(minimum 6000 karakter) 
 
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  
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2.1.  A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 
1. negyedév 
Programjainkat és HFS-ünket az alábbi programokon népszerűsítettük a beszámolási időszakban  
2017. február 11. Nemesgörzsönyi Böllérfesztivál társszervezőjeként a REL program szervezését, a 
helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítését valósítottuk meg a nagyszabású rendezvényen. A 
Nemesgörzsönyért Közalapítvánnyal közösen az ÚMVP keretében már valósítottunk meg térségek 
közötti együttműködési programot, a fesztiválra alapozva tervezzük ennek továbbfejlesztését ebben a 
programidőszakban is. 
A térség több szolgáltatójának, termelőjének megjelenési lehetőséget biztosítottunk. 
 
2. negyedév 

A HFS fontos célja a fiatalok helyi közösségi életbe való bevonása. Sajnos a fejlesztési forrást és a 
kapcsolódó intézkedést törölni kellett a forráselvonás miatt, azonban a cél megmaradt, így 
együttműködési forrásból kívánjuk a mintaprojektet megvalósítani. 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-06-06/Fiatalokrol-nem-csak-fiatalokkal  
 

2017. május 9. Titokmesék a 
Titoktündérrel 
közösségépítő 
program 
Szentkirályszabadja 

A Közösségek Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a 
Napraforgó Ház Családi napközi együttműködésével 
valósítottuk meg a programot.  
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1332129196863172  

2017. május 10. Zeneovi, 
Balatonalmádi 

A Közösségek Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
rendhagyó módon mutattuk be egyesületünk nagysikerű 
szakmai programját a Zeneovit a Jávor Pál Nemzeti 
Cigányzenekar művészeinek közreműködésével. 
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1332873026788789 
 

2017. május 11. Utazzunk 
gyerekekkel? – 
Utazzunk 
gyerekekkel! 
Alsóörs 

A Közösségek Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan régi 
együttműködő partnerünk Zsiga Henrik író tartott előadást 
megjelent útikönyveiről, fókuszban a „Balaton trilógia” és az 
íróiskoláról. 
 

2017. május 12. Térségek közötti 
együttműködés 
mikro work shop 

Nemesgörzsönyért Közalapítvány - Bakony és Balaton KKKE 
közös programjának előkészítése. Célok, források és ütemterv 
meghatározása. 
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1334387799970645  

2017. május 12. KultúrKávézó - 
Kedvenc 
könyveinkkel a 
csillagok alatt, 
Balatonfűzfő 

A Közösségek Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
elindítottuk Kultúrkávézó – kedvenc könyveinkkel a csillagok 
alatt című programunkat, ahol a közösségszervezés alapja a 
közös irodalmi érdeklődés. az első rendezvényen vendégünk 
a greCSÓKOLlár produkció volt. 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-06-06/Fiatalokrol-nem-csak-fiatalokkal
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1332129196863172
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1332129196863172
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1332873026788789
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1332873026788789
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1334387799970645
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1334387799970645
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https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1334674109942014 
 

2017. május 15. Tés, Térségek 
közötti 
együttműködés 
egyeztetése 

Mikro-workshop Tés-Jásd-Bakonynána térségek közötti 
együttműködés. 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/po
sts/1337140226362069  

2017. május 29 Tés, Térségek 
közötti 
együttműködés 
egyeztetése 

Zöldsportok erdeje térségek közötti együttműködés mikro 
workshop Tés-Jásd-Bakonynána 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/po
sts/1349538105122281  

2017. június 7. Litér, Térségek 
közötti 
együttműködés 
egyeztetése 

A korábbi programozási időszak sikeres együttműködésének 
folytatásaként Litér-Nemesgörzsöny és a HACS ismét közös 
projekt benyújtását tervezi most az önfenntartást segítő 
agrárhagyományok népszerűsítése témában. 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1360594
230683335/?type=3&theater  

2017. június 23. HACS szakmai 
fórum Balatonfűzfő 

A HFS végrehajtáshoz kapcsolódóan szakmai fórumot 
rendeztünk Balatonfűzfőn, 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1377800
215629403/?type=3&theater  
 
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1374928955916529  
 

 
Rólunk írták: 
https://veol.hu/balatonfuzfo/a-kozossegeknek-kellenek-a-fiatalok-1842601  
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-06-27/Rolunk-irtak  
 

3. negyedév 
Az 1.5 pontban jeleztük, hogy ebben a fejlesztési ciklusban a saját rendezvények és közösségépítő, 
közösségfejlesztő programok megvalósítására jóval kevesebb forrás jut, mint az eredetileg 
terveztük, ezért is fogadtuk örömmel azokat a települési kezdeményezéseket, ahol a TOP 5.3.1 
Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívásra kívánnak támogatási kérelmet 
benyújtani, mely kapcsolódik az EFOP Cselekvő Közösségek CSK című szakmai programhoz. 
A közösségek fejlesztése fontos feladat,e zért szívesen vettünk részt ezeken a helyi programokon, 
kapcsolódtunk be a szervezésbe: 
 
 

https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1334674109942014
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1334674109942014
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1337140226362069
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1337140226362069
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1349538105122281
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1349538105122281
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1360594230683335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1360594230683335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1360594230683335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1377800215629403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1377800215629403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1377800215629403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1374928955916529
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1374928955916529
https://veol.hu/balatonfuzfo/a-kozossegeknek-kellenek-a-fiatalok-1842601
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-06-27/Rolunk-irtak
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2017. augusztus 21. Balatonfőkajár CSK fórum 
2017. szeptember 1. Jásd Közösségfejlesztés animációs fórum 
2017. szeptember 4. Hajmáskér  CSK fórum 

 
4. negyedév 

A beszámolási időszakban mind a közösségépítés, mind a LEADER pályázatok tekintetében több 
animációs programot is tartottunk. 
2017.10.03. Balatonfőkajár  Stratégia megvalósítása, LEADER intézkedések- tájékoztató 
2017.11.20., Berhida  Pályázati konzultációs mikroworkshop 
2017.11.21., Berhida  Pályázati konzultációs mikroworkshop 

 
2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

 
1. negyedév 
2017 február 2.   Közszféra számára meghirdetésre kerülő intézkedések 
2017. február 9.  Közszféra számára meghirdetésre kerülő intézkedések 
2017. március 31.  Sikeres programok, 5 éves a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, 

Fejlesztési lehetőségek a LEADER programban 
 
2. negyedév 

Egyesületünk szakmai fórumot hirdetett Alsóörsre 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-05-02/Meghivo-szakmai-forumra  

2017. május 11. Szakmai fórum 
Alsóörs 

Alacsony számú érdeklődő jelent meg egyesületünk szakmai 
fórumán, ahol elsősorban az érdeklődők kérésére a civil 
támogatásokról adott Kontics Monika msz vezető tájékoztatást 

 
A rendezvény iránt az érdeklődés nagyon alacsony volt, egy helyi civil szervezet és a művelődési 
ház, valamint a helyi újság képviselője jelent meg. 
A résztvevők azonban nagyon aktívak és érdeklődőek voltak a pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatosan, több kérdést tettek fel és konkrét projektötleteket mutattak be. Részletek a 3. 
pontban. 

 
3. negyedév 
2017. augusztus 19.  HFS tájékoztató fórum 
 
4 negyedév 

Az 1.4 pontban több fórumot is megjelöltünk, melyeknek keretében a helyi szereplőket 
tájékoztattuk az aktualitásokról. Ezen túlmenően: 
2017.10.02. Hajmáskér  Közösségfejlesztő, animációs programot tartottunk 
2017.12.20. Berhida Évzáró szakmai rendezvény keretében áttekintettük a 2017-es 

évben elvégzett feladatokat valamint tájékoztató hangzott el a 
megjelent intézkedésekről 

 

http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-05-02/Meghivo-szakmai-forumra
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2.3.  A HACS működésének bemutatása. 

 
1. negyedév 
Az egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. 
Sajnálatos módon az Áht. módosításakor nem vették figyelembe, hogy a LEADER szervezetek az EK 
rendelet erejénél fogva speciális tagösszetétellel rendelkeznek, az előzetes regisztrációs eljárás pedig 
kizárólag az egyesületi formában való működést teszi lehetővé. 
Ebből adódóan az Áht 48/B paragrafusa alapján államháztartás alrendszeréből forrást nem kaphatunk. 
Bár ez már a LEADER működés tekintetében is kérdéseket vet fel, a legnagyobb problémát az jelenti, 
hogy bár önkormányzataink az egyesület munkájának elismeréseként támogatást biztosítanának 
számunkra, ez szabályosan jelenleg nem megoldható. 
Az önkormányzatok kiegészítő tagdíj biztosításával teszik lehetővé, hogy hitel igénybevétel nélkül 
működjünk. 
Az Áht értelmezésére időközben érkezett egy IH útmutatás, azonban ezt nem tudjuk még, hogy milyen 
jogerővel alkalmazhatjuk nem VP LEADER forrásból származó támogatás esetén. 
 
2. negyedév 
Egyesület/HACS összetétele, működése tekintetében változás nem történt. 
Az egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, 2017. május 3-án 2016. évi 
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadta a közgyűlés, melyet letétbe 
helyeztünk az OBH-nál. 
Eleget tettünk az EMMI/NMI és a KSH által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségünknek 
is. 
HACS működéssel kapcsolatos események: 
2017. április 28. Berhida, FB ülés 2016. évi gazdálkodás és beszámoló ellenőrzése 
2017. május 3. Elnökségi ülés vendégünk volt dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úr 
2017. május 3. Közgyűlés vendégünk volt dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úr 

https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1326654
680743957/?type=3&theater  
jegyzőkönyv 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-05-
08/Kozgyulesi-jegyzokonyv  

 
3. negyedév 

Egyesület/HACS összetétele, működése tekintetében változás nem történt. 
A beszámolási időszakban ülések nem voltak. 

 
4. negyedév 

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy Juhász Tibor, egyesületünk felügyelő bizottságának 
elnöke tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1326654680743957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1326654680743957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1326654680743957/?type=3&theater
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-05-08/Kozgyulesi-jegyzokonyv
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-05-08/Kozgyulesi-jegyzokonyv
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2017. december 20-án megtartott közgyűlésén egyesületünk dr. Bogárdiné Kedves Valériát, korábbi 
FB tagot választotta az FB elnökévé. 
Az FB új tagja Vatics Erzsébet lett. Megbízatásuk 2019. szeptember 2-ig szól. 
 
Egyesületünk két alkalommal tartott a beszámolási időszakban közgyűlést: 

2017. október 5. 2017. december 20-á 
Napirendi pontok Napirendi pontok 

HFS módosítása HFS módosítások jóváhagyása 
2017. évi költségvetés módosítása 10 éves működés jubileumi programsorozat 

tájékoztató 
Telephely alapítás 2018. évi költségvetés elfogadása 
Eszközök értékesítése Alapszabály módosítása 
Vegyes ügyek, tagfelvételi tájékoztató,  Új Felügyelő Bizottsági tag és elnök választása 
 Vegyes ügyek 

 
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  2017. január 1 – 2017. február 5 3 fő, mindhárman felsőfokú 
végzettséggel 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2017. február 6.- március 31. 2 fő, mindketten felsőfokú 
végzettséggel 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2017. április 1.- június 30. 2 fő, mindketten felsőfokú 
végzettséggel 
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Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2017. július 1.-szeptember 30. 2 fő, mindketten felsőfokú 
végzettséggel 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában  

2 fő  2017. október 1.-október 30. 2 fő, mindketten felsőfokú 
végzettséggel 

Munkaszervezet által 
foglalkoztatott személyek 
száma heti 40 órában 

3 fő 2017. november 1 – 2017. december 
31. 

3 fő, mindhárman felsőfokú 
végzettséggel 

 

Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2017. 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 

Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2017. április 1.- 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 

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


 
 
 
    
 
 
 

Projekt azonosító száma: 1751973719 

 12 

Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2017. július 1.-szeptember 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 
 

A nyári időszakban az ütemezett szabadságolásokra való tekintettel előzetes meghirdetés alapján a 
munkaszervezet irodájának nyitva tartása változott. 
Továbbra is biztosítva az előírt ügyfélfogadási időszakokat: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-07-20/Nyari-nyitva-tartasi-rend  

Munkaszervezeti funkciókat 
ellátó iroda  

1 db  2017. október 1.-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 

Nyitvatartási rendünk a prémium feladatokban megfogalmazott módon 2017. október 1-december 10 
között  
kibővült: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-09-11/Kibovitett-ugyfelfogadasi-ido  
2017. október 1-je és 2017. december 10-e között, kibővített ügyfélfogadási idővel várjuk a LEADER 
pályázati felhívások iránt érdeklődők megkereséseit. 
A HACS munakszervezetének ügyfélfogadási idején túl: 

http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-07-20/Nyari-nyitva-tartasi-rend
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-09-11/Kibovitett-ugyfelfogadasi-ido
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 kedd: 08:30 - 16:30 óráig 

szerda: 13:00 - 17:00 óráig 

csütörtök: 08:30 - 16:30 óráig 
 az alábbi időpontokban állunk még ügyfeleink rendelkezésére: 
 szerda: 8:30 - 13:00 óráig 

péntek 08:30 - 14:00 óráig 
2017. december 10 – december 31-e között a szokásos ügyfélfogadási rendben működött az iroda. 

 
 
 

2.5.  Egyéb. 
1. negyedév 
2017. január 13. Velence HACS egyeztetés, értekezlet előkészítés 
2017. január 19. „KDR találkozó Velence” című rendezvény  
2017. február 11. Nemesgörzsöny Böllérfesztivál 
2017. március 7 Kecskemét ME rendezvény 
2017. március 17 Kecskemét ME rendezvény 
2017. március 21. HACS egyeztetés, intézkedések készítése 
2017. március 29. Aba, szakértői egyeztetés intézkedések tervezése, HFS módosítás 
2017. március 31. 5 éves a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont 
 
2. negyedév 

Időpont szakmai program 
megnevezése szakmai program célja 

2017. április 6. 

LEADER 
munkacsoport 
egyeztetés 
Kecskeméten 

LEADER program működésének támogatása, a program 
felhívásainak indítása. Kontics Monika a KDR képviseletében 
vett részt a programon 

2017. április 10. 

LEADER 
munkacsoport 
egyeztetés 
Kecskeméten 

LEADER program működésének támogatása, a program 
felhívásainak indítása. Fejes István a KDR képviseletében vett 
részt a programon 

2017. április 19. 
Térségek közötti 
együttműködés 
egyeztetés Sümeg 

A Balaton északi partján működő HACS-ok közös 
programjának előkészítése zajlott, jó példák, LEADER 
szervezetek mintaprojektjeinek adaptálási lehetőségei. 

2017. április 20.  

Berhida-
Peremarton 
Gyártelep Chemark 
megbeszélés 

A Chemark kft. tulajdonosa egy mintaprogram elindításának 
ötletével kereste meg egyesületünket. A program keretén 
belül a cég hátrányos helyzetű munkavállalókat egy belső 
mentorprojekt támogatásával képezné ki, hogy munkaerő 
gondjait enyhítse. A program teljes finanszírozását a cég 
vállalja. Egyesületünket szakmai együttműködő partnernek 
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kérte fel a célcsoport meghatározására, a felmérések 
elvégzésére a mentorok képzésére. 

2017. április 24. 
Pápa Szociális 
bizalom, közösségi 
jövőkép 

A Pápán megrendezésre került közösségi tervezés szakmai 
fórumon Kontics Monika msz vezető vett részt 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1318559
578220134/?type=3&theater  

2017. április 26.  

LEADER 
munkacsoport 
egyeztetés 
Kecskeméten 

LEADER program működésének támogatása, a program 
felhívásainak indítása. Kontics Monika a KDR képviseletében 
vett részt a programon 

2017. április 30. 

Budapest MOM 
Park, Klíma barát 
települések 
Mézédes nap  

Szakmai kiállítóként bemutattuk térségünk klímabarát 
településeit, a HFS környezeti fenntarthatóságot célzó céljait. 
Az egyesületet Pergő Margit elnök és Kontics Monika msz 
vezető képviselte több tagtelepülés polgármestere mellett. 
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1323784601030965  

2017. május 2. 

Budapest, Lurdy 
Ház, 
Adótanácsadók 
egyesülete Civil 
szervezetekkel 
kapcsolatos 
tudnivalók a 
gyakorlatban 

A Ctv, Ptk és adótörvények aktuális, civil szervezetekre 
vonatkozó változásait, értelmezésüket a bírósági és NAV 
gyakorlatot ismertették. A programon Kontics Monika msz 
vezető vett részt 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15284064905235
15&set=a.570394816324692.1073741828.10000062537809
4&type=3&theater  

2017. május 6. Grúz delegáció 
fogadása 

A Felső Homokhátság VE szervezésében az Oxfam 
vezetésével magas rangú grúz delegáció érkezett 
Magyarországra. A szakmai programból két napot a Balaton 
partján töltöttek. Május 6-án a HACS területén Kontics Monika 
msz vezető és pergő Margit elnök fogadta a delegációt. A 
study tour keretében meglátogatták a Küngösi Szent Kinga 
Éléstárat, Sinka Klára őstermelőt, Völgyesi Erika őstermelőt, 
A Balatonalmádi Európa kézfogás szoborparkot, valamint a 
felsőörsi Gelléri pincészetet. 
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/
photos/?tab=album&album_id=1328994513843307  

2017. május 9. KÖFOP 2.3.3 fórum 
Balatonkenese 

A helyi versenyképesség-fejlestési kutatási program 
regionális műhelynapján Kontics Monika msz vezető vett 
részt. 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1331705
850238840/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1318559578220134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1318559578220134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1318559578220134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1323784601030965
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1323784601030965
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1528406490523515&set=a.570394816324692.1073741828.100000625378094&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1528406490523515&set=a.570394816324692.1073741828.100000625378094&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1528406490523515&set=a.570394816324692.1073741828.100000625378094&type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1328994513843307
https://www.facebook.com/pg/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/?tab=album&album_id=1328994513843307
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1331705850238840/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1331705850238840/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1331705850238840/?type=3&theater
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2017. május 11. Agrárakadémia 
Budapest 

Kontics Monika msz vezető vett részt a HOI által szervezett 
szakmai programon az agrár környezetgazdálkodás 
témakörében. 

2017. május 25. MARUTA taggyűlés 

a szakmai szervezet munkájába Kontics Monika msz vezető 
kapcsolódott be. 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1345849
338824491/?type=3&theater  

2017. május 26. IH képzés, 
Kecskemét 

Kötelező képzési programon vett részt Kontics Monika msz 
vezető 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1346732
632069495/?type=3&theater  

2017. május 29 Berhida MÁK 
helyszíni ellenőrzés 

Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan helyszíni 
ellenőrzést tartott a MÁK. Annak ellenére, hogy az elszámolás 
egyszerűnek volt mondható, kizárólag személyi jellegű 
tételeket számoltunk el, a helyszni ellenőrzés még mindig 
teljes mértékben lefoglalja egy munkaszervezeti munkatárs 
munkaidejét. A jogszabályban leírt ellenőrzésre kerülő 
dokumentumok listája és a helyszínen kért dokumentumok 
nem mindig voltak összhangban. Kérdéses az is, hogy IH 
együttműködési megállapodás hiányában mi is a pontos 
ellenőrzési alap ebben az időpontban. Az ellenőrzés néhány 
óra alatt lezajlott, az igényelt forrást egyesületünk 100%-ban 
megkapta. 

2017. május 31. 
Balatonalmádi 
Szoborpark bővítés 
egyeztetés 

A május 6-ai látogatás alkalmával Kontics Monika msz vezető 
mutatta be a Balatonalmádiban megvalósulr Európa kézfogás 
szoborpark - LEA–ER Kultúrpark projektet és vetette fel egy 
grúziai felajánlás lehetőségét, 
A delegáció örömmel fogadta a felvetést és megkezdődött a 
szobor felajánlás szervezése. Az önkormányzat és a parkot 
kezelő Alapítvány vezetőivel a park nyújtotta lehetőségekről 
és elvárásokról tárgyalt az msz vezető. 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/po
sts/1352479864828105  

2017. június 13. Corvinus Egyetem 
interjú, Berhida 

A Budapesti Corvinus Egyetemről még március hónapban 
Varga Ágnes kereste fel Kontics Monika msz vezetőt, hogy 
interjú alanyként segítse a tanszék kutatásának 
megvalósulását. A kutatás célja, hogy feltérképezzék mik azok 
a területek, amelyek hozzájárulhatnak a helyi 
közszféra/fejlesztési szakemberek megújulásához, illetve 
arra, hogy milyen jó gyakorlatok vannak már, amivel hozzá 

https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1345849338824491/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1345849338824491/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1345849338824491/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1346732632069495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1346732632069495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1346732632069495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1352479864828105
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/1352479864828105
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tudnak járulni mások megújulásához. Az interjúra az egyetem 
4 munkatársa érkezett. 

2017. június 13. 

Veszprém Megye 
Klímastratégia 
Konferencia, 
Veszprém 

Gál Andrea msz vezető helyettes vett részt a megye 
klímastratégiáját és a lehetséges megoldási mintákat 
bemutató programon a veszprémi hangvillában 

2017. június 22 
Monitoring 
Bizottság ülés 
Budapest 

Kontics Monika vett rész az MB ülésén Budapesten a 
LEADER szervezetek képviseletében 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/ph
otos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1374131
749329583/?type=3&theater  

2017. június 27. 

Sümeg, Térségek 
közötti 
együttműködés 
egyeztetése 

Kontics Monika és Fejes István vettek részt a közös 
programhoz kapcsolódó egyeztetésen. A leendő partnerek 
véglegesítették a projekt szakmai pontjait, a közös 
kapcsolódási lehetőségeket és meghatározták az egyes 
partnerekre jutó költségkeretet is. 

2017. június 28. 

Grúz szobor 
felajánlással 
kapcsolatos 
egyeztetések és 
levél elkészítése  

A munkaszervezet munkatársai egyeztetve a Felső 
Homokhátság VE msz vezetőjével elkészítettük azt a 
végleges angol nyelvű levelet és prezentációt, amelyet a Grúz 
nagykövetség részére továbbítottunk a szoborpark 
bővítéséhez kapcsolódóan. 

2017. június 30.  

Berhida, Chemark 
szakmai program 
első projektindító 
találkozó. 

A Chemark Kft. által kezdeményezett mintaprogramban első 
alkalommal került megrendezésre tájékoztató fórum az 
érdeklődők részére. 
Az msz vezető és az elnök megfigyelőként vett részt a 
megbeszélésen annak érdekében, hogy szakmai feladataikat 
elő tudják készíteni. Várhatóan szeptemberben indul a mentor 
program. 

 
A fent felsorolt szakmai tevékenységek mellett az egyesület kiemelt figyelmet kíván fordítani 
munkatársai folyamatos képzésére és továbbképzésére, ezért hozzájárult Kontics Monika msz vezető 
coaching képzésen való részvételéhez. 
A HACS működéssel kapcsolatosa kizárólag személyi jellegű költségeket kívánunk elszámolni a 
beszámolási időszak tekintetében. A fent felsorolt rendezvények tekintetében semmilyen dologi 
költséget nem kíván egyesületünk elszámolni, ezeket saját forrásból finanszíroztuk. 
2016. vonatkozásában működéshez kapcsolódó dologi költségeket számolunk el, melyeket több éves 
folyamatos szerződések keretében veszünk igénybe (könyvelés, irodabérlet és honlap üzemeltetés) 
 
3. negyedév 
A beszámolási időszakban több szakmai programon vettük részt, valamint magunk is az 1.5 pontban 
leírtak alapján több programot tartottunk (teljes 3 havi áttekintés): 
2017. július 4-én búcsúztató rendezvényt szerveztünk a MÁK kötelékéből nyugdíjba vonuló kolléganőnk 
részére 

https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1374131749329583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1374131749329583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/photos/a.261807197228716.62118.146607505415353/1374131749329583/?type=3&theater
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2017. július 11-én Pergő Margit elnök vett részt az IH kecskeméti rendezvényén 
2017. július 11-én Kontics Monika msz vezető TOP 5.3.1 szakmai tájékoztató napon vett részt 
Székesfehérváron 
2017. augusztus 21-én Kontics Monika msz vezető az IH kecskeméti rendezvényén  
2017. szeptember 21-22-én látogatóként részt vettünk az OMÉK-on és szakmai programjain 
2017. szeptember 23-án harmadik alkalommal vettünk rész helyi termék kóstolóval a Turizmus Regatta 
rendezvényén. 
 
4. negyedév 
A beszámolási időszakban több szakmai programon vettük részt, valamint magunk is az 1.5 pontban 
leírtak alapján több programot tartottunk. Emellett az alábbi programokon vettünk még részt, illetve 
valósítottuk meg: 
A kötelező második KDR értekezletre Velencén került sor az IH és a MÁK VFF kollégáinak 
részvételével. 
Az MNVH-t tájékoztattuk programjainkról a KDR értekezletre meghívtuk őket 
2017.12.04. Velence  KDR Értekezlet  
2017.10.6. Budapest Környezetvédelmi megbeszélés Budapest, Királyszentistváni 

hulladéklerakóval kapcsolatos civil lehetőségek 
2017.10.18. Balatonfüred Digitális turisztikai workshop, online marketing lehetőségek google 

oktatás 
2017.10.26. Pázmánd  Bálint Borárium cégbemutató program 
2017.11.02. Nemesgörzsöny Kontics Monika LEADER térségek közötti együttműködés előkészítése 

– Nemesgörzsönyi Böllérfesztivál szervezése 
2017.11.11-13 Veszprém Bakony Expo, önálló kiállítóként vettünk részt 
2017.11.24. Velence  HACS közös munka a felhívások megjelentetése érdekében 
2017.11.16. Sümeg  Éltető Évzáró rendezvényen részvétel 
2017. 11.24-26 study tour Velencei-tó térségébe, helyi termékek és szolgáltatások 

megtekintése 
2017. nov-dec. Karácsonyi vásár, Veszprém, helyi termékeket népszerűsítő faház 

működtetése 
Kontics Monika többlet feladat körében vállalta a VP MB LEADER és a LEADER munkacsoportban a 
KDR képviseletet. 
Előzetes anyagokat összegyűjti, egységes szerkezetben megküldi az illetékesek részére. Kontics 
Monika kezdeményezésére került összehívásra a települési 20%-os korlát értelmezése okán a 
munkacsoport ülése 
2017.11.22 Budapest  VP Monitoring bizottsági ülés LEADER képviselet 
2017.12.11. Kecskemét  LEADER munkacsoport ülés KDR képviselet 
 
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 
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1. negyedév 
Régiós értekezletek: 
3.1. 2017. január 19. „KDR találkozó Velence” című rendezvény  
Kötelező fórumok: 
3.2 2017 február 2. Közszféra számára meghirdetésre kerülő intézkedések  
3.3 2017. március 31. Sikeres programok, 5 éves a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, 
Fejlesztési lehetőségek a LEADER programban  

 
2. negyedév 

3.1 TKCS ülés 2017. április 27. 
3.2 TKCS ülés 2017. június 28.  
3.3 Közösségek Hete rendezvénysorozat a BBKKKE térségében 
3.4 Térségek közötti együttműködések kialakítására vonatkozó tevékenységek  
3.5 Szakmai fórum  
3.6 HACS szakmai fórum Balatonfűzfőn  
 
3. negyedév 

3.1 Küngös HFS fórum  
3.2 Balatonfőkajár animációs program 
3.3 Jásd animációs program  
3.4 Hajmáskér animációs program  
3.5 TKCS ülés  
 
4. negyedév 

Egyesületünk a 2. pontban felsorolt rendezvények, programok vonatkozásában sem kíván dologi 
költséget elszámolni. A II. negyedévben megtartott szakmai programokkal egyesületünk az 
együttműködési megállapodásban rögzített kötelező szakmai fórumok megtartását már teljesítette. 
Szakmai programjainkról közösségi oldalunkon és honlapjainkon tájékozódhatnak. 
2017.11.14. Berhida-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.14. Balatonfűzfő-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.15. Balatonalmádi-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.15. Felsőörs-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.11.29. Tés-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.12.06. Balatonkenese-Pályázati tájékoztató fórum – Mikrovállalkozások 
2017.12.08. Litér-Pályázati tájékoztató fórum –  Helyi identitás és közösségi egy. 
2017.10.03. Balatonfőkajár-Stratégia megvalósítása, LEADER intézkedések- tájékoztató 
2017.11.20., Berhida-Pályázati konzultációs mikroworkshop 
2017.11.21., Berhida-Pályázati konzultációs mikroworkshop 
2017.10.02. Hajmáskér-Közösségfejlesztő, animációs programot tartottunk 
2017.12.20. Berhida-Évzáró szakmai rendezvény  
2017.12.04. Velence-KDR Értekezlet  
2017. november 10-12.-Bakony Expo 
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4. Indikátorok 
Sorszám Mutató megnevezése Vállalt 

indikátor 
száma 

 

2017 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 munkavállalóval 
folyamatosan dolgozunk. 
Mivel a felhívások csak 2017 év végén jelentek meg relevánsan 2019-2020 a létrehozott munkahelyek 
száma indikátor megvalósulása. 
 
 
5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 

 
 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma – 2017év 

3 db 

2. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2017 év 

356.955.675 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017 év 3 db 
4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2021 év 356.955.675 Ft   
5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017év  0 Ft 

 
Eltérés esetén indoklás: Nincs viszonyszám, így eltérést sem tudunk kimutatni. HFS-hez képest eltérés 
nincs, 2017-re minden forrás meghirdetését terveztük, kötelezettségvállalást azonban nem. 
 
 
  



SZECHENYI

6. A HAGS mukodesi es animacios forrasfelhasznalasanak iitemezese (millio Ft)

Mukodesi koltsegek
Animaci6s koltsegek
Egyeb tervezett bevetelek2

Osszesen

2017 evre tervezett
osszeg

11,8
5,0

23,7

40,5

2017evben
felhasznalt osszeg1

11,6
5

26,6

43,2

Teljesules aranya (%)

98,3
100

1112

106,7

Elteres eseten indoklas:
Az OTP Nyrt-tol 3 m Ft szponzoraci6s dfjat kaptunk szakmai programjaink megva!6sitas3hoz. Az EMVA
forras terhere, kizar6lag szemelyi jellegu kolts^geket szamoltunk el. Egyeb teljesulesek a terveknek
megfelelden tOrtentek.

MGkodesi koltsegek

Animaci6s koltsegek
Egyeb tervezett bevetelek4

Osszesen

201 6 evre tervezett
osszeg

6,5
2,8
10,2

19,5

2016 evben
felhasznalt osszeg3

6,4
2,8
10,5
19,7

Teljesules aranya (%)

98,46
100

102,94
101,02

A teljesftes nagys£grendi!eg a tervek szerint alakult.

Kelt: Berhida, 2018. marcius21.
Keszitette: Kontics Monika munkaszervezet vezetft

J6vahagyta: Pergo Margit elnOk

alairas

Bakony es Balaton Keleti Kapuja
Kozhasznu Egyesiiiiet

8181 Berhida, Veszpretni m 1-3.
Adoszam: 19383578-1-19

Banksz.: 69400317-10044647-00000000

1 Az adott 6vben a Helyi Akciocsoport altal felhasznalt forras (kifizetett, jovahagyott).
2 PI. tagdij, dnkormanyzati hozzajarulas stb.
3 Az adott 6vben a Helyi Akci6csoport altal felhasznalt forras (kifizetett, jovahagyott).
4 PI. tagdij, onkormanyzati hozzajarulas stb.

Projekt azonosito szama: 1751973719

MAGVARORSZAG
KORMANYA

f ur6pai Unio
Eu to pa i Mczogazdasagi

esi Atap

20


	BBKKKE_Éves beszámoló 2017
	éves beszámoló 2017001

