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ELŐTERJESZTÉS 

HFS tervezés 2023-2024 

 

Az Európai Unió 2022.11.07-én elfogadta a KAP Stratégiai tervet, mely 2023-tól felváltja a 

Vidékfejlesztési Programot. 

A Magyar Kormány kötelezettsége, hogy 12 hónapon belül a LEADER HACS-ok Helyi Fejlesztési 

Stratégiáit elfogadja. 

A KAP ST alapján a jelenleg működő rendszer és szervezet az Irányító Hatóság és Közreműködő 

szervek szintjén nem változik. 

Az IH egy tervezési segédlet tervet juttatott el a jelenlegi HACS-okhoz, mellyel a tervezés 

megkezdhető. 

 

Sem végleges tervezési útmutató nem készült még, sem előzetes elismerési eljárás nem került 

lefolytatásra, így sem a tervezési terület, sem a fejlesztési forrás nincs meghatározva, nincsenek 

releváns területre előkészített statisztikai adatok. 

 

Ezen a nehezített terepen kell úgy tervezni, hogy a HFS 1.0 változatának leadási határideje, 

2023.01.15. 

 

2022.12.21-től 2023.01.09-ig az IH-nál munkavégzés nem történik, kapcsolattartó nem lesz 

elérhető. 

A 2023-as évre TO és Együttműködési megállapodás még ne érkezett, de ha megérkezne akkor 

a záró kifizetési kérelem benyújtásának határnapja is 2022.01.15. lesz. 

 

A munkaszervezet a stratégia tervezés előkészítését megtette 2022.11.10-én 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2022-11-10/Megkezdjuk-a-2023-2027-programozasi-

idoszak-tervezeset 

 

Projektötlet gyűjtés kezdődött: 

https://forms.gle/tKkUCkR4m3hfnGhi7  

 

Témaspecifikus munkacsoportokba jelentkezés: 

https://forms.gle/EagiAGvExCztF3Ra9 

 

Online tervezési fórumok: 
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https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2022-11-30/HFS-tervezes-2023-2027 

 

https://forms.gle/Ln5YneBeCh4TQsbv5 

 

A Bakony és Balaton KKKE térségében au ismert útmutató tartalma alapján 3 fő fejlesztési 
irányt tervezünk a  korábbi tapasztalatokra és projektekre építve továbbvinni: 
 
- Vállalkozásfejlesztési programok, elsősorban női vállalkozók támogatása, valamint új 
tevékenységi körök - new business - területeken 
- helyi közösség és identitás építés, elsősorban smart village projektek előkésztése, stratégia 
elkészítés, fenntarthatósági mikroprogramok támogatása, közösségi rendezvények célfókusszal 
- női célcsoportspecifikus és tehetséggondozó programok támogatása - elsősorban a HACS saját 
projektjeiként, valamint kisebb kapcsolódó programok támogatásával. 
 
Emellett tervezzük térségek közötti és nemzetközi együttműködési programok megvalósítását. 
 

A lehatárolásokra való tekintettel nem támogathatunk olyan tevékenységeket, melyek egyéb 

forrásokból lennének finanszírozhatók, így kiemelten helyi mezőgazdasági termelők támogatása, 

Magyar Falu és Magyar városok program, NKA, TOP+ és egyéb OP-k. 

 

A LEADER program célindikátora továbbra is a megteremtett munkahelyek száma. 

A támogatható projektek megítélésének alapja a közösségi együttműködés megvalósulása lesz. 
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…/2022 (12.29.) Közgyűlési határozat 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  

1. Úgy dönt, hogy az előterjesztésben jelölt szakmai irányoknak megfelelően tervezi meg Helyi Fejlesztési 

Stratégiáját (HFS) a 2023-202-es évre. 

2. A tervezési terület:  

1 Alsóörs 

2 Balatonfőkajár 

3 Balatonfűzfő 

4 Balatonkenese 

5 Berhida 

6 Csajág 

7 Felsőörs 

8 Hajmáskér 

9 Jásd 

10 Királyszentistván 

11 Küngös 

12 Litér 

13 Ősi 

14 Öskü 

15 Papkeszi 

16 Pétfürdő 

17 Sóly 

18 Szentkirályszabadja 

19 Tés 

20 Vilonya 

A lakosságszám a KSH 2023.01.01-es adatai alapján kerül meghatározásra. 

 

3. HFS 1.0 tervezési kerete 800 millió Ft, működési forrás 20% 

4. Közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési forrás legalább a fejlesztési forrás 50%-a 

5. Vállalt munkahelyek száma az IH iránymutatása szerint. 

6. Támogatási intenzitások a jogszabályok által engedett maximum határon kerülnek megállapításra. 

7. Támogatható szervezetek intézkedésenként kerülnek meghatározásra. 

8. A stratégia tervezésével és a közösségi folyamat lebonyolításával a munkaszervezetet bízza meg, vezető 

tervezőnek kijelöli a munkaszervezet vezetőjét. 

9. Felhívja a tervezők és tagok figyelmét, egyben kéri segítségüket a tervezési folyamat minél szélesebb 

nyilvánosság előtt történő megvalósítására. 

10. A HFS részeredményeinek és fejezeteinek megvitatását és elfogadásának jogát az elnökségre ruházza át. 

11. A munkaterv kialakításánál az IH mindenkori útmutatását kell figyelembe venni 

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető 

Határidő: folyamatos 
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Jelenlegi HFS-re és rendelkezésre álló forrásokra vonatkozó előterjesztés 

 

Az IH a jelenlegi programozási időszak feladatait 2023. november 1-ig országos szinten 

meghosszabbította. 

Eredetileg erre a feladatra fejlesztési forrás nélküli kiegészítő működési forrást ígértek. 

 

A megküldött EM – ek hidegzuhanyként érték a HACS-okat, mivel abban a fejlesztési források 

csökkenése mellett kaptak működési forrást. 

Az IH szóban tett arra ígéretet, hogy februárban a fejlesztési források áttekintésére visszatérnek. 

 

Ez több szempontból is aggályos. 

Előtte január 15-ig kellett alátámasztó dokumentumokkal és indoklással a kiegészítő forrásigényt az 

IH részére megküldeni, ezt munkaszervezetünk elvégezte. 

 

A felhívásaink nyitva vannak, íg kérelmeket vártuk dec. 22-ig majd az év végéig, a forrásainkat terv 

szerint kötjük le. 

Jelenleg nem látjuk, hogy pontosan milyen forrásigény érkezett be, így az a helyzet is előállhat, hogy 

egyáltalán nem lesz igényünk kiegészítő forrásra, de azt gondoljuk, hogy az a tisztességes és jogi 

biztosítékot nyújtó eljárás, ha az EM-ben legalább a felülvizsgálatra az IH kötelezettséget vállal. 

 

Ezt az igényünket jeleztük, de nem kaptunk rá pozitív választ az idő szűkösségére hivatkoztak. 

Azt is látni kell, hogy a HACS-ok jelentős része gondolkodás nélkül aláírta a csökkentett forrásokat 

tartalmazó EM-et, megnyugodva azzal, hogy a működési forrásokat rendezték, a fejlesztésiekkel 

pedig majd csak lesz megoldás. 

 

Álláspontunk szerint ez EM egy kétoldalú jogi aktus és nem diktátum, melybe a biztosítékok 

megfogalmazása nem sért érdeket. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az IH ezt nem lesz hajlandó 

aláírni és így a működés folytonossága az EMVA keretre nem tudjuk, hogy mennyiben tekinthető 

majd folytonosnak, azonban az egyesület és a munkaszervezet működése így sem veszélyeztetett, a 

kérelmek kezelését viszonyt csak 2022. január 9-e után kezdjük meg. 

 

Az elnök és az elnökség a közgyűlés útmutatását várja az ügyben, mely döntés alapján az elnök a mai 

napon visszaküldi az IH részére az EM-et. 

 

…/2022 (12.29.) Közgyűlési határozat 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  

A 

1. HFS 2014-2023 a folyamatban lévő tervezési időszakra vonatkozóan az Irányító Hatóság 

által megküldött együttműködési megállapodást elfogadja, mely alapján: 

a. Az együttműködési megállapodás időtartama 2023.11.01-re módosul 
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b. a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 572.183.463 Ft-ról 539.982.288 Ft-ra módosul 

c. a működési forrás 118.863.020 Ft-ról 138.105.087 Ft-ra módosul. 

2. a csökkentett forráskeretre vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza az elnököt. 

3. A HFS felülvizsgálatát és a források átvezetését 2023. márciusáig elvégzi 

 

B 

2. a csökkentett forráskeretre vonatkozó megállapodás aláírására az alábbi módosítások 

javaslatok IH felé való megküldésével hatalmazza fel az elnököt: 

 
3. A rendelkezésre álló forrás meghatározása  
Az IH által jóváhagyott HFS megvalósítására a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a HACS 539.982.288 Ft, azaz 
ötszázharminckilencmillió-kilencszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvannyolc forint vissza nem térítendő 
támogatási keretösszeg felett rendelkezik.  
A HACS által felhasználható legmagasabb működési és animációs költség 138.105.087 Ft, azaz 

egyszázharmincnyolcmillió-egyszázötezer-nyolcvanhét forint, amelynek részletes szabályai a Támogatói Okiratban 

kerültek rögzítésre. Az Irányító Hatóság vállalja, hogy a fejlesztési forráskeretet a beérkezett igények függvényében 

2023 februárjától felülvizsgálja. 

 

 
7. A HFS megvalósításának és módosításának részletszabályai  
 
9. a HACS 2023. november 1-ig három alkalommal – ide nem értve az IH által kezdeményezett HFS módosítást – 

kezdeményezheti a HFS módosítását. A módosított HFS az IH jóváhagyását követően válik hatályossá. A HACS 

munkaszervezete 2023. november 1-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetésének ütemezését a HFS 

tartalmazza. A HFS-t a HACS 2023 március 1-ig felülvizsgálja 

 

Felelős: elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

Pergő Margit sk 

elnök 

 

Készítette 

Kontics Monika munkaszervezet vezető 
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