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Szférák javaslatai az elnökségben rendelkezésükre álló helyek betöltésére 

A döntéshozatal a közgyűlés hatásköre az alapszabálynak megfelelően. 

 

Vállalkozói szféra 

A szféra az alakuláskori kistérségenként 1-1 jelöltet állít, a veszprémi kistérség átadta helyét a 

Kelet-balatoni kistérségnek 

 

1. jelölt Bátor Árpád, várpalotai kistérség Palota Mező Kft. törvényes képviselő 

Az egyesület 2008-as alapítás óta aktív tagja és támogatója vagyok a közösségnek, részt vettem a 

2007-ben indult tervezési és egyeztetési munkákban. Rendezvényeken, programokon, üléseken 

rendszeresen részt veszek. 

Az egyesület alelnöki tisztségét is 2008 óta látom el, képviselve a vállalkozói szféra tagjait. Fontosnak 

tartom a program megvalósulásában a LEADER alapelvek érvényesülését, ezen belül is az 

agráriumban dolgozó szakemberként a mezőgazdasági tevékenységek fejlesztését és diverzifikálását. 

 

2. jelölt Gyenge Katalin, Kelet-balatoni kistérség, Pékmester Biscuits Kft. törvényes képviselő 

Az egyesület alapítása óta elnökség tagja, az Érték és Minőség közösségi marketing program helyi 

termék és szolgáltatás rendszerének megalapozója vagyok, a vállalkozói szféra képviseletében.. 

Folyamatos, szoros együttműködésben dolgozunk az egyesülettel és a munkaszervezettel. Fontosnak 

tartom, hogy a munkánk során a szférák közötti együttműködést is erősíteni és segíteni tudtam. 

Továbbra is szívesen fogadjuk külföldi és hazai szakemberek megkeresését a LEADER programon 

belül.  

 

3. jelölt Varga Mihály, Kelet –balatoni kistérség, egyéni vállalkozó 

Az egyesület megalapítása óta az elnökség tagja vagyok, fontosnak tartom, hogy ez a közösség az 

eredeti értékek mentén dolgozzon és működjön tovább. Ezért is támogattam mindig anyagilag is a 

szervezetet, az induláskor és később is. Szükség esetén a jövőben is biztosítom ezt a hátteret. Kiemelt 

feladatnak tekintem a vállalkozók bevonását, információval való ellátását, ezért több fórum és 

szakmai program megrendezését is kezdeményeztem.  
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A civil szféra jelöltjei 

A szféra 3 jelöltet állít, 1 fő az 5000 fő alatti települések képviseletében, 1 fő az 5000 fő feletti 

települések képviseletében s 1 fő Pétfürdő képviseletében 

 

5000 fő alatti települések 

1. jelölt Bódi János Falunkért Egyesület 99’ – törvényes képviselő 

Az egyesület alapítása óta elnökségi tagként dolgozom és végzem el a rám bízott feladatokat. 

Vezettem és koordináltam azt a kommunikációs programot, melynek keretében a LEADER 

információs táblák eljutottak minden tagtelepülésünkre. 

Fontosnak tartom, hogy a civil szervezetek kisléptékű fejlesztésekkel javíthassák működésüket és 

hozzájáruljanak településük fejődéséhez, ezt képviseltem és képviselem a stratégia megalkotása 

során is. 

 

2. jelölt Fekete Tamás, Litéri Zöldág Kulturális egyesület meghatalmazott képviselő 
Veszprémben születtem, harmadik generációs litéri lakos vagyok, nős, három gyermek édesapja. 
Okleveles történészként 7 évi levéltárosi munkámat nemrégiben kutató-történészi vállalkozásra 
váltottam. Helytörténészként egy évtizede foglalkozok Litér és a térség múltjával, történeti 
emlékeivel. A Litéri Települési Értéktár Bizottságnak 2015-től vagyok az elnőke, a Litéri Zöldág 
Kulturális Egyesületnek 2016 óta elnökségi tagja. Kiemelten fontosnak tartom népi kultúra, ezen belül 
is a néptánc és a népi hagyományok ápolását, továbbörökítését és megélését, amely tevékenység 
Litéren több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az 1959-ben alapított Európa-hírű gyermek 
táncegyüttes tagjai rendszeres résztvevői a helyi és országos néptánctalálkozóknak, 
rendezvényeknek, ahol mindig kiváló szakmai elismerésben és nagy közönségsikerben részesülnek. 
 

3. jelölt Kerekes Csongor, Balaton Vízilabda Klub törvényes képviselő 

Vízilabda szakedző (TF/MVLSZ) és Nemzetközi Kapcsolatok szakértő (Pannon Egyetem) 
2011 óta edző a Balaton Vízilabda Klubnál, 2013-tól az elnöki feladatokat is Én látom el. Ez alatt a 8 év 
alatt a klub már országos szinten is fontos szereplővé vált a vízilabda társadalomban.  
2020 nyarán megalapítottam a balatonfűzfői Fidelitas csoportot, amely a fiatalok közszereplésének 
ad lehetőséget.  
2020 szeptembertől önkormányzati képviselő vagyok Balatonfűzfőn. Fiatal és agilis vagyok, tenni 
szeretnék a településért és a közösségért. 
 

 

5000 fő feletti települések 

1. jelölt Takács Tímea, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, Balatonalmádi Tenisz Klub 

meghatalmazott képviselő 

2008 óta több civil szervezet képviseletében is tagja vagyok az egyesületnek, majd 2016-ban 

elnökségi taggá választott a közgyűlés. A szférák együttműködésének erősítését kiemelt feladatnak 

tekintem, és ezt nem csak Balatonalmádiban, de a térségben is programokon, együttműködési 

projekteken keresztül segítem. Szoros és rendszeres az együttműködésem a munkaszervezettel. 

Kiemelt terület a turizmus és sport, melyben mintaprojekteket is rendszeresen mutatunk be. 

 

 

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
http://www.bakonyesbalaton.hu/


 
 
 
 

 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület  

Leader Helyi Akciócsoport 

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

Telefon: +3630 877 8896 

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu  

www.bakonyesbalaton.hu 
 

Pétfürdő képviseletében 

1. jelölt Molnár Ferenc – Várpalota – Pétfürdő Kertbarátok Egyesülete – törvényes képviselő 

Az alapítás óta az egyesület és az elnökség tagja vagyok. Aktívan támogatom és együttműködök a 

helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésén, a kertbarátok mezőgazdasági tevékenységének 

népszerűsítésén. Több közös programot bonyolítottunk a munkaszervezettel, ilyen volt a nemzetközi 

kertbarát találkozó, vagy az idén megrendezett, tavaly ünnepelt, egyesületünk megalapításának 50 

éves évfordulója. Rendszeresen képviselem egyesületünket szakmai programokon, így a térségek 

közötti tudásátadó programok delegációit is én vezettem. 
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Közszféra 

Delegálási javaslat: Várpalotai térség 2 fő, Kelet-balatoni 2 fő Veszprémi térség 1 fő 

 

Kelet Balatoni térség 

1. jelölt Szabó Gergely Küngös  

Alapító tagként csatlakozott településünk az egyesülethez, melynek elnökségébe 2016-ban választott 

meg a közgyűlés. Aktívan támogatom munkatársaimmal együtt a szakmai munkát, a Szent Kinga 

Éléstára Szociális szövetkezet elnökeként az élelmiszertermelést, előállítást népszerűsítő közösségi 

marketing program aktív részesei vagyunk. Rendszeresen fogadunk nemzetközi és hazai 

szakembereket, képviseljük a térséget termékeinkkel. Több nemzetközi és hazai rendezvényen 

képviseltem egyesületünket elnök asszony felkérésére. 

 

2. jelölt Szanyi Szilvia Balatonfűzfő 

 

Várpalotai térség 

3. jelölt Győry Tünde Jásd 

2010-től képviselem településünket az egyesületben, melynek elnökségében 2016-ban kaptam 

helyet. Elsődleges ügy számomra a helyi közösségek erősítése, ezért több közös projektet is 

indítottunk a munkaszervezettel. A LEADER forrás bevonásával is elkészült projektjeink mindegyike 

mintaprogramként került bemutatásra több nemzetközi és hazai fórumon és programban. Aktívan 

résztveszünk az egyesület életében és segítjük a Bakony térségében lévő szereplők bevonását. 

 

4. jelölt Pergő Margit Berhida 

A térségek összeszerveződésétől kezdődően részese vagyok ennek a munkának, 2008 óta az 

egyesület elnöki pozícióját töltöm be. Siker és öröm számomra, hogy a 22 önálló településről ma már 

túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy egy valós és létező térséget, közösséget alkotnak, amelynek neve 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja. Stratégiánk mottóját szem előtt tartva – Hiszek a vidék erejében – 

és hiszek a közösségünk erejében is. Hiszek egy olyan közösségben, mely a LEADER elveket vallja, 

kommunikál, érti az adott szó erejét, becsületes, és gerinces együttműködésben valósítja meg az 

Európai Unió és a magyar irányító hatóság által rábízott feladatokat. Bízom benne, hogy a jövőben is 

országos elismerés mellett, magas színvonalon tudunk dolgozni. 

 

Veszprémi térség 

5. jelölt Kőszegi Ilona Királyszentistván 

Az egyesület 2008-as alapítása óta képviselem a térséget az elnökségben. Fontos számomra, hogy a 

legkisebb településeken is, ahol alacsony az egyéb szférák részvétele a közösségek életében profitálni 

tudjanak ebből a programból és közösségi szemléletből. Támaszkodunk ebben a munkaszervezettel 

való együttműködésre, ahonnan mindig támogatást és új ötleteket kapunk. Jó példával kívánunk elöl 

járni az együttműködések terén is, így aktívan részt veszünk a közösségi programokon, rendszeresen 

hívunk meg térségi szereplőket, adunk bemutatkozási ehetőséget. 
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