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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

2020 évjúlius hónap 1. nap. –szeptember hónap 31. nap. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! 

(minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

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

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

A beszámolási időszakban megjelent egy új felhívásunk. 

 

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 

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

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 

56 495 010 
Ft 

56 495 010 
Ft 
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programmal 
összekapcsolt kisléptékű 
fejlesztése. 

    

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. 

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 

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 
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(építés és 
eszközbeszerzés), 
marketing és rendezvény 
költségek is tervezhetők. 

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. 

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 
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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 
elotti, eredeti állapotot 
bemutató felmérési rajzot 
(alaprajzokat, 
homlokzatokat, 
metszeteket.) 

 

  

Térképkivonat, tulajdoni 
lap, ÁUF 7. pontja szerinti 
tulajdonosi nyilatkozat 
vagy használati szerződés 
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1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

Ezeket az információkat csak manuális legyűjtéssel tudjuk követni, de a kifizetési kérelmekről nincs 

semmi információnk, így a valós forrásfelhasználásról, a visszacsorgó összegekről nem tudunk. 

Ezen mindenképpen módosítani kellett volna. Az IH szinten elérhető leszűrést HACS szinten is 

biztosítani kellene. 

Felhívás 
kódszáma 

Felhívás címe 
Felhívás 

keretösszege 
(Ft) 

ÖSSZESEN 
(támogatott, 
vagy legalább 

már HBB-n 
túlesett és 
támogatni 
javasolt*) 

(Ft) 

VP6-19.2.1.-7-1-
17 

Mikrovállalkozások tudásátadási programmal 
összekapcsolt kisléptékű fejlesztése. 56 495 010 Ft 62 144 510 Ft 

VP6-19.2.1.-7-2-
17 

Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő 
fejlesztések támogatása 

127 455 675 
Ft 55 038 132 Ft 

VP6-19.2.1.-7-3-
17 

Civil szervezetek közösségépítő tevékenységét 
erősítő beruházások, programok támogatása 5 688 681 Ft 6 257 548 Ft 

VP6-19.2.1.-7-4-
17 

Mikrovállalkozások közösségi 
marketingtevékenységre épülő fejlesztése 

171 347 069 
Ft 

159 861 105 
Ft 

VP6-19.2.1.-7-6-
17 

Az Érték és Minőség közösségi marketing program 
turisztikai célú továbbfejlesztése 9 500 000 Ft   

ÖSSZESEN   
370 486 435 

Ft 
283 301 295 

Ft 
 

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei. 

2. Ssz. 
Eredménymutató 

(indikátor) megnevezése 
(mértékegység) 

HACS 
által 

vállalt 
célérték 

Negyedév végéig  

kedvezményezettek 
által vállalt érték 

(TO szerint) 

ténylegesen 
megvalósult 

érték* 

1. 
Létrehozott munkahelyek 
száma (fő) 

8 22,25 Nincs még adat 

 
Megtartott munkahelyek 
száma 

94 185,68 
Nincs még adat 
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tudásátadó programon 
résztvevők száma  

30 61 
Nincs még adat 

 
új minősítési rendszer tagok 
száma 

25 11 
Nincs még adat 

 
új együttműködések 
kialakulása 

80 91 
Nincs még adat 

 
LEADER programról szóló 
információkkal elértek száma 

50000 52000* 
Nincs még adat 

 
Megjelenések: 
helyi 46 
térségi 2 
országos 2 
online 52 
 
 

2.1. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

A megjelent új felhívással kapcsolatosan két alkalommal tartottunk szakmai fórumot 
 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-08-12/Szakmai-forum-meghvo  
2020. augusztus 12. 

Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése című 

felhívásunkról tartunk szakmai fórumot 
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt a felhívással kapcsolatos tájékoztató fórumunkra. 

1. alkalom 

Helyszín: Alsóörs, Tourinform iroda 

Időpont: 2020. augusztus 27. csütörtök 17.00 óra 

2. alklaom 

Helyszín: Balatonalmádi Tourinform iroda 

Időpont: 2020. szeptember 10. 9.00 óra 

A fórum moderátora és a felhívást bemutatja: Kontics Monika munkaszervezet vezető 

A felhívás és mellékletei a e-

kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml linken keresztül a 

HACS nevére rákeresve érhető el. 

1. számú melléklet 

2.2. Egyéb. 

Júliusban több online ügyfélkonzultációt és programot tartottunk 
2020.07.01  Jaksa Tamás és Marton András 
2020.07.02  Balatonkenese Város Önkormányzata 
2020.07.08 J Jásd Község 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-08-12/Szakmai-forum-meghvo
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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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 2. számú melléklet 

2020.09.29  Kakucs szakmai előadások tartása Kontics Monika 
2020.09.30.  Nemesgörzsöny helyszíni utóellenőrzés TKE 
 

3. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos 

tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 

megvalósultak:  

 

3.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése. 

2.2.pont szerint 

3.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

2.2. pont szerint 

3.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

Egyesület/HACS működésében, összetételében változás nem történt. Közgyűlést vagy egyéb 

egyesületi közös programot a járványhelyzetre való tekintettel nem tartottunk. 

 

3.4. 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.  

TO-ban szereplő indikátorok: 

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. július 1 – 2020. 
augusztus 4 
2020. augusztus 4-
2020. szeptember 31. 

2 fő, mindketten felsőfokú végzettséggel* 
 
3 fő 

Előírás HACS teljesítés 
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Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2020. július 1 – 2020. 
szeptember 31. 

Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti jogviszony 
kezdete 2008. november) 
Telefon: 88/486-892 
Internetszolgáltató: UPC 
www.bakonyesbalaton.hu  
hétfő 10.00-18.00 

szerda: 8.00-16.00 
csütörtök: 11.00-13.00 
Ügyeletes telefonszám: +36308778896 
munkanapokon 8.00-16.00 óráig hívható 

 

 

 

 

 

* 2020. július 21-augusztus 16 között Gál Andrea felmentési idejét töltötte 
Munkakörét heti 20 órában Fejes István töltötte be 2020. július 21-től, majd 2020. augusztus 4-től dr. 
Hertelendi Feith Nóra ugyancsak heti 20 órában a csapathoz. 
A kérelemkezelésben megbízási jogviszonnyal Krisztin Németh László dolgozik egyesületünknél. 

3.5. Egyéb. 

- 
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. 

1. számú melléklet Fórumok Alsóörs, Balatonalmádi 

2. számú melléklet KDR értekezlet 

 

Kelt.: Berhida, 2020. október 13. 

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető 

 

aláírás 

http://www.bakonyesbalaton.hu/

