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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

2020 év október hónap 1. nap. – december 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 új felhívás nem jelent meg. 

Minden felhívást lezártunk vagy felfüggesztésre került, hogy a kiegészítő forrás 2021-ben 

felhasználható legyen. Jelenleg az IH-val való egyeztetésre várunk. 

 

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. 

Illetve új költségelosztást terjesztettünk be a kiegészítő források figyelembevételével 
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Felhívás kódszáma Felhívás címe 

ÖSSZESEN (támogatott, 
vagy legalább már HBB-n 

túlesett és támogatni 
javasolt) (Ft) 

ÖSSZESEN, mint 110%-
nak a 100%-a (pl. 110% 

11 millió Ft, 100% 10 
millió Ft) (Ft) 

  

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt 
kisléptékű fejlesztése. 50 131 374 55 144 511    LEZÁRVA 

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 101 463 148 111 609 463    FOLYAMATBAN 

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 4 154 589 4 570 048    LEZÁRVA 

VP6-19.2.1.-7-4-17 
Mikrovállalkozások közösségi 
marketingtevékenységre épülő 
fejlesztése 145 328 277 159 861 105    

LEZÁRVA, 
FORRÁSRA VÁR 

VP6-19.2.1.-7-6-20 
Az Érték és Minőség közösségi 
marketing program turisztikai célú 
továbbfejlesztése 10 909 091 12 000 000    

FOLYAMATBAN 

  
ÚJ FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATOKNAK 2021     

ÚJ FELHÍVÁS 

ÖSSZESEN   311 986 479 343 185 127      

  Rendelkezésre álló ÚJ 452936639     

  Maradék 140 950 160     

          

VÁLLALKOZÓI INTÉZKEDÉSRE ÁTCSOPORTOSÍTVA  

Felhívás kódszáma Felhívás címe 

ÖSSZESEN (támogatott, 
vagy legalább már HBB-n 

túlesett és támogatni 
javasolt) (Ft) 

ÖSSZESEN, mint 110%-
nak a 100%-a (pl. 110% 

11 millió Ft, 100% 10 
millió Ft) (Ft) 

 

VP6-19.2.1.-7-1-17 
Mikrovállalkozások tudásátadási 
programmal összekapcsolt 
kisléptékű fejlesztése. 50 131 374 55 144 511    257 885 614    

VP6-19.2.1.-7-2-17 
Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása 101 463 148 111 609 463    240 344 689    

VP6-19.2.1.-7-3-17 
Civil szervezetek közösségépítő 
tevékenységét erősítő beruházások, 
programok támogatása 4 154 589 4 570 048    498 230 303    

VP6-19.2.1.-7-4-17 
Mikrovállalkozások közösségi 
marketingtevékenységre épülő 
fejlesztése 184 310 094 202 741 103     

VP6-19.2.1.-7-6-20 
Az Érték és Minőség közösségi 
marketing program turisztikai célú 
továbbfejlesztése 10 909 091 12 000 000    
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ÚJ FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATOKNAK 2021 101 968 344 112 165 178    

 

ÖSSZESEN   452 936 639 498 230 303     

  Rendelkezésre álló ÚJ 452 936 639       

  Maradék 0       

         
 

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 24,25 Nincs még adat 

 
Megtartott munkahelyek 
száma 

94 274,18 
Nincs még adat 

 
tudásátadó programon 
résztvevők száma  

30 61 
Nincs még adat 

 
új minősítési rendszer tagok 
száma 

25 19 
Nincs még adat 

 
új együttműködések 
kialakulása 

80 120 
Nincs még adat 

 
LEADER programról szóló 
információkkal elértek száma 

50000 52000* 
Nincs még adat 

 
Kommunikációs megjelenések: 

helyi térségi országos online 

61 3 2 66 
 
 

2.1. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

A beszámolási időszakban a személyes kapcsolatok aktivitását ismételten negatívan befolyásolta 
a november 10-én életbe lépett veszélyhelyzet és a rendezvénytartás teljes mértékű tiltása, 
Októberben még meg tudtuk tartani szakmai programjainkat, novembertől azonban a személyes 
ügyfélforgalmat az elnöki döntés alapján korlátoztuk az irodában. 
lehetőség szerint inkább munkatársaink mennek a helyszínekre, vagy külterületen találkoznak az 
ügyfelekkel a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. 
 
Mivel kötelező animációs és tájékoztatási feladatainknak már megfeleltünk a III. negyedév végére, 
itt elsősorban arra koncentráltunk, hogy a tervezett forráslekötés megtörténjen. 
 
Felhívásokhoz kapcsolódó programok: 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 4 

Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú továbbfejlesztése című felhíváshoz 
kapcsolódóan szakmai programokat tartunk 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-10-09/Turisztika-workshopok 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388035584605846 
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388638817878856 

1. Balatonalmádi LEADER szellemiségű turisztikai fejlesztése 
Időpont: 2020. október 20. kedd 10.30  - 12.30 óra 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1. számú terem. 
 Program 
A Balatonalmádi TE projektjének bemutatása, melyet a Bakony és Balaton KKKE által 
meghirdetett Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú 
továbbfejlesztése című pályázati felhívásra készített. 
Konzultáció a pályázati anyagról 
Turisztikai csomagok kialakításának lehetősége Balatonalmádiban a Bakony és Balaton KKKE 
térségek közötti együttműködési programjához kapcsolódóan. 
  
2. Alsóörs és Felsőörs LEADER szellemiségű turisztikai fejlesztése 
Ezúton hívjuk meg Önöket a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület projektbemutató workshopjára. 
 Időpont: 2020. október 20. kedd 15.30  - 17.30 óra 
Helyszín: Alsóörs, Hotel Laroba kávézója (8226 Alsóörs, Füredi u. 42.) 
  
Program 
Balaton Riviéra TE projektjének bemutatása, melyet a Bakony és Balaton KKKE által 
meghirdetett Az Érték és Minőség közösségi marketing program turisztikai célú 
továbbfejlesztése című pályázati felhívásra készített. 
Konzultáció a pályázati anyagról 
Turisztikai csomagok kialakításának lehetősége a TE térségében a Bakony és Balaton KKKE térségek 
közötti együttműködési programjához kapcsolódóan. 

 
2.2. Egyéb. 

Ismét munkaszervezetünk kezdeményezte a KDR értekezlet megtartását, melyet az egyesület 
által biztosított ZOOM felületen rendeztünk meg az IH munkatársainak részvételével. 
 

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. 

3.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-10-09/Turisztika-workshopok
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388035584605846
https://www.facebook.com/BakonyesBalatonKeletiKapuja/posts/3388638817878856
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https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-

Balaton-KKKE-teruleten 

 

Két programot tudtunk a veszélyhelyzet előtt megtartani, a GDPR tájékoztató fórumot, valamint a 

kommunikációs workshopot. 

Úgy véljük, hogy mindkét program hozzájárul ahhoz, hogy tagjaink és az érdeklődő helyi szereplők 

minél szélesebb körű tudást kapjanak a tevékenységüket befolyásoló szakterületekről. 

 

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.október 1-2020. 
december 31. 

 
3 fő és 1 fő megbízási szerződéssel 

Előírás HACS teljesítés 

Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda  1 db  2020.október 1-2020. 
december 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 

 

 

 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-Balaton-KKKE-teruleten
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-09-17/Oktoberi-szakmai-programok-a-Bakony-es-Balaton-KKKE-teruleten
http://www.bakonyesbalaton.hu/
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Az iroda működésére vonatkozó elnöki utasítás a kifizetési kérelem mellékletét képezi 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-11-10/Szemelyes-ugyfelfogadas-szunetel  

3.5. Egyéb. 

A HACS jelen beszámolási időszakban is teljesíteni tudta vállalásait, folyamatosan kapcsolatot tart 
a helyi szereplőkkel és az egyesület tagjaival. 
A kiegészítő forrásokkal 2021-re stabilizáltuk a működést. 
 
Sajnálatos módion a tervezési időszakkal kapcsolatosan kevés az információnk, az IH nem vonja 
be elég intenzíven ebbe a folyamatba a HACS-okat. 
A NAK felkérése Kontics Monika munkaszervezet vezető kapcsolódott be a KAP stratégiai anyagok 
véleményezésébe. 
Emellett foglalkozunk az önkéntes stratégia véleményezésével és a szalmai munkával. 
 
Fontosnak tartanánk, hogy a következő programi időszakban valós és releváns változások 
következzenek be, mert a program jelen formájában egyre kevésbé tudja betölteni a számára kijelölt 
vidéki mintaprojekt szerepet. 
A kérelemkezelés feladata álláspontunk szerint nem megfelelően szervezett, nem kommunikálnak 
a HACS-okkal saját felhívásaikkal. 
Jelenleg területünkön több olyan kérelem is van, melyek elutasítása miatt a HACS maga kér 
jogorvoslatot az agrárminisztertől. 
 
 

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, Balatonalmádi, Alsóörs 

2. számú melléklet KDR értekezlet 

3. számú melléklet szakmai programok. 

 

Kelt: Berhida, 2020. január 6. 

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető 

  

aláírás 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-11-10/Szemelyes-ugyfelfogadas-szunetel

