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A Sornló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport új Alapszabályának 23. e) pontja
 
alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az
 
Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása.
 
Az új Alapszabály 31. pontja alapján az Elnökség munkájáról a Közgyűlést tájékoztatja.
 

A LEADER Helyi Akciócsoportok működ éséről szóló 54/2011. (VI.lO.) VM rendelet 4. §-a 
az alábbi kötelezettséget írja elő: 

4. § A LEADER HACS minden évben legkésőbb május hónapban köteles az előző naptári évre vonatkozó 
éves beszámolót terjeszteni tagsága elé, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt. Abeszámolónak tartalmaznia 
kell a LEADER HACS eredményeit, tételes elszámolást a bevételekről és a kiadásokról, a támogatási céllal 
benyújtott projekttervezetek. pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási 
kötelezettségvállalásban részesült projektekről , a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, 
valamint a működtetési köteIezettséggel rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a beszámoló 
elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére . 

Fentiekre tekintettel jelen beszámoló csak az Egyesület 2014. évi tevékenységének 
bemutatását tartalmazza, külön anyagban szerepel a pénzügyi beszámoló a közhasznúságra 
vonatkozó adatokkal. 

Az Egyesület fó tevékenységét 2014. évben is az EMVA LEADER programhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása jelentette. Év közben erről a tagok a kiküldött közgyűlési el őterjesztések, a 
közgyűlésen elhangzott szóbeli tájékoztatások, a tagságnak kiküldött e-mailek, illetve az 
Egyesület honlapján (www.smbleader.hu címen) elhelyezett anyagok segítségéve I 
folyamatosan tájékoztatást kaptak. 

Az EMVA LEADER program végrehajtásának keretében Egyesületünk az alábbi feladatokat 
hajtotta végre, végezte el: 

A 2007-2013 programidőszakot meghatározó uniós szabályok, rendeletek, illetve a hazai 
Vidékfejlesztési Program és ahhoz kapcsolódó szabályozások, rendeletek alapján láttuk el a 
feladatokat. Emellett a 2014-2020-as időszakra elfogadott uniós jogszabályok és a 
regisztrációval kapcsolatos IH közlemény alapján elkezdtük a felkészülést a következő 

prograrnidőszakra. 

Az Irányító Hatóság 2014. évben a Vidékfejlesztési Minisztériumtól átkerült a 
Miniszterelnökségre, ahol nagyon sokszor módosították a feladatellátásunkhoz kapcsolódó 
rendeleteket. Ezek jelentős része a folyamatban lévő III. és IV . tengely nyertes 
pályázatok/kérelmek megvalósítását segítette a határidők módosításával, a szankciók 
csökkentésével. 

2014. évben már nem került sor olyan támogatási jogcírnek megnyitására, melyek kezelése a 
LEADER HACS szervezetek hatáskörébe tartozik. A 2013. év végén benyújtott turisztikai 
kérelmek kezelése esett csak a 2014. évre . 

Az áthúzódó kérelmek vonatkozásában 9 db kérelem ügyintézésére, feldolgozására, 7 kérelem 
esetében előzetes helyszíni szemlére került sor, majd ezt követte a feltételeknek megfelelő 

kérelmek pontozása. A döntéshozó testület ezen kérelmek esetében összesen 165.467.907 Ft 
összegű támogatás odaíté lésérő I határozott. 
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Mivel Egyesületünk kezdettől fogva arra törekedett, hogy az uniós támogatások minél 
nagyobb részét sikerüljön a programunk, Stratégiánk célkitűzései szerint térségünkben 
felhasználni, ezen évben, a ciklus zárásaként a lehetőség szerinti plusz forrásokat is 
megigényeltük, melyet két részletben sikerült is megkapnunk. 

Ezen támogatások megítélésével lezárult a 2007-201 3-as ciklusban rendelkezésre álló uniós 
és hazai támogatási forráskeretünk felhasználási (támogatás megállapítási) lehetősége. 

Elmondhatjuk, hogy Egyesületünk a többletforrások megigénylése által és a feladataink 
feltehetőleg jó elvégzése következtében a fejlesztési forrásról szóló IH közleményben 
szereplő összegnél magasabb összeget tudott kiosztani. 

Munkánk során nagy hangsúlyt fektettünk a hibák elkerülésére, precíz, pontos munkavégzésre 
és a pályázó ink, kérelmezőink érdekeinek a mindenek előtti szolgálatára, segítésére. Ennek 
során folyamatosan segítséget nyújtottunk már az előkészítéstől kezdve a hozzánk 
fordulóknak. A rossz és helyenként ésszerűtlen szabályozások miatt kifejezett hangsúlyt 
fektettünk ezen segítségnyújtásra, melyet kiterjesztettünk az MVH felé történő elszámolások 
területére is. Ez nem tartozott a kötelező feladatink körébe, de a fenti okok miatt 
egyértelműen szükségesnek tartottuk, hiszen az eredményeket csak így tudtuk elérni. A 2014
es évben is több pályázó vette igénybe ezt a lehetőséget, de sajnos néhányan csak az MVH 
hiánypótlásának átvétele után. 

Szervezetünk 2014. évi tevékenységét nagymértékben befolyásolta, hogy az Egyesület 
képviselője májusban meghalt. A közgyűlés döntése alapján az október végi tisztújításig az 
egyik alelnök látta el az egyesület képviseletét. Az Irányító Hatóság és az MVH az 
Alapszabály és a Közgyűlési döntés alapján átvezette a hivatalos képviselő személyének 
változását, így a működési költség igénylésben, a pályázóknak a támogatási döntés 
kiküldésében, a HACS feladatok ellátásában szerencsére nem okozott nagyobb fennakadást. 
A kérelemkezelés megszűnése miatt csökkent feladatok pedig lehetővé tették az Elnök által 
korábban ellátott feladatok átszervezését. 

Egyesületünk az önkormányzati választás után elfogadta az új Polgári Törvénykönyvnek 
megfelelő Alapszabályt és teljes tisztújítást tartott . A döntések bíróság általi jóváhagyása 
2015. évben megtörtént. 

A közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság több alkalommal is tárgyalta az éppen 
aktuális feladatokat, teendőket, meghozta a szükséges döntéseket. 

A Felügyelő Bizottság 2014. évben 3 alkalommal ülésezett a tagdíjakkal, az éves 
költségvetéssel, a 2013 . évi egyszerűsített éves beszámolóval, továbbá a költségvetés 
módosítással kapcsolatban hozott döntéseket. 

Az Elnökség 2014. évben 8 alkalommal ülésezett, ezen üléseken 49 határozatot hozott. Ezek 
közül nagyon több a benyújtott kérelmekkel kapcsolatos döntés, a többi határozat fóként a 
közgyűlés részére beterjesztett javaslatokat tartalmaz. 

A Közgyűlés összehívására 2014. évben 3 alkalommal került sor, melyen 36 határozat 
született. 
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Egyesületünk 2014. évben pályázatot nem nyújtott be, így ezzel kapcsolatos 
kötelezettségvállalás nem történt, mivel korábban sem került sor pályázat benyújtására, ezért 
működtetési kötelezettség sem keletkezett projektekkel kapcsolatban. 

Mivel a 2007-2013-as időszak vonatkozásában már nem lesznek meghirdetve új pályázatok, 
ezért rendelkezésre állnak a 2007-201 3-as időszakra vonatkozó kötelezettségvállalások adatai . 

Az Irányító Hatóság által kiküldött legutolsó forrásallokációs táblázatok szerint Egyesületünk 
esetében az alábbiak szerint került sor a fejlesztési források lekötésére: 

III. tengely IV. tengely Összesen: 

Rendelkezésre álló, IH közlemény szerinti fejlesztési 
forrás 

3381521 € 1621 786 € 5003307 c 

Kiegészítő és többletforrás felhasználást követően 

lekötött fejlesztési forrás 
3828437 € 1658903 € 5487340 € 

A fejlesztési források jogcímenként az alábbiak szerint kerültek lekötésre: 

Jogcím 
Nyertes 

pályázat/kérelem 
száma (db) 

Megállapított 
támogatás 

(Ft) 

Lemondott, 
jogerősen 

visszavont 
támogatás 

(db)l 

IH által 
visszaigazolt 

forrásfelszabadulás 
(Ft)2 

Falumegújítás 29 287476514 1 16825956 

Vidéki örökség 20 332305336 1 15494967 

Turizmus 17 480768214 1 16671 040 

Mikrovállalkozás 9 143098822 4 68489534 

III. tengely összesen 75 1243648886 7 117481497 

LEADER 175 527077 610 9 18434864 

IV. tengely összesen 175 527077 610 9 18434864 

5MB összesen 250 1770726 496 16 135 91 6361 

IA lemondott, jogerősen visszavont támogatások között az általunk ismert, ügyfél álta I 
beküldött lemondások (fiiggetlenül attól , hogy megszületett-e már az MVH döntése), továbbá 
az MVH által kezdeményezett, jogerősen visszavont támogatások szerepelnek. 

2 Az Irányító Hatóság az MVH döntésének jogerőre emelkedését követően, időszakosan közli 
a felszabadult forrásokat. Ezek egy része a lemondás, visszavonás követően, másik részük a 
kisebb összegű elszámolások benyújtása, vagy az MVH kifizetés i kérelmet részben jóváhagyó 
döntése következtében szabadul fel. Az Irányító Hatóságtól utoljára 20]4. április l. napján 
érkezett forrás felszabadulásáról értesítés, így ezen adatok az addig megküldött értesítések 
alapján felszabadult forrásokat tartalmazzák. 

Fenti táblázat alapján az Irányító Hatóságtól utoljára megkapott adatok alapján a lekötött 
forrásunk 1.634.810.135 Ft. Ezen összeg időközben tovább csökkent, mivel voltak olyan 
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nyertes páJyázók/kérelmezők akik nem kezdték meg a beruházást, illetve, még mindig 
folyamatban van 2 db 2012-es turisztikai kérelem visszavonása. Az általunk ismert adatok 
alapján ezek további 114 ,4 mFt felszabadulását eredményezik. Még így is várhatóan 1.520 eFt 
lesz a lekötött forrásunk. 

lábbi k . t 1 k It orras e o es enyuj aSI I osza on en az a a la szerm a a u 
Lemondott,

Nyertes IH által visszaigazolt 
Megálla pított jogerősen

Jogcím forrásfelszabaduláspályázat/kérelem 
támogatás (Ft) visszavont 

(Ft) (2014 .04.01 . n.pJ~n)száma (db) 
támogatás (db) 

III. tengely 2008.10.15-2009.01.10. benyújtási időszak 

Falumegújítás 16066526
 

Vidékiörökség
 
116050404
 1
11
 

1926375
 
Turizmus
 

146435558
 O6
 
169347369
 16661801
 

Mikrovállalkozás
 
1
5
 

4
 112795534
 3
 59455534
 
LEADER pályázatok 2009.10.01-2009.11.16. benyújtási időszak
 

LEADER 7022952
18
 27 615 950
 1
 
III. tengely 2009.11.16-2009.12.20. benyújtási időszak 

Falumegújítás 759430
 
Vidéki örökség
 

60079090
 O7
 
13 568 592
 

Turizmus
 
5
 57716073
 1
 

O 
Mikrovállalkozás 

O OO 
15352 OOO 9034 OOO 

LEADER pályázatok 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak 

2
 1
 

4
 11411912
LEADER 90
 166394056
 
III. tengely pályázatok 2012.06., 2012.07.,2012.10-11. benyújtási időszak 

Falumegújítás 111347020
 O O 
Vidékiörökség 

11
 
128153705
 O9
 O 

Turizmus 145952938
 O 9239
 
Mikrovállalkozás
 

5
 
14951288
3
 O O 

LEADER pályázatok 2013.06.17-2013.09.30. benyújtási időszak 

333067604
 4
LEADER 67
 O 
III. tengely Turizmus 2013.11.25-2014.01.15. 

Turizmus 165467907
 O O 
Összesen: 

7
 
250
 1770726496
 16
 135916361
 

lekötött forrás 1634810135
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A Somló-Marcalmente-Bakoru:alja LEADER-Akciócsoport Közgyűlése a 2015 . május .. .r 
napján megtartott ülésén a(z) ... ./2015. (V.~f) közgyűlési határozatával elfogadta a 2014. évi 
tevékenységrőlkészült elnökségi éves beszámolót. 




