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A Somló-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 működéséről szóló 54/2011. (VI.10.) 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. A beszámolónak 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 kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a beszámoló 
elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére. 
 
 
A hivatkozott VM rendelet jelenleg is hatályos, a LEADER HACS szervezetek működésére 
vonatkozóan új jogszabály még nem került kiadásra.  
 
Fentiekre tekintettel jelen beszámoló csak az Egyesület 2015. évi tevékenységének 
bemutatását tartalmazza, külön anyagban szerepel a pénzügyi beszámoló a közhasznúságra 
vonatkozó adatokkal.  
 
 
Az Egyesület fő tevékenységét 2015. évben is az EMVA LEADER programhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása jelentette. Év közben erről a tagok a kiküldött közgyűlési előterjesztések, a 
közgyűlésen elhangzott szóbeli tájékoztatások, a tagságnak kiküldött e-mailek, havonta 
megjelent és minden tagnak e-mailen elküldött Hírlevélben, illetve az Egyesület honlapján 
(www.smbleader.hu címen) elhelyezett anyagok segítségével 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 2015. október 31. napjáig. Emellett a 2014-2020-as időszakra elfogadott uniós 
jogszabályok és a regisztrációval kapcsolatos IH közlemény alapján elkezdtük a felkészülést a 
következő programidőszakra.   
 
A Miniszterelnökségen a 2015. december 31-es programzárási határidőre tekintettel 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.  
 
2015. évben már nem került sor olyan támogatási jogcímek megnyitására, melyek kezelése a 
LEADER HACS szervezetek hatáskörébe tartozott. 2015. évben már csak a korábbi években 
elnyert támogatásokkal kapcsolatos beruházások megvalósítása és a kifizetési kérelmek 
benyújtása zajlott.  
 
 

http://www.smbleader.hu/
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Egyesületünk a 2007-2013-as időszak zárásával kapcsolatos több Tájékoztató Fórumot tartott, 
melyen a megvalósult fejlesztések egy része is bemutatásra került. Ezen felül a 2014-2020-as 
időszakra felkészüléshez is tartottunk több Tájékoztató Fórumot. Ebből a legjelentősebb a 
Somlón 2016. július 8-án megtartott tájékoztató volt. A Helyi Fejlesztési Stratégia 
készítésével kapcsolatos központi tájékoztatók alapján lekezdtük a HFS elkészítését, ehhez 
2015. évben két workshop került megtartásra.  
 
 
A közgyűlés, a Döntéshozó Bizottság, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság több alkalommal 
is tárgyalta az éppen aktuális feladatokat, teendőket, meghozta a szükséges döntéseket. 
  
A Felügyelő Bizottság 2015. évben 2 alkalommal ülésezett a tagdíjakkal, az éves 
költségvetéssel, a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóval, továbbá a költségvetés 
módosítással kapcsolatban hozott döntéseket. 
 
Az Elnökség 2015. évben 5 alkalommal ülésezett, elősorban a Döntéshozó Bizottság és 
Közgyűlés üléseit megelőzően az előterjesztések megtárgyalására.  
 
A Közgyűlés összehívására 2015. évben 2 alkalommal került sor.  
 
 
Egyesületünk 2015. decemberében nyújtott be két NEA pályázatot, melyek a 2016. évre 
vonatkoznak, ezen felül 2015. 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.  
 
 
 
Ugod, 2016. május 20.   
 
 
 Szalczer György 
 elnök 
 
 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése a 2016. május …. 
napján megtartott ülésén a(z) …./2016. (V….) közgyűlési határozatával elfogadta a 2015. évi 
tevékenységről készült elnökségi éves beszámolót. 
 


