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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 
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 egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [továbbiakban: Ectv.] előírásai tartalmazzák a 
gazdálkodás, beszámolás legfontosabb szabályait. 
 
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az 
Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, mely a rendelet 4. számú melléklete szerinti 
mérleget, az 5. számú melléklet szerinti eredménykimutatást, továbbá az Ectv. szerinti 
kiegészítő mellékletet tartalmazza.  
 
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 
szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a civil szervezetnek az 
Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a 
rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell 
elkészítenie.  
 
A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 
30/2012. (III.24.) VM rendelet tételesen tartalmazza az Egyesület, mint LEADER HACS 
által ellátandó feladatokat, továbbá a feladatok ellátásához kapcsolódóan 2015. október 
31. napjáig igényelhető támogatás feltételeit. A rendelet tételesen (VTSZ és TESZOR 
számok alapján) felsorolja azon költségeket, melyek elszámolhatók, illetve több esetben azok 
maximálisan elszámolható összegét is megszabja. Ezen rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 
LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett. Ezen rendelet a mai napig hatályos.  
Ezen rendelet 11. § (5) bekezdése alapján a LEADER HACS kifizetési kérelmet  
- havonta, a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony 

alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járuléka, valamint iroda bérleti díjának 
és rezsi költségének az elszámolására, továbbá  

- háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült, a 
havi elszámolásban nem szereplő dologi és személyi jellegű kiadásokra január, április, 
július és október hónapban  

jogosult benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) azzal, hogy az 
utolsó kifizetési kérelmet 2015. október 31. napjáig lehetett benyújtani.  
 
Természetesen csak a pénzügyileg is rendezett kiadásokat lehetett benyújtani elszámolásra, 
ami azt eredményezte, hogy a dologi és személyi kiadások egy részét három hónapon 
keresztül folyamatosan fizette az Egyesület, majd a megadott negyedik hónapban benyújthatta 
be az MVH-hoz a kifizetési kérelmét. Ráadásul a programidőszak kitolódása miatt az október 
havi számlákat a július-szeptember havi számlákkal együtt lehetett benyújtani, így az 
elszámolás csak a jogszabályban biztosított utolsó napon kerülhetett benyújtásra. A 
benyújtástól számított 3 hónap a törvényben biztosított ügyintézési határidő az MVH részére a 
kifizetési kérelem elbírálására. Vagyis valamennyi MVH-nál elszámolható kiadást az 
Egyesületnek meg kellett előlegeznie, egyes számlák esetében ez megközelítette a hat 
hónapot. A programzárás közeledtével az ügyintézési idő folyamatosan csökkent. Az utolsó, 
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2015. november 2. napján benyújtott kérelmünk alapján – mivel december 31. napjáig minden 
2007-2013-as időszakra szóló EMVA támogatást ki kellett utalni – az utolsó támogatást 2015. 
december 3. napján megkaptuk.  
 
2015. november 1. napjától már a 2014-2020-as programidőszakból a Helyi Fejlesztési 
Stratégia elkészítéséhez biztosított támogatást költi Egyesületünk. Ez 9.400.000 Ft, melyet 
eredetileg 2015. november 1. és 2016. április 30. között lehetett volna felhasználni. Ezen 
összeg terhére 2015. évben 2.716.282 Ft került felhasználásra, a 2016. évi felhasználás pedig 
a mostani információk szerint elhúzódik június 10-ig.  
 
Egyesületünk továbbra sem vett fel hitelt, mivel nem kívánt ehhez tag tulajdonában lévő 
ingatlant fedezetként felajánlani, mint ahogy a tagönkormányzatok kezességvállalását sem 
kívánta igénybe venni, hiszen ez ellentétes lenne az önkormányzati törvénnyel, 
felfogásunkkal. Továbbá az uniós és hazai szabályok szerint a banki kamat és kezelési 
költséget nem lehet elszámolni, ezért az kezelhetetlen hiányt teremtene az Egyesületnél. A 
2015-ös évben a lecsökkent havi kiadások, továbbá az MVH ügyintézési időszak rövidülése 
miatt lehetőség volt a korábban igénybe vett finanszírozási előlegek részbeni rendezésére is.  
 
A 2015. január 1. és 2015. október 31. napja között felmerült kiadásokra tekintettel a 2015. 
évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján az MVH 14.785.598 Ft támogatást állapított meg 
és utalt ki 2015. években.   
 
Az MVH valamennyi elszámolt kiadás tekintetében 100%-os adminisztratív ellenőrzést 
végzett a kifizetési kérelmek jóváhagyása előtt.  
 
Az Egyesület 2015. évben egyrészt a korábban benyújtott nyertes falumegújítás, vidéki 
örökség, turizmus jogcímekhez kapcsolódó kifizetési kérelmekkel kapcsolatos ügyfél 
tájékoztatásokat, a kifizetési kérelmek összeállításának segítését, a valamennyi jogcímre 
kiterjedő monitoring adatszolgáltatás benyújtását segítette. Ezen felül megkezdődött a 2014-
2020-as uniós programidőszakhoz kapcsolódó feladatok ellátása, a fejlesztési terület 
véglegesítése, majd pedig a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése.  
 
A feladatok ellátásához az Egyesület az MVH-tól igényelte utólagos elszámolás keretében a 
2007-2013-as időszakhoz kapcsolódó működési költség támogatást, továbbá 2015. 
decemberében tudta benyújtani a támogatási kérelmet a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítéséhez, melyhez a 2015. november 1. napjától keletkezett költségek számolhatók el. 
Az MVH támogatás a 2015. évi könyvelésben 17.502 eFt költségvetési támogatással szerepel.  
 
Az Egyesületi tagok által fizetett tagdíj 1.905 eFt-tal szerepel, a pénzügyi műveletek bevétele 
(bankszámla kamata) 1 eFt volt. Az Egyesület vidékfejlesztési feladatainak további 
ellátásához, ehhez kapcsolódóan az MVH-nál el nem számolható kiadásaira, továbbá az egyéb 
tevékenységeinek az ellátására 905 eFt támogatást kapott a LEADER térségben működő 
önkormányzatoktól, civil szervezetektől, vállalkozásoktól és magánszemélyektől.  
 
Az Egyesület ezen felül nyilvántartja követelésként a 2015. december 31. napján meglévő 
tagok által be nem fizetett tagdíjakat (40.000 Ft), továbbá a Helyi Fejlesztési Stratégia 
készítéséhez a 2015. november 1. – 2015. december 31. időszakra elszámolható összeget. 
 
Az Egyesület bevételeit 2015. évben a működéshez kapcsolódó személyi, dologi és 
felhalmozási kiadásokra fordította. Ennek keretében a személyi kiadások között az 
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Egyesülettel munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló személy részére havonta 
számfejtetett bruttó bér, megbízási díj, az elnök tiszteletdíja, a munkába járással kapcsolatos 
költségeik, az esetleges kiküldetések, továbbá a teljes munkaidős dolgozók természetbeni 
juttatása, ezen kiadásokra tekintettel az Egyesületet terhelő járulékok kerültek elszámolásra. 
Az anyagjellegű és egyéb ráfordítások között szerepelnek az iroda fenntartásához, a tárgyi 
eszközök működtetéséhez, karbantartásához, a rendezvények/fórumok/ülések megtartásához 
és ilyeneken történő részvételhez kapcsolódó kiadások. A számviteli előírások alapján a 
megvásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (509 eFt) számolható még el a 
ráfordítások között.  
 
Az Egyesület rövid lejáratú kötelezettségei között szerepel a 2015. évi teljesítésű, de 2016. 
évben kifizetett bérleti díj, továbbá a működési költség folyamatos megelőlegezését biztosító, 
tagok által biztosított finanszírozási előleg.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből jól látható, hogy az Egyesület kötelezettségei 
tovább csökkentek, 2015. évben (523 eFt), és kisebb összegűek, mint a fennálló követelései 
(2.757 eFt), emellett a házipénztárban és a bankszámlán december 31-én további 3.112 eFt 
állt rendelkezésre. Az Egyesület 2015. évben tárgyi eszközt is vásárolt, így nőtt a tárgyi 
eszköz állomány.  
 
Az Egyesület december 31. napján meglévő pénzeszköze biztosította az elmúlt hónapokban 
az Egyesület működését, mivel a HFS készítéshez a támogatási okirat 2016. április 4. napján 
érkezett meg és csak ezt követően lehetett benyújtani az I. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési 
kérelmet, mely a 2015. november 1. napjától felmerült költségeket fogja fedezni.  
 
Egyesületünk 2015. évben is a LEADER HACS feladatokat látta el. Ehhez kapcsolódóan több 
olyan vidékfejlesztési fórumot tartott, illetve rendezvényen vett részt, melyek kapcsolódtak a 
2007-2013-as EMVA időszakhoz kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzéséhez, 
illetve megalapozták az Európai Unió 2014-2020 közötti programidőszakhoz kapcsolódó 
Helyi Fejlesztési Stratégiát: LEADER térségben megtalálható épített és kulturális örökségünk 
megőrzése, a népi hagyományok felelevenítése, bemutatása, minél szélesebb körű bevonása a 
turisztikai attrakciók közé, helyi termékek előállítása, helyi termelők gazdálkodásának 
segítése. Ezen felül véglegesítésre került az új programidőszak területi lefedettsége és 
megkezdődött a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése. Ezzel párhuzamosan lezárásra került a 
2007-2013-as időszakra vonatkozó HVS megvalósítás, a még folyamatban lévő beruházások 
esetén segítettük a nyertes pályázókat az utolsó kifizetési kérelmek elkészítésében, a projektek 
lezárásában.    
 
A 42 településből álló LEADER térségünk lakosságszáma 2013.01.01. lakónépesség 
figyelembe vételével (Pápa városa nélkül) 25.233 fő. Egyesületünk részt vett több 
rendezvényen, melyek célja a kulturális örökség megőrzése, népi hagyományok 
felelevenítése, bemutatása. Segítettünk a megvalósult projektek lezárásához kapcsolódó 
kifizetési kérelmek összeállításában. Elkezdtük a következő programidőszakra szóló, a 
turizmusra és a meglévő helyi épített, kulturális és természeti értékekre épülő Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítését. 
 
Egyesületünk működését a dolgozókon felül aktívan segítik Döntéshozó Bizottság tagjai, így 
17 fő vesz részt egy-egy alkalommal a munkában.  
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Fentiek, illetve a közhasznúsági mellékletben leírtak alapján Egyesületünk 2015. évi 
működése és tevékenysége megfelel az Ectv. 32. § (4)-(5) bekezdésében előírt mutatók közül 
4-nek, annak ellenére, hogy közhasznúságunk 2014. május 31. napjával megszűnt.  
 
Egyesületünk részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal utófinanszírozással, tételes 
elszámolás alapján utalta a központi költségvetési támogatást a már hivatkozott 30/2012. 
(III.24.) VM rendeletben meghatározott feladatok ellátásához, így az Ectv. 54. §-a alapján 
Egyesületünk nem minősül az Ectv. 53. § (7) bekezdése szerint jelentős költségvetési 
támogatásban részesülő szervezetnek.  
 
Az MVH az elszámolt kiadások 100%-os adminisztratív ellenőrzésén felül folyamatosan és 
visszatérően hajtott végre helyszíni ellenőrzést is az uniós támogatásból finanszírozott 
működésünkkel kapcsolatban, melyek során minden esetben rendben találták 
elszámolásainkat, adminisztrációs és működéssel kapcsolatos tevékenységünket.  
 
Az Ectv. 30. §-a alapján a közgyűlési jóváhagyást követően a beszámoló és a csatolt 
könyvvizsgálói záradék/jelentés az Országos Bírósági Hivatal részére megküldésre kerül 
2016. május 31. napjáig, továbbá elhelyezésre kerül az egyesület saját honlapján. 
 
Ugod, 2016. április12. 
 
   

 Szalczer György 
 elnök 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése a 2016. ……………. 
napján megtartott ülésén a(z) …….../2016. (……...) közgyűlési határozatával fogadta el a 
2015. évi egyszerűsített éves beszámolót. 
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