
 

 
  

 
 

Az új ötletek forrása! 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A 06.21-i közgyűlésre 

 

1. 2011. évi költségvetés módosítása 

Az Egyesület éves költségvetését 2011. 01. 11-én elfogadta, azonban a 37/2011 (V.12.) VM rendelet az 5. 
számú mellékletében a Helyi Akciócsoportok rendelkezésére álló működési forrásokat újraosztotta, 
megbontva azt a 2011. évi maximum felhasználható keretre, illetőleg a programciklusban felhasználható 
összes keretösszegre. A korábban megítélt és még fel nem használt működési keretünk mintegy 50%-a 
került elvonásra, hasonlóan a többi akciócsoporthoz.  

Mindezek miatt szükséges a jelenleg érvényes költségvetés módosítása, a módosított költségvetés 
Közösség általi elfogadása és  annak beküldése a Minisztériumba 2011. június 30-ig az előterjesztés 
részét képező nyomtatványon.  

A Munkaszervezet feladatai  a jövőben nem csökkennek, mind  személyi, mind pedig a tárgyi 
feltételeiben továbbra is a folyamatos  akkreditációs feladatellátáshoz (kérelemkezelés) kell 
alkalmazkodnunk. Az éves szinten felhasználható keret viszont jelentősen lecsökken, így a 
munkaszervezet átszervezése elengedhetetlen és halaszthatatlan feladat.  

2011. évi költségvetés módosítása - tervezet 

LEADER HACS jogi személyiségű szervezet neve:
HACS regisztrációs száma:
LEADER HACS képviseletére jogosult személy
LEADER HACS működési forrása a 147/2007 FVM 
rendelet alapján:
LEADER HACS régiós besorolása

Költség megnevezés 2011. évben (eFt) 

Bérek: 11 482,00
Járulékok: 3 075,84
Cafeteria: 743,00
Cafeteria járulékok: 141,17
Bérleti díj: 2 244,00
Gépjármű bérlés: 0,00
Telefon költség+ internet: 300,00
Kiküldetés: 1 279,20
Egyéb: 6 093,50

Összesen: 25 358,71

Dologi kiadások

Az alábbi táblázatban kérjük, hogy a tervezett maximum forrás felhasználást tüntessék fel.
A táblázat az indikatív forrásfelhasználást mutatja.

Közép-dunántúli

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
1004423513

Bajkai János Ferenc Elnök

33 987 771

Személy jellegű kiadások

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozat meghozatalát.  

Zirc, 2011. 06. 14. 

                                       Bajkai János Ferenc 

                                                Elnök 



 

 
  

 
 

Az új ötletek forrása! 
 

/2011.(06.21.) számú Közgyűlési határozat 

1. “A BAKONYÉRT” Egyesület 2011. évi  módosított költségvetését elfogadja. 

2. A Munkaszervezet vezetője a költségvetés fejezetei felett a jogokat gyakorolja, kivéve a 
tartalékot, mely felett az Elnökség rendelkezik. 

Felelős: 1-2. pontokban Bajkai János Ferenc Elnök 

 2. pontban Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

Határidő: 1. pontban azonnal 

                2. pontban 2011. december 31-ig folyamatos 

 


