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B E S Z Á M O L Ó   
 

a z  

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület  

tevékenységéről 

 

 

 

Előzmények: 
 

EEVA – és benne Egyesület:  

 
2007. szeptember 11. Zirc 

1. országosan az elsők között, Veszprém megyében elsőkén és a 2. legnagyobb 
lefedettséget elérve 105 alapító tag belépésével,  

2. és a TKCS megválasztásával megkezdődött az „A BAKONYÉRT” Helyi 
Közösség  vidékfejlesztési Stratégiai Vázlatának készítése 
 

2007. október 04. 08. Zirc 
1. 105 alapító tag + 62 csatlakozó tag = 167 tag, mindösszesen 43.804 lakost  

képviselve a Helyi Közösség által lefedett 29 bakonyi településen, 
2. elfogadta a „Tiszta forrásból” Stratégiai Vázlatot  

 
2007. december 20. Zirc 

1. a 2007. december 11-én megkapott az „A BAKONYÉRT” Előzetesen Elismert 
Vidékfejlesztési Akciócsoport minősítés elnyerésével 

2. megkezdődött a HVS tervezési folyamata (Mészáros László TKCS vezető, Koós 
Gábor koordinátor és a 30 fős szakmai segítő stáb.)  
 

2008. február 20. Zirc 
1. a HVS aktuális állapotának elfogadása 
2. egyesületalapítás (a FVM ekkor országosan megállította a bírósági bejegyzési 

folyamatot)  
 

2008. március 20. Zirc 
1. HVS aktuális állapotának elfogadása 

 
2008. április 29. Zirc 

1 .  HVS aktuális állapotának elfogadása  
2 .  egyesületi alapszabály módosítás (FVM által megadott, kötelezően 

alkalmazandó minta alapján)  
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2008. május 21. Zirc 
1. „Tiszta forrásból”: összefogással a virágzó Bakonyért!” HVS véglegesítése, 

elfogadása (ezzel országosan az első körben fejeztük be a vidékfejlesztési 
tervezési munkánkat)  
 

2008. július 07. Zirc 
1. egyesületi alapszabály módosítás (a bírósági hiánypótlás előírásainak 

teljesítése)  
 
2008. október 16. Zirc 

1. HVS módosítások elfogadása (FVM hiánypótlási előírásai alapján) 
2. az aktuális egyesületi ügyek (munkaszervezet, költségvetés + hitel, iroda, 

könyvelés, első támogatási kérelem-beadási időszak feladatainak indítása stb.) 
eldöntésével megindult a vállalt vidékfejlesztési feladatok teljesítése  

 
 FVM 29217/2008. számú határozat: „Az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport 

Egyesület által benyújtott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megfelel a (FVM) rendeletben 
meghatározott feltételeknek, ezért az értékelés alapján az „A BAKONYÉRT” 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesületet az Irányító Hatóság LEADER helyi 
akciócsoportként ismeri el. 

 
 A LEADER HACS cím kihirdetése: Magyar Vidék Napja (Budapest, 2008. szeptember 26.)  
 Az országos rendezvényen Egyesületünk a Közép-dunántúli régióban kapott szűkös 

bemutatkozási lehetőséget maximálisan kihasználta: kiállításunkon bemutattuk a Bakony 
kiemelkedően gazdag látnivalóit, rendezvényeit, kulturális és közösségi értékeit.   

 FVM együttműködési megállapodás aláírása: október 30. 
 
Közösségünk – megérdemelten - a legmagasabb eredményt érte el a közel egy évig tartó 
tervezési időszak végére, mellyel 1,244 milliárdos LEADER fejlesztési forrás nyílt meg  
térségeink vállalkozásai, civil szervezetei, önkormányzatai, polgárai számára a 2013-ig tartó 
időszakban. A LEADER vidékfejlesztési támogatással akár 2 milliárd forint értékű fejlesztést is 
végrehajthatunk, míg összességében a teljes stratégia közel 10 milliárd forint értékű fejlesztést 
irányoz elő az összes operatív program várható forrásával számolva.  

 

 Egyesület-alapítás – hivatalos bejelentések: 

 

Egyesületünket 2008. február 20-án alapítottuk meg, majd az IH által megküldött kötelező 
alapszabály-minta alapján az április 29-i Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapszabályunkat benyújtottuk a Veszprém Megyei Bíróságra. 

 
Az Egyesület Elnökségének és felügyelő Bizottságának megválasztása során alapelvünk volt a 
közösségünket alkotó 3 bakonyi kistérség 29 településének egyenrangú képviselete és az 
önkormányzati – civil – gazdasági szférák megfelelő aránya.   

Elnök: Léber Ferenc (Bakony-Agro Kft. – Zirc – Zirci kistérség)  
Alelnökök: Bajkai János Ferenc (polgármester – Kincsesbánya Önkormányzat - Móri 
kistérség) 
Jánszky Lajos László (Herendi Horgász Egyesület – Herend – Veszprémi kistérség) 
Elnökségi tagok: Ottó Péter (polgármester – Zirc Városi Önkormányzat – Zirci kistérség)  
Encz Ilona („A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány – Zirc - Zirci kistérség) 
Almádi István (Bodajki Tollaslabda Sportegyesület – Bodajk – Móri kistérség) 
Bodor Dezső Károly (Ihartű 2000 Kft. – Szentgál – Veszprémi kistérség) 
Felügyelő Bizottság Elnök: Torkosné Földesi Erika (Zirci Takarékszövetkezet – Zirc – 
Zirci kistérség) 
FEB tagok: Szarka István (Evangélikus Egyházközség – Bakonycsernye – Móri kistérség) 
Dr. Pfundné Dr. Altai Elvira (alpolgármester – Herend Városi Önkormányzat – Veszprémi 
kistérség) 
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A bíróság hiánypótlási felszólítása alapján (több körös egyeztetések eredményeként) a 2008. 
július 7-i Közgyűlésünkön véglegesítettük a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabályunkat.  
Egészségi okból változás történt az Egyesület vezetésében: 

Elnök: Bajkai János Ferenc,  
Alelnök: Léber Ferenc  
 

A Veszprém Megyei Bíróság 2008. július 18-án a Pk. 60.081/2008/7. számú határozatával 
2961 nyilvántartási számon bejegyezte Egyesületünket, alapítási időpontként a július 7-i 
dátummal (jogerőre emelkedés: 2008. augusztus 8.)  
Miután a bíróság tévesen tüntette fel bejegyző határozatában az Egyesület képviselőjének 
nevét, ezért - kérelmünkre – a Pk. 60.081/2008/9. számú kijavító végzéssel korrigálta a hibáját 
(jogerőre emelkedés: 2008. szeptember 22.) 

 
2 0 0 8 

 
Elnökségi ülések:  

 

2008. július 1. Zirc  
1. Közgyűlés és alapszabály módosítás előkészítése 

 
2008. augusztus 29. Zirc 

1. „A BAKONYÉRT” EEVA HVS-el kapcsolatos, az IH-tól kapott utasítások alapján 
a TKCS által végrehajtott és elfogadott módosítások elfogadása  
Előadók: Mészáros László TKCS-vezető és Koós Gábor munkaszervezet 

2. Tájékoztató az Egyesület pénzügyi helyzetéről és kötelezettségeiről - Előadó: 
Encz Ilona elnökségi tag 

3. Tájékoztató a munkaszervezet megalakításával kapcsolatos legújabb informá-
ciókról - a feladatok egyeztetése - Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

4. Tájékoztató az Egyesület alapszabályával kapcsolatos FVM levélről – a felada-
tok egyeztetése  
Előadó: Encz Ilona elnökségi tag 
 

2008. szeptember 16. Zirc 
1. A Móri és a Veszprémi Helyi Vidékfejlesztési Iroda új vezetőinek bemutatkozása 

Előadók: Tomsics Ágnes Szidónia (Móri HVI) és Károlyi Melinda (Veszprémi 
HVI) 

2. Az Egyesület működése, elnökségi feladatok, feladatkörök meghatározása - 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

3. Az Egyesület munkaszervezetének megalakításával kapcsolatos feladatok, 
döntések 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

4. Az Egyesület könyvelésével kapcsolatos feladatok, döntések - Előadó: Bajkai 
János Ferenc elnök 

5. Az Egyesület részvétele a Magyar Vidék Napja rendezvényen (szept. 26., 
Budapest) 
Előadó: Encz Ilona elnökségi tag 

 
2008. október 07. Kincsesbánya 

1. A Zircen megnyílt Új Magyarország Pont Iroda bemutatkozása 
Előadó: Varga Gábor kistérségi koordinátor 

2. Az Egyesület Leader Akciócsoport-cím elnyerésével kapcsolatos feladatai 
Előadó: Lelkes Petra FVM régiós koordinátor 

3. Az Egyesület könyvelésével kapcsolatos feladatok egyeztetése 
Előadók: Bajkai János Ferenc elnök, Ügylet Kft. Zirc 
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4. Tájékoztató a Magyar Vidék Napja rendezvény eseményeiről (szept. 26., 
Budapest) 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

5. Az Egyesület munkaszervezetével kapcsolatos feladatok, döntések - Előadó: 
Bajkai János Ferenc elnök  

6. Az Egyesület működése, elnökségi feladatok, feladatkörök meghatározása - 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 
 

2008. október 14. Zirc 
1. Elnökségi döntések meghozatala, javaslatok kidolgozása az Egyesület Közgyű-

lésére  
2. Tagfelvételek - Előadó: Encz Ilona elnökségi tag 
3. Munkaszervezeti képzésen való részvétel tapasztalatain alapuló feladatok 

meghatározása 
(Koós Gábor munkaszervezet, Farkas Eszter) 

4. Munkaszervezet felállításával kapcsolatos aktuális kérdések  
5. Költségvetési javaslatok (munkaszervezet bérek és költségek, elnökségi költ-

ségtérítés, megbízási és bérleti díjak stb.)  
6. Tájékoztató az Ügylet Kft. könyvelőirodával megkötött szerződésről 
7. Tájékoztató a Bakony-Agro Kft. székházában bérelt egyesületi irodahelyiség 

szerződésről  
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

8. A LEADER  Akciócsoport-cím elnyerésével kapcsolatos azonnali feladatok 
9. Az október 15-ével megnyíló Leader források – pályázatok indítása 
10. Hosszú távú koncepció kidolgozása - Előadók: Bajkai János Ferenc elnök, Koós 

Gábor munkaszervezet 
 

2008. október 16. Zirc 
1. Az Egyesület munkaszervezet-vezetői pályázatára beérkezett jelentkezők meg-

hallgatása (zárt ülés keretében 10-10 perces bemutatkozások és elnökségi kér-
désekre válaszok) 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

2. Az Egyesület közgyűlésének előkészítésének még szükséges feladatai 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök  
 

2008. november 06. Zirc 
1. Munkaszervezet vezetői munkakörre jelentkezett pályázó meghallgatása (zárt 

ülés) 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 

2. Tájékoztató a hitelszerződés állapotáról - Előadó: Bajkai János Ferenc elnök 
3. Az első támogatási időszak munkaterve és beszámolója 

Előadó: Bajkai János Ferenc elnök és Koós Gábor munkaszervezet 
4. Tájékoztatók 

 A november 4-ei és 5-ei képzések összefoglalója 
 A megjelent jogszabályok és véglegesített dokumentumok 
 A települési fórumok eseményei 
 Támogatási kérelmek helyzete és ösztönzési lehetőségei 
 A munkaszervezeti infrastruktúra 
 Együttműködés a HVI-kkel 
 Együttműködés az MVH-val 

Előadó: Koós Gábor munkaszervezet 
 Vegyes ügyek  

 A HVS tervezésében kulcsszerepet vállalt szakértők bevonásának le-
hetőségei 

 A média-megjelenés lehetőségei 
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2008. december 18. Zirc 
1. Tájékoztató az Egyesület pénzügyi helyzetéről, a hitelszerződés állapotáról, va-

lamint az előző elnökségi ülés óta elvégzett feladatokról - a következő időszak 
döntéseinek előkészítése (zárt ülés) 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök, Encz Ilona elnökségi tag 

2. Tájékoztató az Egyesület támogatási és első kifizetési kérelmének állapotáról 
(zárt ülés) 
Előadó: Koós Gábor munkaszervezet vezető 

3. Tájékoztató a Munkaszervezet második időszakra szóló munkatervéről és annak 
várható teljesüléséről 
Előadó: Koós Gábor munkaszervezet vezető 

4. Tájékoztató a térségi tanácsadók eddigi tevékenységéről, tapasztalataikról, a 
támogatási kérelmek helyzetéről, a várható támogatási igényről jogcímenként 
Előadó: Farkas Eszter Katalin, Hutvágnerné Kasper Judit és Molnár László 
térségi tanácsadók 

5. Az első beadási időszakot követő pontozás szervezési feladatai  
Előadó: Koós Gábor munkaszervezet vezető 

 
Közgyűlési határozatok végrehajtása – Munkaszervezet beindítása 
 
Iroda: Egyesületünk Leader tevékenységének megkezdéséhez, munkaszervezetünk elhelyezése 
számára a pályázati kérelmekkel kapcsolatos feladatok indíthatóságához FVM rendelet határozta 
meg a szükséges irodahelyiség paramétereket. Az „A BAKONYÉRT” EEVA és Egyesületünk 
kezdettől a zirci Bakony Szövetkezeti Holding Vagyonkezelő, Vagyonhasznosító és 
Szolgáltató Kft. (Zirc, Petőfi S. u. 4.) irodaházát használja székhelyként. Az Elnökség által 
megkért, kedvező árajánlat ismeretében itt bérelt az Egyesület egy földszinti 25m2-es 
irodahelyiséget a tevékenységéhez, ill. használhatjuk rendezvényeinkhez az emeleti 
tárgyalótermet. A 2008. október 9-én megkötött szerződésben meghatároztuk a bérleti feltételeket, 
amelyeket az október 16-i Közgyűlés hagyott jóvá. Az iroda minimális berendezése után 
megkezdtük egyesületi és munkaszervezeti ügyfélszolgálati munkánkat.  
 
Munkaszervezet 
 

 A FVM-IH előírása értelmében Egyesületünk 2008. szeptember 20-i határidővel közölte a ter-
vezett munkaszervezettel kapcsolatos információkat. Mivel nem volt még ismert a leendő szer-
vezet feladatköre, létszámigénye, így az általunk gondolt feladatokra (pályázati kérelmek inté-
zése, általános feladatok stb.), és a térségekben való megfelelő jelenlétet biztosítva (Zirctől 
Mórig ill, Szengálig két földrajzi egység), valamint a feladat-intenzitás költségkímélő formájára 
koncentrálva (folyamatos munkatársi beléptetés) terveztük a munkaszervezetet. 

 A FVM október 8-10-e között meghirdetett kötelező képzésén, és az október 15-i vizsganapon 
Egyesületünk megbízásából Koós Gábor és Farkas Eszter vettek részt, és tettek sikeres 
vizsgát. (A képzést az MVH, mint a vidékfejlesztés Kifizető Ügynöksége szervezte, célja 
kifejezetten a III. tengelyes támogatások folyamatával és körülményeivel kapcsolatos 
ismeretek átadása volt. Az ismeretanyag a 4 III. tengelyes intézkedés végrehajtására, az FVM 
által tervezett 4 ún. "jogcímrendelet”-tervezetre épült. A résztvevők az elméleti anyag mellett 
megismerték a támogatási kérelmek beadási folyamatát, az on-line kezelő felület működtetését 
is.) A képzés ismeretanyagából és a FVM rendeletekből körvonalazódnak az azonnali és 
jövőbeli feladatok. 

 Egyesületünk Leader tevékenységének megkezdéséhez, munkaszervezetünk pályázati kérel-
mekkel kapcsolatos feladatainak indíthatóságához a FVM rendelet értelmében minimum egy 8 
órás munkaviszonyban foglalkoztatott, főállású munkatárssal kell rendelkeznünk. 

 Egyesületi alapszabályunk értelmében a munkaszervezet vezetőjének személyéről az Elnök-
ség (munkáltatóként az elnök) dönt, míg a munkaszervezet munkatársainak kiválasztása a 
munkaszervezet vezetőjének hatásköre. 

 Az Elnökség szeptember 16-i ülésén munkaszervezet-vezetői pályázat kiírásáról határozott 
annak érdekében, hogy a legfelkészültebb szakembert találjuk meg a munkaszervezet élére. A 
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pályázatra 4 jelentkező volt, akiket az október 16-i elnökségi ülésen személyesen hallgatott 
meg az Elnökség. 

 A meghallgatás eredményeként is, - de elsősorban a menet közben kapott információk követ-
keztében módosuló újabb elnökségi döntések alapján – a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nította az Elnökség azzal, hogy 2009. január 1-i kezdéssel megkeresi a végleges munkaszer-
vezet vezetőt. 

 A munkaszervezettel kapcsolatos egyesületi elvárások (és főként a költségtakarékosság) ér-
dekében, a 2008-as Leader kezdés tapasztalatainak felmérése időszakában az október 7-i el-
nökségi ülésen a munkaszervezet vezetői feladatok ellátására Koós Gábort kérte fel az 
Elnökség, akinek eddigi értékes munkáját valamennyi tagunk megismerhette. Koós Gábor az 
átmeneti időszakra elvállalta a vezetői feladatot azzal, hogy a végleges munkaszervezet-
vezető kiválasztása után is végez pályázat-kezeléssel kapcsolatos munkát. Az október 16-i 
Közgyűlés jóváhagyta a munkaszervezettel kapcsolatos elnökségi döntéseket. 
 

 A FVM által október 15-ével meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszak felada-
tainak elvégzése érdekében az Elnökség folyamatosan töltötte fel a munkaszervezet lét-
számát, a következő ütemezésben: 

Október 9-től munkaszervezet vezető - Koós Gábor  
Október 16-tól térségi tanácsadó - Farkas Eszter Katalin (4 órás) 
November 02-től térségi tanácsadó - Molnár László (4 órás) 
December 01-től térségi tanácsadó - Hutvágnerné Kasper Judit (4 órás) 

 
Az egyesületi – munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos 2008. évi személyi és 
dologi kiadásokat a 2008. évi mérlegbeszámoló tartalmazza. 
 

 Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Közgyűlés által elfogadott, és a FVM-nek benyújtott, 
évekre lebontott költségvetésünk 2008. évi keretszámait – a kényszerű működési hitelfelvétel 
segítségével – betartottuk, Egyesületünk 2008. évi gazdálkodása rendkívül költségtakarékos 
és fegyelmezett volt. Költségvetésünk elemei kizárólag a kötelezően előírt irodafenntartásra, a 
Munkaszervezet feladatokra alapozott létszámú működtetésére és a könyvelés szerződéses 
elvégzésére biztosítottak forrást. Óvatos gazdálkodásunknak köszönhetően a 
tagdíjbevételekkel és a hitelkeret szükséges mértékű felhasználásával sikerült megteremteni a 
szakmai munka alapfeltételeit annak ellenére, hogy a MVH-hoz benyújtott első kifizetési 
kérelmünket csak 2009. március 17-én finanszírozta a kifizető hatóság.  
 

Az Elnökség 2008. évi beszámolójának összefoglalásként elmondhatjuk, hogy  

 a 29 bakonyi település korábbi EEVA tagságából jelenleg 116 egyesületi tagunk 
közösségfejlesztő összefogásának,  

 az Elnökség folyamatosan koordináló,  

 és a Munkaszervezet szakmai tevékenységének köszönhetően  
o Egyesületünk valamennyi jogszabályban előírt nyilvántartásba-vételi, bejelentési, 

adatszolgáltatási és feladatellátó kötelezettségének maximálisan eleget tett 2008-
ban,  

o és folyamatosan eleget tesz a jövőben is.  
o Aktív együttműködést építettünk ki a Leader tevékenységben érintett 

minisztérium(ok)kal, hivatalokkal, hatóságokkal, partner HACS-okkal, 
munkaszervezetekkel és a médiumokkal.  

o Az Egyesületünkre kezdettől jellemző nyitottság jegyében tagjainkat, az 
érdeklődőket és a médiát folyamatosan tájékoztattuk/tájékoztatjuk 
tevékenységünkről, a Leader program és az ÚMVP, valamint általános 
forrásteremtő lehetőségekről, programokról is.  

o Egyesületi munkánk értékét növeli, hogy rendkívül feszített 
munkakörülmények és folyamatos finanszírozási nehézségek mellett is 
eredményesen tudtunk/tudunk működni.  
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Elnökségünk 2009 évben az alábbi időpontokban és témakörökben tartott elnökségi üléseket: 
 

2009. január 27. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Elnökség - megbízási szerződés, költségtérítés 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. Munkaszervezet feladatok - létszámkérdés 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

3. Vegyes ügyek 
a.) Régiós szint indul a HACS-ok koordinálása érdekében 
 

2009. február 4. 
Az elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. Munkatárs felvétele a Munkaszervezetbe az MVH kérelem-regisztrációs feladatokra 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
 

2009. március 5. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

I. Beszámoló előterjesztések előkészítése a 2009. március 26-i közgyűlésre 
1. A Munkaszervezet szerkezetének átalakítása, infrastruktúra-fejlesztése a rugalmasabb 

és költséghatékonyabb munkavégzés érdekében - költségvetési kihatások (zárt ülés) 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

2. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett feladatokról - a következő időszak 
döntéseinek előkészítése. 

a) Beszámoló az Egyesület 2008. évi szervezeti és pénzügyi működéséről 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök, Encz Ilona Elnökségi tag 

b) Tagfelvételek - tagnyilvántartás 
Előadó: Encz Ilona Elnökségi tag 

3. Beszámoló a Munkaszervezet 2008/2009. évi szervezeti és pénzügyi működéséről 
a) Beszámoló a Munkaszervezet 2008. október – decemberi tevékenységéről 

(benne 1 - 2. kifizetési kérelmek állapota, a 2008. évi első kérelem beadási időszak 
tapasztalatai) 

Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet vezető 
b) Beszámoló a Munkaszervezet 2009. január – februári tevékenységéről (ben-

ne a 2008. évi első kérelem beadási időszak Döntéshozó Testületi határozatainak 
végrehajtása, a MVH által végzett 2009. február 20-i helyszíni ellenőrzés tapaszta-
latai)  

Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit és Koós Gábor Munkaszerv. vezetők 
c) Beszámoló a TDM/EDEN és a FVM Falunap 2009 pályázatokkal kapcsolatos 

feladatokról  
Előadó: Koós Gábor, Farkas Eszter Katalin, Molnár László - Munkaszerve-

zet 
d) Az Egyesület marketingfeladatai (arculat, honlap, média stb.)  

Előadó: Koós Gábor, Molnár László - Munkaszervezet 
4. Beszámoló a Munkaszervezet 2009. évi munkatervi feladatairól és költségvetéséről  

a) Munkaszervezet Vezetői Program elfogadása  
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

b) A munkaszervezet 2009. március – májusi munkaterve 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

5. Beszámoló az Egyesület 2009. évi munkatervi feladatairól   
a) Egyesületi közösségfejlesztő programok szervezése  

Előadó: Encz Ilona Elnökségi tag 
6. Az Egyesület (benne a Munkaszervezet) 2009. évi költségvetése  

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
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7. Az Egyesület 2009. évi tagdíjának meghatározása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

8. Egyesületi SZMSZ előkészítése  
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

9. A március 26-i közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok, napirendi javaslatok 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
 

     II. Tájékoztató előterjesztések előkészítése a 2009. március 26-i közgyűlésre 
(határozati javaslatokat nem tartalmazó, tájékoztató előterjesztések) 

1. Tájékoztató a 2009. év Leader feladataival kapcsolatos FVM-IH, MVH, HVI, 
partner HACS-ok stb. által szervezett tájékoztató rendezvényeken elhangzott in-
formációkról 
Előadó: Bajkai János Ferenc elnök, Munkaszervezet, Járfás Krisztina Zirci HVI 
irodavezető 

2. Javaslat a HVS átdolgozásával és a jogcímforrások átcsoportosításával kapcso-
latos elvek meghatározásához (figyelembe véve az egyesületi tagoktól beérke-
ző, az első kérelembenyújtási időszakkal és a jövőbeni elvárásokkal kapcsolat-
ban megfogalmazott javaslatokat) 
Előadó: Koós Gábor - Munkaszervezet 

 
2009. április 6. 
Az elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. Az Egyesület nemzetközi együttműködési lehetősége. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

 
2009. április 16. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Logó, szlogen pályázat értékelése 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. HVS felülvizsgálat 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet tanácsadó 

3. Munkaszervezet aktuális feladatoknak megfelelő felépítése 
Előadók: Bajkai János Ferenc Elnök és Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet ve-
zető 

 
2009. május 7. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Logó, szlogen pályázat értékelése 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. Honlap készítése 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

3. HVS felülvizsgálat – a módosított HVS elfogadása 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet Tanácsadó, projektkoordinátor 

4. Vegyes ügyek 
a. Tag kilépések tudomásul vétele 
Előadó: Encz Ilona elnökségi tag 
b. Egyesületi tagokat, pályázókat támogató rendszer kiépítése 
Előadó: Bányai Tibor egyesületi tag  
c. Beszámoló a Munkaszervezet 2009. áprilisi munkájáról 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
d. Tájékoztató a MVH székhelyén végzendő IV. tengelyes kérelem feldolgozás 

tervéről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
e. Szándéknyilatkozat LEADERNET érdekképviseleti szervezethez csatlako-

zásról 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
f. Tájékoztató a Leader Régiós Hírmondó megjelenéséről  
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Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
g. Spanyol együttműködés - közös kiállítás támogatása a sevillai FICODER-en  
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

  
2009. június 4. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Honlap készítése 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. Beszámoló az egyesületi tagokat támogató rendszer kiépítésével kapcsolatos tevé-
kenységről (Bányai Tibor javaslata alapján) 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

3. Beszámoló a spanyol kiállítás előkészítéséről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

4. Beszámoló a 05. 25-i regionális értekezletről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

5. Beszámoló a Munkaszervezet májusi tevékenységéről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

6. Munkaszervezet júniusi munkaterve 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

7. Elnökségi tagok díjazása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

8. Munkaszervezet felépítése (zárt ülés) 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

9. Vegyes ügyek 
 
2009. június 23. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Honlap készítése (prezentációk) 
Előadók: Fényművek 2007 Bt. és Neosoft. Kft.  

2. Beszámoló a NATURAMA Szövetség munkájáról, spanyol kiállításról 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

3. Beszámoló a Munkaszervezet júniusi tevékenységéről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

4. Munkaszervezet júliusi munkaterve 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

5. Munkaszervezet felépítése (zárt ülés) 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

 
2009. augusztus 7. 
Az elnökségi ülés napirendi pontja: 

1. LEADER tengely kiírásához szükséges HVS felülvizsgálat 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök, Molnár László Munkaszervezet 

 
2009. augusztus 28. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Munkaszervezet beszámoló 2009. július-augusztus 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

2. Munkaszervezet munkaterv 2009. szeptember  
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

3. TÁMOP 5.5.3. projektszerződés aláírása 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

4. Munkaszervezet kérelemkezeléshez szükséges átalakítása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

5. Iroda kérelemkezeléshez szükséges kialakítása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

6. Elnökségi tiszteletdíjak 2009. évi elszámolása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
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7. HPME felülvizsgálatban IH által előírt módosítások jóváhagyása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

8. Vegyes ügyek 
a. Egyesületi operatív feladatok 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
b. Magyar Vidék Napja felkészülés 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
c. Kifizetési kérelem-kezeléssel kapcsolatos teendők 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

 
2009. szeptember 30. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. A munkaszervezeti iroda kialakításával kapcsolatos tájékoztatás, és a 2009. au-
gusztus 28-án hozott elnökségi határozat módosítása. 
Előadó: Léber Ferenc Alelnök 

2. Molnár László munkaszervezeti munkatárs kérésére megtartandó,  
rendes felmondásával kapcsolatos egyeztetés (zárt ülés). 

 Előadó: Molnár László 
 
2009. október 27. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. III. tengely pályázatainak újbóli kiírásához szükséges HVS módosítás  
elfogadása. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. Vegyes ügyek 
a. Hitelkeret emelés, előleg igénylése 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
 

2009. december 15. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 

1. Beszámoló a munkaszervezet 2009. évi tevékenységéről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet Vezető 

2. Munkaszervezet 2010. évi munkaterve. 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet Vezető 

3. Naturama pályázat beadása. 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet Vezető 

4. Könyvvizsgáló kiválasztása. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

5. Egyesület 2010. évi költségvetése, 2008 - 2015 évekre költség tervezet. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

6. Kommunikációs stratégia elfogadása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

7. SZMSZ elfogadása. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

8. Vegyes ügyek. 
a. Kockázatértékelés 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
b. Munkaügyi per 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
 
Egyesületünk elnökségének és munkaszervezetének 2009 évben, mint az elnökségi ülések 
napirendjeiből is kitűnik a szervezet kialakítása volt az egyik legnehezebb feladata. Ezért 
szükségesnek tartom, hogy erről a témakörről bővebb tájékoztatást adjunk az alábbiakban: 

  
Az egyesületünk megalakulásakor, viszonylag szabadabban értelmezhető Munkaszervezeti 
felépítések jöhettek létre, amely a későbbiekben az átvállalt feladatatok növekedése egyre 
szigorodó szabályzókat hozott magával. Az előbbi megállapítást kívánom az alábbiakban, 
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időrendben levezetni. Az Irányító Hatóság részéről több esetben bizonytalan, a HACS-ok számára 
nem egyértelmű megkeresések, utasítások érkeztek, ezért elnökségünk minden esetben (talán 
túlságosan is kockáztatva a működés biztonságát) kivárt, és csak a már biztos információknak 
megfelelően hozta meg döntését. 

 
Az EMVA IV. Tengely Végrehajtása Projekt - Projekt Indító Dokumentum aztán pontot tett a mun-
kaszervezeti felépítés kapcsán, mely szerint az alábbiakat kell teljesíteni a HACS-oknak: 
 
5.2 Akkreditációs munkacsoport: 
 
Az MVH és a HACS között speciális kettős jogviszony jön létre, hiszen a HACS-ok egyrészt az 
MVH által rájuk átruházott feladatot ellátó szervezetként járnak el (delegálási jogviszony), másrészt 
a HACS-ok a feladataik ellátásához szükséges finanszírozást az MVH által bonyolított közösségi 
támogatási konstrukció keretében, támogatásként szerzik meg (támogatási jogviszony). 
Tekintettel arra, hogy e két különböző jogviszonyban a felek jogai és kötelességei gyakorlatilag 
egybe esnek, a támogatási és feladat-átruházási jogviszonyt mindenképpen egységes formában 
kell rendezni.” 
 
„Szervezeti felépítés 
 
Az operatív munkaszervezetnek el kell különülnie a HACS egyéb feladatokat (pl. belső gazdálko-
dás) ellátó szervezeti egységeitől.  
  
Az operatív munkaszervezetnek alkalmasnak kell lennie az alábbi feladatok ellátására: 

 kérelmek és egyéb kapcsolódó iratok adminisztratív kezelése; 

 kérelmek adminisztratív ellenőrzése és helyszíni szemléje; 

 a kérelmezőnek jóváhagyandó és kifizetendő támogatási összegnek a közösségi és 
hazai szabályoknak megfelelő meghatározására.” 

 
„Emberi erőforrások 
 
Az operatív munkaszervezetnek legalább az alábbi erőforrással kell rendelkeznie: 

 1 fő szakmai vezető; 

 1 fő ügyintéző (adminisztratív) munkatárs; 

 A HACS-ok méretétől, sajátosságaitól és a rendelkezésre álló forrásoktól függően to-
vábbi 1-5 fő, a fenti vezetői tevékenységet kiszolgáló ügyintéző munkatárs 

 
Az egyes munkatársakra és vezetőkre vonatkozó minimális elvárások: 

 Szakmai vezető (= munkaszervezet vezető) 
o felsőfokú végzettség; 
o magas szintű kommunikációs és együttműködési készség; 
o jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és támogatottság a HACS belül; 
o alap szintű számítógépes felhasználói ismeretek; 
o 1 idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga; 

 Ügyintéző (adminisztrációs) munkatárs 
o középfokú végzettség; 
o közigazgatási vagy más területen szerzett adminisztratív gyakorlat, vagy pályá-

zat-kezelési (esetleg pályázatírási) tapasztalat; 
o magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek; 

 Ügyintéző munkatárs 
o felsőfokú végzettség; 
o közigazgatási vagy más területen szerzett adminisztratív gyakorlat, vagy pályá-

zat-kezelési (esetleg pályázatírási) tapasztalat; 
o 1 idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga; 
o magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek; 
o a hatékony végrehajtás érdekében javasolt, de nem kötelezően kialakítandó 

munkakörök: 
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 kérelemkezelő munkatárs; 
 pénzügyi munkatárs: 

 felsőfokú szakirányú végzettség, vagy 

 mérlegképes könyvelői minősítés; 

 3 éves pénzügyi területen szerzett tapasztalat; 
 jogi munkatárs: 

 felsőfokú szakirányú végzettség; 

 tapasztalat közbeszerzési eljárás lebonyolításában. 
Mindenképpen indokolt figyelembe venni a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. 
(II.3.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítési előírásokat, különös tekintettel a 89., 
121, és 126-os pontokra.” 
 
A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS-ok szakmai felkészítése 2009 novemberéig folya-
matosan megtörtént. Minden képzés vizsgával zárult. A képzésen a LEADER HACS-ok alkalma-
zásban lévő és a delegálási feladatok ellátásában részt vevő munkatársaknak kellett részt venniük.  
 
Döntéshozó Testület munkájáról: 
 
Elnökségünk 2009 évben, mint Döntéshozó Testület három alkalommal ülésezett és az alábbi na-
pirendi pontokat tárgyalta: 
 
2009. január 27. 
A DT ülés napirendi pontjai: 

1. Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének keretében beadott támogatási kérelmek ponto-
zásával összefüggő eljárási szabályok ismertetése. Az összeférhetetlenségi és titoktar-
tási nyilatkozatok leadása, illetve kitöltése. 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet vezető 

2. A támogatási kérelmek jogcímenkénti megtárgyalása, az előkészített pontozás megvita-
tása. Döntés az egyes támogatási kérelmek pontszámáról. 
Előadók: Munkaszervezet tagjai 

3. A jogcímenkénti támogatási rangsor összeállítása és elfogadása. 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet vezető 

4. A jogcímenkénti források átcsoportosításának megvitatása és eldöntése. 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezet vezető 

 
2009. augusztus 28. 
A DT ülés napirendi pontja: 

1. Támogatási rangsorok, minimum pontszámok és forrásallokáció meghatározása a ko-
rábban benyújtott kérelmek esetén. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

 
2009. szeptember 30. 
A DT ülés napirendi pontjai: 

1. Támogatási rangsorok, minimum pontszámok és forrásallokáció meghatározása a ko-
rábban benyújtott kérelmek esetén. 
Előadó: Léber Ferenc Alelnök, Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

2. Támogatási rangsorok, minimum pontszámok és forrásallokáció meghatározása a ko-
rábban benyújtott kérelmek esetén. 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

 
Közgyűlések: 
 
2009 évben Egyesületünk négy közgyűlést tartott és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 
 
2009. március 25. 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Tagfelvételek 
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Előadó: Encz Ilona Elnökségi tag 
2. Az Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök, Encz Ilona Elnökségi tag 
3. Az Egyesület 2008. évi pénzügyi működésről szóló mérlegbeszámoló elfogadása. 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök, Torkosné Földesi Erika FEB Elnök 
4. Az Egyesület 2009. évi tagdíjának meghatározása. 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
5. Az Egyesület (benne a Munkaszervezet) 2009. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
6. Tájékoztató a Munkaszervezet 2008/2009 évi tevékenységéről 

a. 2008. október – 2008. februári tevékenység és az első támogatási kérelem-
benyújtási időszak tapasztalatai 

Előadók: Koós Gábor és Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezetők 
b. Tájékoztató az EDEN és a FVM Falunap2009 pályázatokkal kapcsolatos felada-

tokról 
Előadók: Koós Gábor, Farkas Eszter Katalin, Molnár László – 

Munkaszervezet tanácsadók 
c. Tájékoztató az Egyesület marketingfeladatairól 

Előadók: Koós Gábor, Molnár László – Munkaszervezet tanácsadók 
7. Tájékoztató az Egyesület 2009. évi feladatairól 

a. A következő időszak várható pályázati kiírásai 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 

b. A HVS felülvizsgálatával kapcsolatos információk 
Előadó: Koós Gábor – Munkaszervezet tanácsadó 

c. 2009. évi egyesületi közösségfejlesztő programok 
Előadó: Encz Ilona Elnökségi tag 

8. Vegyes ügyek 
 
2009. május 7. 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A HVS felülvizsgálata – a módosított HVS elfogadása. 
Előadó: Koós Gábor Munkaszervezeti tanácsadó, projektkoordinátor 

2. Vegyes ügyek 
 
2009. augusztus 07. 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. IV. tengely (LEADER) kérelmeinek megnyitásához szükséges HVS módosítás elfoga-
dása  
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök  

2. Vegyes ügyek 
 
2009. október 27. 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A III. tengely pályázatainak újbóli kiírásához szükséges HVS módosítás elfogadása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

2. Vegyes ügyek 
 

 

2 0 1 0 
 

 
Egyesületünk Elnöksége 2010 évben is 7 fővel dolgozott, feladatkörébe az általános egyesületi 
teendők mellett ellátta a kérelemkezelésekkel kapcsolatos Döntéshozó Testületi feladatokat is.  
 
Elnökségünk 2010 évben az alábbi időpontokban és témakörökben tartott elnökségi üléseket: 
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2010. január 13. 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.) Alapszabály módosítása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
2.)  Könyvvizsgáló kiválasztása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
3.)  2010. évi költségvetés elfogadása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
4.)  Vegyes ügyek  

 
2010. február 23. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
         1.)  Beszámoló a Munkaszervezet februári tevékenységéről 

Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.)  LEADER Expón való részvétel és megjelenés költségei 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
3.)  Kirchberg (Ausztria) konferencia részvétel 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
4.)  Vegyes ügyek 

 
2010. május 5. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
       1.)  Beszámoló a Munkaszervezet áprilisi tevékenységéről 

Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.) Beszámoló a LEADER Expón való részvételről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
3.)  Pápa, Agrárexpó részvételről beszámoló és költségek 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
4.)  Éves beszámolók előkészítése, kapcsolódó feladatok 
Előadók: Bajkai János Ferenc Elnök, Balogh Erika könyvvizsgáló 

   5.) Vegyes ügyek 
 
2010. május 27. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.) Elnökség éves beszámolója 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
2.)  Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolója 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
3.)  Felügyelő Bizottság beszámolója 
Előadó: Földesi Erika FEB Elnök 
4.)  Könyvvizsgáló beszámolója  
Előadó: Balogh Erika könyvvizsgáló 
5.)  Vegyes ügyek  

 
2010. július 15. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.) Munkaszervezet júniusi-júliusi beszámolója 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.)  Vidéki Márka védjegy kialakítása- spanyol együttműködés  
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
3.)  Vegyes ügyek  

 
2010. szeptember 23. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.)  Munkaszervezet augusztusi-szeptemberi beszámolója 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.)  Beszámoló a Nyárádmenti találkozóról  
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Előadók: Kiküldetésben résztvevő Elnökségi tagok, Munkaszervezet vezető 
3.)  Egyesület 2010. évi költségvetésének felhasználása, aktuális pénzügyi kér-

dések 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
4.)  Vegyes ügyek  

 
2010. november 30. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.) Munkaszervezet október-novemberi beszámolója 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.)  Jövő évi hitelszerződés megkötése  
Előadó:  Bajkai János Ferenc Elnök 
3.)  Ügylet Kft-vel jövő évi könyvelési szerződés megkötése 
 Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
4.) Tájékoztató megbízási szerződés megkötéséről 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
5.)  Bérmaradvány felosztása 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
6.) Vegyes ügyek  

 
2010. december 09. 

Az elnökségi ülés napirendi pontjai: 
1.) Munkaszervezet 2010. évi beszámolója 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
2.)  Munkaszervezet 2011. évi munkaterve 
Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Munkaszervezet vezető 
3.)  Egyesület 2011. évi költségvetés koncepciója 

   Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
4.)  Vegyes ügyek 

 
Döntéshozó Testület munkájáról: 
 
Elnökségünk 2010 évben, mint Döntéshozó Testület kettő alkalommal ülésezett és az alábbi napi-
rendi pontokat tárgyalta: 
 
2010. július 15. 

A DT ülés napirendi pontja: 
1.) Minimum pontszámok és forrásallokáció meghatározása a LEADER pályáza-

tok esetében 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

 
2010. augusztus 3. 

A DT ülés napirendi pontja: 
1.)  Minimum pontszámok és forrásallokáció meghatározása a LEADER pályázat 

esetében 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 

 
Közgyűlések: 
 
2010. évben Egyesületünk kettő közgyűlést tartott és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 
 
2010. január 13. 

A Közgyűlés napirendi pontjai: 
1.) Alapszabály módosítása 
Előadó:  Bajkai János Ferenc Elnök 
2.)  Könyvvizsgáló kiválasztása 
Előadó:  Bajkai János Ferenc Elnök 
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3.)  2010. évi költségvetés elfogadása 
Előadó:  Bajkai János Ferenc Elnök 
4.)  Vegyes ügyek  

 
2010. május 27. 

A Közgyűlés napirendi pontjai: 
1.) Elnökség éves beszámolója 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
2.)  Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolója 
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök 
3.)  Felügyelő Bizottság beszámolója 
Előadó: Földesi Erika Elnök 
4.)  Könyvvizsgáló beszámolója  
Előadó: Balogh Erika könyvvizsgáló 
5.) Vegyes ügyek  

 
Elnökségünk és Munkaszervezetünk 2010. évben ellátta mindazon feladatokat, melyeket az Egye-
sület, az Irányító Hatóság és az MVH részére kiadott. 
 
Új feladat volt a kérelemkezelés, melyet a feladatdelegálási szerződés alapján kellett ellátnunk. Az 
MVH-val folytatott értékelő megbeszélések alapján elmondhatjuk, hogy a kérelemkezelést az elvá-
rásoknak és a határidőknek megfelelő ütemben és minőségben végeztük. Ügyfeleinkkel jó kapcso-
latot sikerült kialakítanunk, többen közülük beléptek Egyesületünkbe. 
 
Úgy látjuk, hogy az ügyfelek szempontjából hasznos, ha az Egyesület végzi a kérelemkezelést. 
Hely és pályázóismerettel rendelkezünk, az irodánkba gyorsabban és könnyebben bejönnek az 
ügyfelek, mint esetlegesen a megyeszékhely irodájába, emellett igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy pályázóink a lehető legjobb tájékoztatást kapják. Helyi szakemberekkel jó kapcsolato-
kat ápolunk, többen közülük kiemelt partnerként támogatják Egyesületünk működését. 
 
Információnk alapján több HACS nem tudta megfelelően ellátni a kérelemkezelési feladatot, így 
ennek tükrében külön dicséret illeti a Munkaszervezet mindazon elkötelezett, tanulni kész dolgozó-
ját, akik ezt a jó minősítést “hozták” közösségünk számára.    
 
Sajnálatosan ez nem jelenti azt, hogy a pályázók hamarabb jutottak a pályázati pénzekhez. Mind-
annyian várjuk és üdvözöljük a Kormány azon reformelképzeléseit, melyek célja a jelenlegi pályá-
zati elbírálási idő felére csökkentése.   
A Munkaszervezet teljesítménye az egész év folyamán 100%-os volt, mely mutatókat a kéthavi 
munkatervek vizsgálata alapján állította ki felénk az IH és az MVH (60 + 40%-al). 
 
A Munkaszervezet gazdálkodását a 2009.06. hó - 2010.07. hó közti időszakra vonatkozóan ellen-
őrizte az MVH, azt rendben találta.  
 
Az év folyamán több rangos szakmai rendezvényen (LEADER Expo, Agrár Expo, LINC 2010 Kon-
ferencia, A BULI, Völgy Fesztivál, Nyárádszereda Vidékfejlesztési Fórum és Kiállítás, Magyar Vi-
dék Napja,Teret a Vidéknek) képviseltük az egyesületet, bonyolítottunk le szakmai programokat. 
Továbbra is folyamatosan igyekszünk az internetes és nyomtatott sajtóban megjelenni, kábeltele-
víziós híradások is készülnek rólunk rendszeresen, lehetőség szerint mindhárom kistérségben.  
 
Az Egyesület és Munkaszervezet egységes megjelenését tovább javították a molinók, poszterek, 
szórólapok, valamint a rendezvényeken használt logós pólók is. Sikerült a közösség területén 
olyan népi iparművészekkel, alkotókkal felvenni a kapcsolatot, akik saját munkájukkal, kiállítási 
tárgyaikkal járultak hozzá egy-egy szakmai rendezvényen való színvonalas megjelenésünkhöz.  
 
Az Elnökség és a Munkaszervezet közösen vett részt a nyárádszeredai akciócsoport által szerve-
zett vidékfejlesztési fórumon, kiállításon, ahol Bajkai János, valamint Dászkel László Elnök Urak 
aláírásával érvénybe lépett első nemzetközi LEADER együttműködésünk. 
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A HVS folyamatos felülvizsgálatát (január - július között) a Munkaszervezet koordinálta oly módon, 
hogy az egyes területekhez az adott téma szakértőit, illetve korábbi TKCS tagokat is hívott. Az idei 
évben a pályázati kiírások elmaradása miatt azonban nem volt szükség közgyűlési döntésekre, a 
munkánk eredménye tehát még nem elfogadott, várjuk a további IH iránymutatásokat.  
 
HVI irodavezetőkkel júliusig folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a hálózat megszűnésével az 
együttműködések fokozatosan megszűntek vagy átalakultak (pl. többcélú társulási együttműkö-
déssé). 
 
Az RFÜ hálózat felszámolásra kerül, azonban a zirci kollégával továbbra is megmarad az együtt-
működés. 
 
NATURAMA Szövetséggel továbbra is szoros az együttműködés, idén a spanyol védjegyes pro-
jektben való részvételünk szervezése, valamint a beadott és elnyert LEADER pályázatunk bonyolí-
tása kezdődött meg. Júliusban a Szövetség elsőként hívta meg szakmai egyeztetésre a vidékfej-
lesztési államtitkárt és elérte, hogy a közösen kidolgozott reformelképzeléseket a szaktárca figye-
lembe vegye, tovább fejlessze azokat a pontokat, melyekkel egyetért.   
 
A Munkaszervezet többször szervezett szakmai egyeztetéseket, rendezvényeket, értekezleteket, 
illetve rendszeresen részt vett ezeken. A régiós közös állásfoglalásokat rendszeresen generáljuk, 
több esetben koordinátorként összefogva a szervezést.  
 
A Munkaszervezet TÁMOP 5.5.3. projekt 7 képzésén vett részt. A szervezetfejlesztés eredménye 
mérhető javulást eredményezett belső kommunikációnkban, tárgyi tudásunkban, emellett bővítet-
tük kapcsolatrendszerünket a megyei civil hálózatban. 
 
Egész évben folyamatos ügyfélszolgálatot bonyolítottunk, továbbra is csütörtökön tartunk meg-
hosszabbított nyitva tartást. A kistérségekbe kihelyezett ügyfélfogadást szervezünk vagy kime-
gyünk helyszínre az ügyfél kívánsága szerint. Visszajelzések alapján hatékonynak és ügyfélbarát-
nak tartják ügyfeleink a kialakított rendszert. 
 
A Munkaszervezet az év folyamán 2 közgyűlés, 2 DT ülés és 8 elnökségi ülés lebonyolításában 
vett részt. 
 

Jelentem a Közgyűlésnek, hogy Egyesületünk Elnöksége és Munkaszervezete a 
Közgyűlés által hozott határozatokat végrehajtotta. 
 

Összegezve megállapítható, hogy Egyesületünk mindent elkövetett annak érdeké-
ben, hogy a folyamatosan változó szabályzók, rendelkezések ellenére biztosítsa a 
működés feltételeit, annak érdekében, hogy az általunk képviselt települések vidék-
fejlesztési lehetőségeit a lehető legjobban tudjuk támogatni. 
 
 
Zirc. 2011. június 21. 
 
 
         Bajkai János Ferenc 
          Elnök 

 

 

 
 


