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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.  
 
 
Fentiekre tekintettel jelen beszámoló csak az Egyesület 2016. évi tevékenységének 
bemutatását tartalmazza, külön anyagban szerepel a pénzügyi beszámoló a közhasznúságra 
vonatkozó adatokkal.  
 
 
Az Egyesület fő tevékenységét 2016. 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:  
 
Folytatódott a 2015. november 1-jén megkezdett Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése. 
Ennek keretében workshopok kerültek megtartásra, fórumot tartottunk, illetve a Döntéshozó 
Bizottság és a Közgyűlés több ülésén is foglalkozott a témával. A HFS 2016. májusban került 
elfogadásra. Ezt követően azt az Irányító Hatóság jóváhagyta.  
 
Sajnálatos módon a HFS végrehajtása érdemben nem tudott megkezdődni. A támogató 
okiratot ugyan megkaptuk, de a helyi pályázati felhívások előkészítésével kapcsolatban csak 
2016. decemberében érkezett felhívás tervezett. Akkor is azzal, hogy az egy egyeztetés alatt 
lévőmunkaanyag.  
 
A működési és animációs költségek finanszírozása sem kezdődött meg, majd 2016. december 
elején a módosított támogató okirat csökkentette mind a fejlesztési, mind a működési 
költséget a 2007-2013-as időszak országos túlkötelezettség vállalására tekintettel. Ezen felül 
az addig átalányként szereplő működési költség vonatkozásában kilátásba helyezték annak 
nagymérvű átalakítását a vegyes finanszírozásra.  
 
A LEADER program végrehajtásával érdemben 2016. decemberétől lehet foglalkozni, addig a 
központi támogatások kiírása, illetve az EU Bizottságával kapcsolatos tárgyalások 
lebonyolítására fokuszált az IH.  
 
Egyesületünk ezen időszak alatt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
közreműködésével tájékoztató fórumot tartott.  
 
Ezen felül elkészítettük és benyújtottuk a TOP turisztikai felhívására a Somló-Marcalmente-
Bakonyalja kétkeréken című projektet. Ennek a támogatási döntése 2017. május elején 
megszületett, jelenleg a szerződéskötés van előkészítés alatt. A projekt megvalósítása az 
elhúzódott támogatási döntésre tekintettel 2017. június 1. napján kezdődik.  
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Szintén elkészítettük és benyújtottuk a KEHOP szemléletformáló támogatási kérelmet. Ez a 
támogatási felhívás a megjelenését követően jelentősen átalakításra került, a megpályázható 
összeg jelentősen csökkentésre került, továbbá előírásra került a 40%-os saját teljesítés. A 
kérelem benyújtását követően derült fény a működési költség finanszírozás megindulásának 
elhúzódására, illetve a működési költség keret csökkentésére. Erre tekintettel úgy döntöttünk, 
hogy ennek a pályázatnak a lebonyolítását a bizonytalan anyagi helyzet miatt nem tudjuk 
vállalni, így – mivel a kérelmet nem lehetett visszavonni – a hiánypótlás nem került 
teljesítésre, így a kérelmet azóta elutasították.  
 
Ezen felül több esetben segítettünk a térségben lévő/tevékenykedő 
személyeknek/szervezeteknek pályázati tanácsadással, támogatási kérelem összeállításában.  
 
 
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 2016. évben 2 alkalommal, az Elnökség 2 alkalommal, a Döntéshozó 
Bizottság 3 alkalommal ülésezett, a Közgyűlés összehívására 2016. évben 2 alkalommal 
került sor.  
 
 
Egyesületünknél 2016. évre vonatkozóan nem volt nyertes pályázat, ezzel kapcsolatos 
kötelezettségvállalás nem történt, mivel korábban sem került sor nyertes pályázat 
benyújtására, ezért működtetési kötelezettség sem keletkezett projektekkel kapcsolatban.  
 
Ugod, 2017. május 26.   
 
 
 
 Szalczer György 
 elnök 
 
 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése a 2017. május …. 
napján megtartott ülésén a(z) …./2017. (V….) közgyűlési határozatával elfogadta a 2016. évi 
tevékenységről készült elnökségi éves beszámolót. 
 


