KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A
’BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA’ VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

Mérleg
Eredménykimutatás
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása
1. sz. melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2. sz. melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásáról
3. sz. melléklet: Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
4. sz. melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról és adományokról
5. sz. melléklet: Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
6. sz. melléklet: Tartalmi beszámoló, Szakmai beszámoló

A közzétett adatok független könyvvizsgálattal alátámasztottak.
Súr, 2013. május 27.

Sógorka Miklós
elnök
a szervezet képviselıje
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1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2008. június 13-án Kisbéren tartotta
alakuló közgyőlését, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2008. július 11-én jegyezte be
Pk.60.036/2008/8. számú bejegyzı végzésével.
2012-ben az egyesület adományt és támogatást magánszemélytıl, egyéni vállalkozótól, jogi
személyiségő gazdasági társaságtól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól nem kapott.
A szervezet a tárgyévben nem részesült SZJA adományban. Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétele 23 537 000,- forint volt, melybıl 22 031 000,- forint a központi költségvetéstıl kapott
támogatás (a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított mőködési támogatás) volt,
1 448 000,- Ft-ot az egyesületi tagdíjak tettek ki, 58 000,- Ft egyéb bevétel volt. Tartós
adományozásra szerzıdéskötés nem született.
A közhasznú tevékenység ráfordításait a személyi, tárgyi és dologi kiadások tették ki összesen 24
052 000,- forint értékben. A tárgyévi közhasznú eredmény -515 000,- forint volt. Szervezetünk
esetében nem cél a közhasznú tevékenység nyereségessé tétele, azonban legalább a szinten
tartásra kell törekedni.
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület, mint közhasznú szervezet kilenc
nevesített tisztségviselıvel rendelkezik: hat tagú elnökség és három tagú felügyelı bizottság. A
feladatokat társadalmi munka keretén belül látják el, az elnökség tagjai munkájukért tiszteletdíjban
részesültek 2012-ben. A szakmai feladatokat 4 fı alkalmazott végzi, akik nem tisztségviselık.
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület az alapító okiratában foglalt közhasznú
céljainak megfelelıen végezte tevékenységét 2012-ben.
Súr, 2013. május 27.

Sógorka Miklós
elnök
a szervezet képviselıje
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I. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2008. június 13-án a Kisbéri- és a
Komáromi kistérség 65, mindhárom szférát (közszéfa - 26 tag, üzleti szféra - 23 tag, civil szféra 16 tag) képviselı tagja hozta létre. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2008. július 11-én
jegyezte be közhasznú szervezetként Pk.60.036/2008/8. számú bejegyzı végzésével.
Az egyesület alapszabály szerinti céljai a következık:
A 6/1989. IM rendelet 4 számú mellékletének
1. pontja szerinti kulturális tevékenység
4. pontja szerinti oktatási tevékenység
10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység
12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység
15. pontja szerinti egyéb tevékenység:
a) a vidéki területeken történı változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem
mezıgazdasági tevékenységek felé történı diverzifikálása és a nem mezıgazdasági
ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elısegítése, az alapszolgáltatások javítása,
beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést,
és a vidéki területeket vonzóbbá tévı beruházások végrehajtása révén a gazdasági és
társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása
érdekében,
b) a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések
bevezetése,
c) a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések
közötti területi koherencia és szinergia megerısítése a helyi stratégiákon keresztül,
d) vidékfejlesztés és a helyi kezdeményezések segítése,
e) a helyi gazdaság- és szolgáltatások fejlesztésének segítése,
f) értékvédelem, az egységes kultúrtáj megırzésének, a kulturális értékek
megmentésének és közvetítésének elısegítése, a néphagyományok ırzésének és
ápolásának támogatása,
g) természet- és környezetvédelem, a táj gondozásának, ápolásának elısegítése,
h) a turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló
turisztikai infrastruktúra fejlesztése, az egészségfejlesztés és a sporttevékenységek
szervezése és ösztönzése,
i) környezeti nevelés, a természetrıl, a kultúráról szóló ismeret, tudás közvetítése.
Az elıbb felsorolt célok elérése érdekében meghatározott egyesületi feladatok a következık:
A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében:
• az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése;
• a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések
megtétele;
• a helyi fejlesztési terv elıkészítésében és végrehajtásában közremőködı személyzet
képzése;
• promóciós rendezvények és vezetıképzés szervezése és lebonyolítása;
• helyi fejlesztési terv végrehajtása.
A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében:
• jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési
stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság
különbözı ágazatainak szereplıi és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;
• helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása;
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•

a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal.

A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében:
• az Egyesület mőködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek
ellátása;
• a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása;
• részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin;
• a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési
(networking) feladatok teljesítése;
• a Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás;
• az emberi erıforrások fejlesztése a helyi együttmőködés és partnerség elısegítése
érdekében, konfliktuskezelés;
• a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában
a több szektorra kiterjedı együttmőködések ösztönzése és támogatása;
• az Egyesület tevékenységének népszerősítése;
• a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevı partnerek képzése;
• az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása
érdekében;
• az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése;
• az Egyesület képviselete különbözı tanácskozásokon és eseményeken.
Az egyesület folyamatosan bıvülı feladatainak ellátására a munkaszervezet-vezetı mellett három
fı munkatársat alkalmaz 2009. októberétıl, ill. 2011. januárjától. E mellett az elnökség tagjai,
önkéntesek, valamint szerzıdéses jogviszonyban álló szervezetek, megbízott személyek segítik a
feladatok ellátását.
Az egyesület vezetı testületei, a hattagú elnökség (Sógorka Miklós, Szijj Ferencné, Bíró Tibor,
Csányi Józsefné, Pintér Lajos, Székely Márton) és a háromtagú felügyelı bizottság (Somogyi
Tibor, Horváth Sándorné, Lamanda Károlyné) a törvényben elıírtaknak megfelelıen vezette,
illetve felügyelte a szervezet tevékenységét.
Szervezetünk a tárgyévben az alapító okiratban megjelölt egyesületi tevékenységet végezte.

II. 2012. ÉVI PROGRAMOK
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének keretében megpályázható
vidékfejlesztési források elérése céljából a Kisbéri- és a Komáromi statisztikai kistérségek
területén 65 tagszervezet ill. tag részvételével 2007. ıszén alakult a 'Bakonyalja-Kisalföld kapuja'
akciócsoport. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésével párhuzamos jogi személyiséggé
válás keretében alapították meg az akciócsoport tagjai a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’
Vidékfejlesztési Egyesületet.
Az egyesület az elızı évi tevékenységeit folytatta 2012-ben is: az akciócsoport munkaszervezeti
feladatainak, valamint a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált kérelem
feldolgozási és kezelési feladatok ellátása a Kisbér, Kossuth L. u. 14. szám alatti bérelt
irodahelyiségben.
A 2011. végén lezárult második LEADER jogcím (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet) 10 db
pályázati célterületére elektronikus úton beérkezett pályázatokkal kapcsolatosan 2012. elsı
negyedévében is kérelem kezelési és értékelési feladatokat láttunk el. Egyesületünk elnöksége
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április közepén döntött a támogatásra javasolt pályázatok sorsáról. A beérkezett 52 db pályázatból
37 db került támogatásra, összesen 191 891 633,- Ft értékben.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési- és egyéb támogatási jogcímeivel
kapcsolatban végeztünk tájékoztató, projektgeneráló és tanácsadó tevékenységet.
2012. június 13-án egyesületünk egész napos szakmai LEADER rendezvényt szervezett Kisbéren
a helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatosan akciócsoportunk tagjai és eddigi
kedvezményezettjei számára saját LEADER pályázata keretében.
Az utolsó negyedévben kerültek megnyitásra a Falumegújítás és -fejlesztés (102/2012. (X. 1.) VM
rendelet) és A vidéki örökség megırzése (103/2012. (X. 1.) VM rendelet) jogcímek, ezzel
kapcsolatosan látott el az egyesület munkaszervezete elızetesen projektgyőjtési és –generálási, a
benyújtási idıszakban tájékoztatási és szaktanácsadási-, majd a postai úton beérkezett
pályázatokkal kapcsolatosan kérelem feldolgozási és kezelési feladatokat. A két jogcímre 15 és 11
db támogatási kérelem érkezett, összesen 499 972 203,- Ft, a pályázók által kalkulált támogatási
összeg értékben.
Összesen 10 db lakossági fórumot tartottunk különbözı témákban.
A kötelezı és delegált feladatok mellett sok, a közösség érdekében vállalt programot is szervez a
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, amelyek a vidék-, a közösség- és a helyi
gazdaság fejlesztését, a térség-marketing erısítését célozzák:
 Tájékoztatási, projektgenerálási, tanácsadási tevékenységünk keretében számos
vidékfejlesztési szereplıt ismertettünk meg nonprofit módon az ÚMVP-mal, vmint más
uniós és hazai pályázati forrásokkal, sok projektötlet kidolgozását, megvalósítását segítjük.
 A mőködési területünket lefedı civil információs pont mőködtetése, a meglévı
szolgáltatások bıvítése, kapcsolatépítés több kistérségi hatókörő civil információs ponttal,
együttmőködések kialakítása, hálózatfejlesztés.
 Részvétel más civil szervezetek által kezdeményezett hasonló jellegő célkitőzéseket
megfogalmazó projektekben.
 Kapcsolatápolás és elmélyítés a meglévı határon túli partnerszervezetekkel
tanulmányutak, képzések, workshopok szervezésével. Közös projektek kidolgozása.
 A térségi szintő civileket erısítı, mőködıképességüket biztosabbá tevı projektek
megvalósítása.
 A vidék fejlesztését célzó más, a LEADER program szempontjából kiegészítı forrásnak
számító EU-s pályázatok mőködési területünk szintjén való elkészítésének,
megvalósításának segítése.

III. AZ EGYESÜLET 2012. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMJAI
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyeinek keretében a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és a felülvizsgált stratégia megvalósítása, a ’BakonyaljaKisalföld kapuja’ akciócsoport munkaszervezeti feladatainak folyamatos ellátása, valamint saját
vidékfejlesztési programok megvalósítása.

IV. PARTNEREINK
Az alapító okiratban megfogalmazott célokat csak széles társadalmi összefogással lehet elérni,
ezért tevékenységünk során 2012-ben is együttmőködtünk állami, önkormányzati és civil
szervezetekkel egyaránt.
A legfontosabb partnereink voltak:
 Vidékfejlesztési Minisztérium
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Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
VM-Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás
Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

Egyéb szervezetektıl, szervektıl nem kapott támogatást, adományt az egyesület 2012-ben.
Az egyesület a tárgyévben nem részesült SZJA adományban.
További közhasznú tevékenységbıl származó egyéb bevétele nem volt.
Összességében a közhasznú tevékenység a 2012. évben -515 000,- forint eredménnyel zárt.
Összefoglalva a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület az alapító okiratában leírt
közhasznú céljainak megfelelıen végezte tevékenységét 2012-ben.
Súr, 2013. május 27.

Sógorka Miklós
elnök
a szervezet képviselıje
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