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2018. évi pénzügyi beszámoló 
 
A 2018-as évben egyesületünk folyamatosan működött, a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges 

humán erőforrás és iroda biztosításával. A 2018-as évben 3 fő 40 órás foglalkoztatottal működtünk. Varga 

Krisztina volt kollégánk (jelenleg gyes-en, ill. szintén Ausztriában dolgozik) külsős szakértőként 

bekapcsolódott a védjegy hálózathoz kapcsolódó és egyéb pályázati programok előkészítésébe. A 2018-as 

évben két gyakornok érkezett hozzánk. A Porpáczy Középiskolából nyári 4 hetes gyakorlatra Bednárik 

Viktória, 10. osztályos hallgató. A Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi 

Karáról egy hetes kötelező gyakorlatra Turnay Zsolt, II. évfolyamos - Vidékfejlesztési agrár mérnök BsC 

szakos hallgató. 

Irodánkat folyamatosan működtetjük Fertőszéplakon, a „Széchényi kastélyban”. Az iroda minden 

technikai felszereltséggel rendelkezik, amely a szakmai munka ellátásához szükséges, korábbi egyesületi 

beruházásoknak köszönhetően. Az egyesület elnökségi ülésén elfogadta az éves 5 millió Ft rulírozó 

hitelkeret meghosszabbítását.  

 
Az egyesület által a kötelezően vállalt HACS indikátorok alakulása az alábbi volt: 
 

Sorszám Mutató megnevezése 
Vállalt indikátor 

száma 
2018. évben 

teljesült indikátor 

1. 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 

2 fő 3 fő 

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db 

3. 
A helyi felhívások keretében támogatott 
projektek által létrehozott munkahelyek száma 

3 db 0 db 

Eltérés esetén indoklás: A 2018-as évben még nem voltak támogatott projektek.  

A 2018-as évben felhasznált működési forrás, melynek részletes alátámasztása az egyesület éves 
beszámolójában található.  

 
 2018. évre tervezett 

összeg 
2019. évben felhasznált 

összeg1 
Teljesülés  

aránya (%) 
Működési költségek 20 500 000,- Ft 20 321 366 Ft 99,13% 
ebből Animációs költségek 4 100 000,- Ft 4 100 000 Ft 100 % 
Egyéb tervezett bevételek2 2 000 000,- Ft 2 000 000 Ft 100 % 
Összesen 22 500 000,- Ft 22 321 366 Ft  
Eltérés esetén indoklás: Az eltérés oly csekély mértékű, hogy annak indoklása nem releváns. 

Az egyesület egyéb bevételeinek alakulása 

- egyesületi tagdíj:  1 854 500 

- hálózati (védjegyes) díjak:  900 000 

- egyéb bevételek (projekt menedzsment (EFOP-Nagycenk, Leonardo), 
szakértői tev. EFOP Vidék Olimpia, Porpáczy-Vulkanland tanulmányút):  

2 915 450 

Összesen 5 669 950 

 
  

                                                           
1 Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott). 
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 



   

Megtakarításokat kezdeményeztünk a 2021-22-es átmeneti évek finanszírozására az 
éves tagdíjakból, ill. a hálózati díjakból, az alábbi ütemezésben.  
 

Lekötés napja Lekötés összege 

- 2017. szeptember 2 000 000,- 

- 2018. április 2 500 000,-  

- 2019. február 2 000 000,-  

Összesen 6 500 000,- 

 
Előfinanszírozási képességünk:  
A 2007-13-as időszak megtakarításainak köszönhetően az előfinanszírozási képességünk 6,4 
millió Forint, amelyet jelenleg a működési költségeink megelőlegezésére használunk, 
likviditásunk megfelelő.  
 
2018-ban megkötött projekt menedzsment szerződések, amelyek folyamatban vannak: 
 

Szerződés Szerződéses díj  
- Fertőd Városgazda Kft. (Külterületi utak – Fertődi 

Konzorcium) 
1 360 000,- 

- Külterületi utak – Fertődi Konzorcium – nyilvánossági 
feladatok 

273 884,- 

- Fertőd Városgazda Kft. (Külterületi utak – 
Fertőszentmiklósi Konzorcium) 

2 451 000,- 

- Fertőd Városgazda Kft. (Külterületi utak – Fertődi 
Konzorcium) 

505 535,- 

- EFOP – Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 732 000,- 
Összesen 5 322 419,- 

 
Összesen 20,2 millió Ft megtakarítással tudjuk zárni a 2020-as évet, amely forrást a 2021-22-
es átmeneti időszak finanszírozására fordítunk.  
 
2019-20. évi pénzügyi terv  

2015. október 8-án kaptuk meg alapján a HFS (Helyi Fejlesztési Stratégia) tervezési terület 

előzetes elismerését jóváhagyó okiratot a Miniszterelnökségtől, mint Irányító Hatóságtól. A 

tervezési terület a korábbi 39 település maradt. A 2019. április 3-i LEADER országos 

rendezvényen elhangzott, hogy a HACS-ok az eddigi gyakorlattól eltérően, a felhívásonként 

rendelkezésre álló keretösszegük magasabb arányának figyelembe vételével hozhatnak döntést, 

köszönhetően annak, hogy a Vidékfejlesztési Program forráskerete növekedett. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a HACS-oknak biztosított fejlesztési forráskeret növekszik. A 

rendezvényen elhangzott kéréseknek megfelelve, a fejlesztési források változtatásával, 

növelhető a működési források összege is. Az Önök esetében a források az alábbiak szerint 

növekednek: 

HFS átalány 
(Ft) 

Teljes keret 
2016. 

december (Ft) 

Fejlesztési 
keret 2016. 

december (Ft) 

Működési 
keret 2016. 

december (Ft) 

Fejlesztési  
keret 2019. 
április (Ft) 

Működési 
keret 2019. 
április (Ft) 

Fejlesztési 
növekmény 

(Ft) 

Működési 
növekmény 

(Ft) 

9 600 000 478 240 077 401 367 599 76 872 478 416 581 837 80 339 173 15 214 238 3 466 695 

  



   

 A fentiekkel összhangban módosulnak a HACS-oknak kibocsátott Támogatói Okiratok és a 
megkötött Együttműködési Megállapodások. A megemelkedett fejlesztési forrással 
megváltoztatható egy vagy több helyi felhívás keretösszege, vagy, amennyiben szükséges, új 
felhívás is megjelentethető.  
 
A változtatásokat a HFS-ben is szükséges lesz majd átvezetni. Tekintettel arra, hogy az egyes 
VP felhívások keretösszegeit – így a VP6 -19.2.1 -16 LEADER Helyi fejlesztési stratégiák 
megvalósítása intézkedését is – a kormányhatározattal elfogadott VP Éves Fejlesztési Keret 
rögzíti, annak módosítása elengedhetetlen a rendelkezésre álló fejlesztési és működési források 
növeléséhez. A módosításhoz szükséges jogi intézkedéseket az Irányító Hatóság megteszi, 
várhatóan a folyamat 2-3 hónapot vesz igénybe.  
 
Felhívom a figyelmét, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is az IH-nak döntési 
javaslatra felterjesztett helyi támogatási kérelmek összesített forrásigénye az adott 
felhívásban szereplő összeg maximum 110%-a lehet, ami viszont a megnövekedett 
forráskeretnek köszönhetően szintén növekszik. A módosított Támogatói Okirat és 
Együttműködési Megállapodás megküldéséig a döntések meghozatalakor viszont érdemes 
figyelembe venni azt a tényt, hogy a keretösszegek később módosíthatók lesznek a 
felhívásokban, tehát egy jelenlegi döntéshozatalhoz átcsoportosítható forrás egy olyan 
felhívásról, amelyben később várható HBB ülés, a későbbiekben pedig az átcsoportosított forrás 
fedezhető a fejlesztési forrás növekedésével kapott összeggel.  
 
A 2019-es évre 15 millió Ft működési költség, míg a 2020-as évre 12,5 millió Ft működési 
költség áll rendelkezésre, amely nem elegendő a tervezett működési költségek finanszírozására, 
azt tagdíjakból és egyéb bevételekből egészítjük ki. A terveknek megfelelően a 2019-es évtől 2 
fővel működik az iroda, igyekszünk az éves költségvetést a tervezett 15 millió Ft alatt tartani. A 
2021-es évtől a szükséges 1 fő, 6 órás alkalmazás marad meg egészen addig, amíg a következő 
programozási időszak működési forrásai rendelkezésre nem állnak.  
 
A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) - HKFS 
 
Az eddigi rendelkezésre álló kerettel: 
  Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés (mFt) 

  2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési 
finanszírozás 12,809469 20,409743 20,32137 14,54058 8,791324 76,87248 

 

A többlet forrással: (+3 466 695 Ft ) 

  Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés (mFt) 

  2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési 
finanszírozás 12,809469 20,409743 20,32137 15 11,798591 80,339 173    

 
  



   

A részletes 2019. évi költségvetés  

Költségvetési sor 
megnevezés 

Összeg (Ft) Költségvetési sor tartalma 

I. Személyi jellegű 
kiadások 

12 787 200 
2 fő főállású munkatárs bére és járulékai 
egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség, bérlet, 
étkezési utalvány és járulékai 

II.  Rezsi és 
anyagjellegű 
költségek 

1 511 700 

- rezsi költség 
- postaköltség 
- fénymásoló karbantartás 
- reprezentációs költségek 
- telefon és internet 
- marketing 

III. Eszközbeszerzések 100 000,- Ft 
- kisértékű eszközök 
- IKT eszközök 
- tárgyi eszköz beszerzések 

IV. Külső 
szolgáltatások 

601 100,- 

- jogi és egyéb szolgáltatások 
- könyvelés 
- könyvvizsgálat 
- honlap karbantartás és fejlesztés 
- továbbképzések, egyéb programokon való részvétel 
- közgyűlések, egyesületi rendezvények, képzések 
- HFS tréningek 
- banki költségek, kamatterhek 

ÖSSZESEN: 15 000 000,-  

  

Jelen beszámoló mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:  
- éves beszámoló 
- kiegészítő melléklet 

 
Fertőszéplak, 2019. május 13. 

 

 

A beszámolót készítették:  

Kovács Katalin és Páliné Keller Csilla 

 


