
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-26 15:06:49. Érkeztetési szám: EB00590361

14 Kaposvári Törvényszék

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .49



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

7 2 8 5 Törökkoppány

Kossuth L. utca

66.

    

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1

1 5 0 0 P k 6 0 0 4 9  2 0 0 8

1 8 7 8 5 4 9 6 1 1 4

Gelencsér Géza Dénes

Törökkoppány 2 0 2 2 0 5 2 6

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

3 796 3 917

3 796 3 917

4 759 4 250

180

4 579 4 250

5 662 6 668

14 217 14 835

8 850 9 154

8 914 8 850

-64 304

1 545 1 998

1 545 1 998

3 822 3 683

14 217 14 835

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

19 761 26 736 19 761 26 736

170 25 170 25

19 527 26 446 19 527 26 446

3 3 3 3

19 764 26 739 19 764 26 739

19 764 26 739 19 764 26 739

1 597 1 810 1 597 1 810

17 655 24 105 17 655 24 105

5 850 6 435 5 850 6 435

259 148 259 148

304 368 304 368

13 4 13 4

19 828 26 435 19 828 26 435

19 828 26 435 19 828 26 435

-64 304 -64 304

-64 304 -64 304

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

19 527 26 446 19 527 26 446

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

7 2 8 5 Törökkoppány

Kossuth L. utca

66.

    

1 5 0 0 P k 6 0 0 4 9  2 0 0 8

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1

1 8 7 8 5 4 9 6 1 1 4

Gelencsér Géza Dénes

Településfejlesztés

Településfejlesztés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1.

Az Egyesület működési területén lévő települések

39968

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

- 0 0

- 0 0

- 0 0

0 0

0 0

Elnök 5 850 6 435

5 850 6 435

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Adatok ezer forintban

19 764 26 739

19 527 26 446

237 293

19 828 26 435

17 655 24 105

19 828 26 435

-64 304

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  08 .45 .50
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BESZÁMOLÓ 

a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

2021. év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 

karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 

2021. 1. negyedév: 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2018. 1. negyedévében 11 db helyi 

pályázati felhívást tett közzé, amelyek közül 4 a gazdaság, 7 pedig a szolgáltatások 

fejlesztésére irányul. 2020. 4. negyedévében a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület nem rendelkezett olyan felhívással, amelynél lehetőség volt a támogatási 

kérelmek benyújtására. Az utolsó nyitott felhívások támogatási kérelem benyújtási időszakai 

2020. szeptember 30-án lezárultak. A HACS számára 2020. évben biztosított többlet 

fejlesztési forráskeret lekötése érdekében a lezárult felhívások közül a legtöbb beérkezett 

támogatási kérelemmel rendelkező 3 felhívás („Települési közösségi termelő, illetve 

feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” VP6-19.2.1.-53-1-17; „Mikrovállalkozások 

és őstermelők helyi termék fejlesztő, termelő, feldolgozó és piacra jutást segítő 

tevékenységeinek támogatása” VP6-19.2.1.-53-3-17; „ A Koppányvölgy Natúrpark 

szolgáltatásainak fejlesztése” VP6-19.2.1.-53-4-17) újbóli meghirdetése érdekében 2020. 

február hónapban megküldte az felhívások összefoglaló dokumentumait az Irányító Hatóság 

számára. Jelenleg az IH munkatársainak visszajelzése alapján várjuk, hogy a felhívások 

adatait rögzíthessük az IIER rendszerben. 

A HACS munkaszervezete elkészítette és az IIER rendszerben határidőben, 2021. március 

31-én benyújtotta a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2020. évi 

beszámolóját. 

A 2021. január 1-jétől 2021. március 31-ig tartó időszakban a HACS munkatársait a 

korábban már támogatást nyert ügyfelek keresték meg a megvalósítással összefüggő 

kérdésekkel.  
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2021. 1. negyedévében a Koppányvölgyi HACS munkaszervezete elvégezte a 2020. 

augusztus 31 és szeptember 30-án zárult kérelem benyújtási szakaszokban beérkezett 

kérelmek esetében beérkezett hiánypótlások feldolgozását és  tartalmi értékeléseket.  

A 2020. novemberében benyújtott forrás átcsoportosítás 2021. januári jóváhagyását 

követően 2021. február 1-jén sor került a HACS 7. HBB ülésére, amelyen 18 benyújtott 

kérelemről született támogató javaslat. A támogatásra javasolt kérelmek összes forrásigénye 

95.414.321 Ft. A HBB döntéséről szóló jegyzőkönyv megküldését, valamint a TO generálást 

a HACS munkaszervezete elvégezte. 2021. február hónapban mindegyik ügyfél számára 

megküldésre kertültek a támogatói okiratok. 

2021. 1. negyedévében a HACS munkatársai elvégezték a korábban támogatásban 

részesült projektekkel kapcsolatban benyújtott változás bejelentések ügyintézését.  

A Koppányvölgyi HACS munkaszervezete a HBB döntések, a központi adatok és a 

beérkezett kérelmek összesítése alapján folyamatosan nyomon követte és követi a HACS 

által meghirdetett 11 db helyi felhívás igényelt támogatási összegét. A 2018. június 30-án, 

2018. szeptember 30-án, 2018. december 31-én, 2019. március 30-án, 2019. június 30-án, 

2019. szeptember 30-án, 2019. december 31-én, 2020. március 31-én, 2020. május 31-én, 

2020. július 31-én, 2020. augusztus 31-én és 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszokban benyújtott támogatási kérelmekről született 

HBB határozatok alapján az egyes felhívásokra beérkezett támogatási igények az alábbiak 

szerint alakultak. 

A „települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” 

című, VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített 

forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló 

szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 81.927.838 Ft, a rendelkezésre 

álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 81.000.000 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye a 

korábbi szakasz zárással megegyezően 99.285.643 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret 

pedig 99.000.000 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A mikrovállalkozások fejlesztésétcélzó VP6-19.2.1.-53-3-17 kódszámú felhívásra beérkezett 

támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 

129.238.124 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 
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127.586.874 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény 

a rendelkezésre álló keret 101,3 %-a. 

A Koppányvölgy Natúrpark fejlesztését célzó VP6-19.2.1.-53-4-17 kódszámú felhívásra 

beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. május 31-én zárult 

támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel 

bezárólag 23.307.332 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása 

után 23.200.000 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 100,5 %-a. 

A „helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-

53-6-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 

2019. december 31-én zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban 

benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 63.484.139 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret 

pedig 58.057.918 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 109 %-a. 

A saját teljesítéssel kapcsolatos IH tájékoztató alapján újból ügyintézésre került, „a 

hátrányos helyzetű mikrotérségek animációját, pályázati részvételét segítő humán erőforrás 

fejlesztés” című felhívás esetében a pályázók által igényelt és az IIER rendszerben számított 

támogatási összeg (24.235.265 Ft.) meghaladja a felhívás alapján rendelkezésre álló keret 

(24.000.000 Ft) összegét. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 101 %-a. 

A „REAL iskolai műhelyek fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-10-17 kódszámú felhívás 

esetében a forrásigény 29.999.210 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret pedig 29.900.000 Ft. 

A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a 

rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A „látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek 

rekonstrukciója” című, VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú felhívás esetében a forrásigény 

23.988.853 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret pedig 23.900.000 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A HACS lezárult felhívásai közül az innovatív turisztikai fejlesztések megvalósítását 

támogató VP6-19.2.1.-53-5-17 kódszámú felhívás esetében a turisztikai ágazat 

álsághelyzete miatt több, korábban támogatást nyert projekt esetében került sor a 

támogatásról való lemondásról. Mindezek alapján a felhívás esetében a forrásigény 

22.956.672 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret pedig 27.800.000 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 82,5 %-a. 
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A felhívásokra összességében beérkezett és támogatásban részesült kérelmekre megítélt 

támogatás összesen 503.337.204 Ft, amely a HACS rendelkezésére álló 494.444.792 Ft 

eredeti fejlesztési forrás 101,8 %-a. 

A megemelt forráskeretre vonatkozó felhívások újbóli meghirdetése folyamatban van, 

várhatóan 2021. májustól kezdődhet a támogatási kérelmek benyújtásának időszaka. 

 

2021. 2. negyedév: 

A HACS számára 2020. évben biztosított többlet fejlesztési forráskeret lekötése érdekében a 

lezárult felhívások közül a legtöbb beérkezett támogatási kérelemmel rendelkező 3 felhívás 

(„Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” VP6-

19.2.1.-53-1-17; „Mikrovállalkozások és őstermelők helyi termék fejlesztő, termelő, 

feldolgozó és piacra jutást segítő tevékenységeinek támogatása” VP6-19.2.1.-53-3-17; „ A 

Koppányvölgy Natúrpark szolgáltatásainak fejlesztése” VP6-19.2.1.-53-4-17) újbóli 

meghirdetése érdekében 2021. február hónapban megküldte az felhívások összefoglaló 

dokumentumait az Irányító Hatóság számára. A felhívás tervezetek Irányító Hatóság által 

történt áttekintését követően a felhívás tervezetek keretösszegeinek pontosítása céljából a 

HACS 2021. május eleső napjaiban egyeztette az Irányító Hatósággal a megnövelt 

forráskeretre vonatkozó forrástáblázatot. Ezt követően az Irányító Hatóság 2021. május 18-

án megküldött, a felhívás tervezetek jóváhagyásáról tájékoztató elektronikus levele alapján a 

HACS munkaszervezete elvégezte a felhívások rögzítését az IIER rendszerben. Jelenleg a 

rögzített felhívások Irányító Hatóság jóváhagyása és ezt követő közzététele van 

folyamatban. 

A 2021. április 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakban a HACS munkatársait a korábban 

már támogatást nyert ügyfelek keresték meg a megvalósítással összefüggő kérdésekkel.  

2021. 2. negyedévében a HACS munkatársai elvégezték a korábban támogatásban 

részesült projektekkel kapcsolatban benyújtott változás bejelentések ügyintézését.  

A Koppányvölgyi HACS munkaszervezete a HBB döntések, a központi adatok és a 

beérkezett kérelmek összesítése alapján folyamatosan nyomon követte és követi a HACS 

által meghirdetett 11 db helyi felhívás igényelt támogatási összegét. A 2018. június 30-án, 

2018. szeptember 30-án, 2018. december 31-én, 2019. március 30-án, 2019. június 30-án, 

2019. szeptember 30-án, 2019. december 31-én, 2020. március 31-én, 2020. május 31-én, 

2020. július 31-én, 2020. augusztus 31-én és 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszokban benyújtott támogatási kérelmekről született 

HBB határozatok alapján az egyes felhívásokra beérkezett támogatási igények az alábbiak 

szerint alakultak. 



 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 5 

A „települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” 

című, VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített 

forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló 

szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 81.927.838 Ft, a rendelkezésre 

álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 74.479.853 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye – az 

időközben történt támogatási jogviszonytól történő elállás miatt - a korábbi szakasz zárástól 

eltérően 49.999.946 Ft-ra, a rendelkezésre álló forráskeret pedig ezzel megegyezően 

49.999.946 Ft-ra módosult. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A mikrovállalkozások fejlesztésétcélzó VP6-19.2.1.-53-3-17 kódszámú felhívásra beérkezett 

támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 

129.238.124 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 

117.489.204 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény 

a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A Koppányvölgy Natúrpark fejlesztését célzó VP6-19.2.1.-53-4-17 kódszámú felhívásra 

beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. május 31-én zárult 

támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel 

bezárólag 23.307.332 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása 

után 21.188.484 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A HACS lezárult felhívásai közül az innovatív turisztikai fejlesztések megvalósítását 

támogató VP6-19.2.1.-53-5-17 kódszámú felhívás esetében a turisztikai ágazat 

álsághelyzete miatt több, korábban támogatást nyert projekt esetében került sor a 

támogatásról való lemondásra. Mindezek alapján a felhívás esetében a forrásigény 

22.956.672 Ft-ra mérséklődött. A forrás átcsoportosítás során ehhez igazodva a felhívás 

forráskerete 20.869.702 Ft –ra változott, így a forrásigény a rendelkezésre álló keret 82,5 %-

áról 110 %-ára módosult. 

A „helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-

53-6-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 

2019. december 31-én zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban 

benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 63.484.139 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret 

az átcsoportosítás után pedig 57.712.854 Ft. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 
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A saját teljesítéssel kapcsolatos IH tájékoztató alapján újból ügyintézésre került, „a 

hátrányos helyzetű mikrotérségek animációját, pályázati részvételét segítő humán erőforrás 

fejlesztés” című felhívás esetében a pályázók által igényelt és az IIER rendszerben számított 

támogatási összeg (24.235.265 Ft.) meghaladja a felhívás alapján az átcsoportosítás után 

rendelkezésre álló 22.032.059 Ft keretösszeget. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „REAL iskolai műhelyek fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-10-17 kódszámú felhívás 

esetében a forrásigény 29.999.210 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret az átcsoportosítás 

után 27.272.009 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek 

rekonstrukciója” című, VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú felhívás esetében a forrásigény 

23.988.853 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret az átcsoportosítást követően 21.808.048 Ft. 

A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a 

rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A 2021. évi megnövekedett forráskeret és a forrásátcsoportosítás után felszabaduló 

forráskeretre vonatkozó felhívások újbóli meghirdetése a fent leírtak szerint folyamatban 

van. 

2021. 3. negyedév: 

A HACS számára 2020. évben biztosított többlet fejlesztési forráskeret lekötése érdekében a 

lezárult felhívások közül a legtöbb beérkezett támogatási kérelemmel rendelkező 3 felhívás 

újbóli meghirdetése érdekében 2021. február hónapban a munkaszervezet megküldte az 

felhívások összefoglaló dokumentumait az Irányító Hatóság számára. Az egyeztetések után 

a HACS munkaszervezete elvégezte az IIER rendszerben a felhívások rögzítését. Az 

Irányító Hatóság elsőként a „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások 

létrehozása, fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívás 

felülvizsgálatát végezte el, amelyről 2021. augusztus 30-án küldött elektronikus levelében 

tájékoztatta a HACS munkaszervezetét. A felülvizsgálat során jelzett és az IIER felületen 

rögzített észrevételek és javaslatok alapján a HACS munkaszervezete az Irányító Hatóság 

munkatársával történt többszöri egyeztetést követően 2021. szeptember hónapban 

elvégezte a felhívás változtatását az IIER felületen. Az Irányító Hatóság jóváhagyását 

követően a „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, 

fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívás 2021. szeptember 22-én 

megjelentetésre került a Magyar Államkincstár pályázati felületén. A támogatási kérelmek 

benyújtására 2021. október 15-től van lehetőség. 
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A „Mikrovállalkozások és őstermelők helyi termék fejlesztő, termelő, feldolgozó és piacra 

jutást segítő tevékenységeinek támogatása” VP6-19.2.1.-53-3-17; „A Koppányvölgy 

Natúrpark szolgáltatásainak fejlesztése” VP6-19.2.1.-53-4-17 felhívások esetében az 

Irányító Hatóság felülvizsgálata még nem történt meg, így ezek a felhívások még nem 

kerültek közzétételre.  

A 2021. július 1-jétől 2021. szeptember 30-ig tartó időszakban a HACS munkatársait a 

korábban már támogatást nyert ügyfelek keresték meg a megvalósítással összefüggő 

kérdésekkel.  

2021. 3. negyedévében a HACS munkatársai elvégezték a korábban támogatásban 

részesült projektekkel kapcsolatban benyújtott változás bejelentések ügyintézését.  

A Koppányvölgyi HACS munkaszervezete a HBB döntések, a központi adatok és a 

beérkezett kérelmek összesítése alapján folyamatosan nyomon követte és követi a HACS 

által meghirdetett 11 db helyi felhívás igényelt támogatási összegét. A 2018. június 30-án, 

2018. szeptember 30-án, 2018. december 31-én, 2019. március 30-án, 2019. június 30-án, 

2019. szeptember 30-án, 2019. december 31-én, 2020. március 31-én, 2020. május 31-én, 

2020. július 31-én, 2020. augusztus 31-én és 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszokban benyújtott támogatási kérelmekről született 

HBB határozatok alapján az egyes felhívásokra beérkezett támogatási igények az alábbiak 

szerint alakultak. 

A „települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” 

című, VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített 

forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló 

szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 81.927.838 Ft, a rendelkezésre 

álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 74.479.853 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye – az 

időközben történt támogatási jogviszonytól történő elállás miatt - a korábbi szakasz zárástól 

eltérően 49.999.946 Ft-ra, a rendelkezésre álló forráskeret pedig ezzel megegyezően 

49.999.946 Ft-ra módosult. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A mikrovállalkozások fejlesztésétcélzó VP6-19.2.1.-53-3-17 kódszámú felhívásra beérkezett 

támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 

129.238.124 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 
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117.489.204 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény 

a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A Koppányvölgy Natúrpark fejlesztését célzó VP6-19.2.1.-53-4-17 kódszámú felhívásra 

beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. május 31-én zárult 

támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel 

bezárólag 23.307.332 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása 

után 21.188.484 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A HACS lezárult felhívásai közül az innovatív turisztikai fejlesztések megvalósítását 

támogató VP6-19.2.1.-53-5-17 kódszámú felhívás esetében a turisztikai ágazat 

álsághelyzete miatt több, korábban támogatást nyert projekt esetében került sor a 

támogatásról való lemondásra. Mindezek alapján a felhívás esetében a forrásigény 

22.956.672 Ft-ra mérséklődött. A forrás átcsoportosítás során ehhez igazodva a felhívás 

forráskerete 20.869.702 Ft –ra változott, így a forrásigény a rendelkezésre álló keret 82,5 %-

áról 110 %-ára módosult. 

A „helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-

53-6-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 

2019. december 31-én zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban 

benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 63.484.139 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret 

az átcsoportosítás után pedig 57.712.854 Ft. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A saját teljesítéssel kapcsolatos IH tájékoztató alapján újból ügyintézésre került, „a 

hátrányos helyzetű mikrotérségek animációját, pályázati részvételét segítő humán erőforrás 

fejlesztés” című felhívás esetében a pályázók által igényelt és az IIER rendszerben számított 

támogatási összeg (24.235.265 Ft.) meghaladja a felhívás alapján az átcsoportosítás után 

rendelkezésre álló 22.032.059 Ft keretösszeget. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „REAL iskolai műhelyek fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-10-17 kódszámú felhívás 

esetében a forrásigény 29.999.210 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret az átcsoportosítás 

után 27.272.009 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek 

rekonstrukciója” című, VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú felhívás esetében a forrásigény 

23.988.853 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret az átcsoportosítást követően 21.808.048 Ft. 

A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a 

rendelkezésre álló keret 110 %-a. 
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A 2021. évi megnövekedett forráskeret és a forrásátcsoportosítás után felszabaduló 

forráskeretre vonatkozó felhívások újbóli meghirdetése a fent leírtak szerint folyamatban 

van. 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztzési Közhasznú Egyesület munkaszervezetének vezetője 

2021. július 13-án részt vett az Irányító Hatóság által szervezett LEADER szakmai 

rendezvényen, ahol a HACS-ok képviselői tájékoztatást kaptak többek között a 

kérelemkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról, a LEADER program lebonyolításának átmeneti 

időszakra vonatkozó kérdéseiről, valamint a 2023-2027 közötti időszak tervezéséről. 

A Koppányvölgyi VKE részéről Horváth Richárd vett részt a 2021. szeptember 14-én online 

felületen megtartott régiós értekezleten. Az értekezlet keretében Szíjártó Attila köszöntötte a 

megjelenteket, majd Zsán-Klucsó Klaudia osztályvezető ismertette a LEADER programmal 

kapcsolatos aktualitásokat és válaszolt a megjelent HACS munkatársak kérdéseire. 

 

2021. 4. negyedév: 

A HACS számára biztosított többlet fejlesztési forráskeret lekötése érdekében 2021. február 

hónapban a munkaszervezet megküldte az felhívások összefoglaló dokumentumait az 

Irányító Hatóság számára. Az egyeztetések után a HACS munkaszervezete elvégezte az 

IIER rendszerben a felhívások rögzítését. Az Irányító Hatóság elsőként a „Települési 

közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, VP6-

19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívás felülvizsgálatát végezte el. A többszöri 

egyeztetést követően a felhívás 021. szeptember 22-én került közzétételre.  

Ezt követően az Irányító Hatóság 2021. október 20-án értesítette a HACS munkaszervezetét 

a „Térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívással kapcsolatos észrevételekről és 

módosítási javaslatokról. A 2021. november hónapban többszöri egyeztetésre került sor a 

HACS munkaszervezet és az Irányító Hatóság munkatársa között. Ezek eredményeként az 

IH jóváhagyást követően a felhívás 2021. november 29-én került közzétételre a Magyar 

Államkincstár pályázati felületén. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 15-

től van lehetőség. 

A „Mikrovállalkozások és őstermelők helyi termék fejlesztő, termelő, feldolgozó és piacra 

jutást segítő tevékenységeinek támogatása” VP6-19.2.1.-53-3.2-17 kódszámú felhívás 

ismételt megjelentetésével kapcsolatban elvégzett minőségbiztosítási vizsgálat során tett 

észrevételekről az Irányító Hatóság 2021. december 7-én küldött elektronikus levelében 

tájékoztatta a HACS munkaszervezetét. A 2021. december hónapban elvégzett 

módosításokról a HACS munkaszervezete 2022. január 5-én értesítette az Irányító Hatóság 

munkatársát. Jelenleg a felhívás utolsó részleteinek tisztázása van folyamatban, amelynek 

lezárását követően a felhívás várhatóan 2021. január hónapban közzétételre kerülhet. 
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A „Koppányvölgy Natúrpark szolgáltatásainak fejlesztése” VP6-19.2.1.-53-4-17 felhívás 

esetében az Irányító Hatóság felülvizsgálata még nem történt meg, így ez a felhívás még 

nem került közzétételre.  

A 2021. október 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszakban a HACS munkatársait a 

korábban már támogatást nyert ügyfelek keresték meg a megvalósítással összefüggő 

kérdésekkel.  

2021. 4. negyedévében a HACS munkatársai elvégezték a korábban támogatásban 

részesült projektekkel kapcsolatban benyújtott változás bejelentések ügyintézését, továbbá a 

megkezdődött a „Térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, 

fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívásra benyújtott támogatási 

kérelmek ügyintézése is. 

A Koppányvölgyi HACS munkaszervezete a HBB döntések, a központi adatok és a 

beérkezett kérelmek összesítése alapján folyamatosan nyomon követte és követi a HACS 

által meghirdetett 11 db helyi felhívás igényelt támogatási összegét. A 2018. június 30-án, 

2018. szeptember 30-án, 2018. december 31-én, 2019. március 30-án, 2019. június 30-án, 

2019. szeptember 30-án, 2019. december 31-én, 2020. március 31-én, 2020. május 31-én, 

2020. július 31-én, 2020. augusztus 31-én és 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszokban benyújtott támogatási kérelmekről született 

HBB határozatok alapján az egyes felhívásokra beérkezett támogatási igények az alábbiak 

szerint alakultak. 

A „települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” 

című, VP6-19.2.1.-53-1-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített 

forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló 

szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 81.927.838 Ft, a rendelkezésre 

álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 74.479.853 Ft. A felhívás esetében a 

beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye – az 

időközben történt támogatási jogviszonytól történő elállás miatt - a korábbi szakasz zárástól 

eltérően 49.999.946 Ft-ra, a rendelkezésre álló forráskeret pedig ezzel megegyezően 

49.999.946 Ft-ra módosult. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 100 %-a. 

A mikrovállalkozások fejlesztésétcélzó VP6-19.2.1.-53-3-17 kódszámú felhívásra beérkezett 

támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. szeptember 30-án zárult támogatási 

kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel és az 

időközben történt támogatásról való lemondásokkal bezárólag 121.194.979 Ft, a 
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rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása után 117.489.204 Ft. A felhívás 

esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 

103,15 %-a. 

A Koppányvölgy Natúrpark fejlesztését célzó VP6-19.2.1.-53-4-17 kódszámú felhívásra 

beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 2020. május 31-én zárult 

támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban benyújtott támogatási kérelmekkel 

bezárólag 23.307.332 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret a forráskeret átcsoportosítása 

után 21.188.484 Ft. A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes 

forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A HACS lezárult felhívásai közül az innovatív turisztikai fejlesztések megvalósítását 

támogató VP6-19.2.1.-53-5-17 kódszámú felhívás esetében a turisztikai ágazat 

válsághelyzete miatt több, korábban támogatást nyert projekt esetében került sor a 

támogatásról való lemondásra. Mindezek alapján a felhívás esetében a forrásigény 

22.956.672 Ft-ra mérséklődött. A forrás átcsoportosítás során ehhez igazodva a felhívás 

forráskerete 20.869.702 Ft –ra változott, így a forrásigény a rendelkezésre álló keret 82,5 %-

áról 110 %-ára módosult. 

A „helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-

53-6-17 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek összesített forrásigénye a 

2019. december 31-én zárult támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló szakaszban 

benyújtott támogatási kérelmekkel bezárólag 63.484.139 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret 

az átcsoportosítás után pedig 57.712.854 Ft. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A saját teljesítéssel kapcsolatos IH tájékoztató alapján újból ügyintézésre került, „a 

hátrányos helyzetű mikrotérségek animációját, pályázati részvételét segítő humán erőforrás 

fejlesztés” című felhívás esetében a pályázók által igényelt és az IIER rendszerben számított 

támogatási összeg (24.235.265 Ft.) meghaladja a felhívás alapján az átcsoportosítás után 

rendelkezésre álló 22.032.059 Ft keretösszeget. A felhívás esetében a beérkezett 

támogatásokban jelzett összes forrásigény a rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A „REAL iskolai műhelyek fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-10-17 kódszámú felhívás 

esetében a forrásigény az eredeti 29.999.210 Ft-ról 14.999.221 Ft-ra csökkent egy ügyfél 

támogatásról való lemondása miatt. A rendelkezésre álló forráskeret jelenleg 27.272.009 Ft 

amelyből 12.272.788 Ft átcsoportosításra kerül az ismételten megnyitásra kerülő 

felhívásokra. 

A „látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek 

rekonstrukciója” című, VP6-19.2.1.-53-13-17 kódszámú felhívás esetében a forrásigény 

23.988.853 Ft, a rendelkezésre álló forráskeret az átcsoportosítást követően 21.808.048 Ft. 
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A felhívás esetében a beérkezett támogatásokban jelzett összes forrásigény a 

rendelkezésre álló keret 110 %-a. 

A 2021. évi megnövekedett forráskeret és a forrásátcsoportosítás után felszabaduló 

forráskeretre vonatkozó felhívások újbóli meghirdetése a fent leírtak szerint folyamatban 

van. 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részéről Horváth Richárd vett részt a 

2021. december 10-én online felületen megtartott régiós értekezleten. Az értekezlet 

keretében Szíjártó Attila köszöntötte a megjelenteket, majd Zsán-Klucsó Klaudia 

osztályvezető ismertette a LEADER programmal kapcsolatos aktualitásokat és válaszolt a 

megjelent HACS munkatársak kérdéseire. 

 

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont 

megjelölésével.  

 

2021. 1. negyedév: 

 

A 2020. novembere óta folyamatosan fennálló COVID 19 vírus okozta egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt az ügyfelekkel elsősorban telefonon és elektronikus úton tartotta a 

kapcsolatot a munkaszervezet, rendezvény megtartására a beszámoló időszakában nem 

került sor. 

 

2021. 2. negyedév: 

 

Tekintettel arra, hogy a COVID 19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt hozott korlátozó 

intézkedések jelentős lazítására 2021. június 1-jétől kezdődően került sor, valamint arra, 

hogy az újból megnyitásra kerülő felhívások ez ideig nem kerültek közzétételre a beszámoló 

időszakában rendezvény megtartására a beszámoló időszakában nem került sor. 

 

2021. 3. negyedév: 

 

2021. szeptember 30., Tab 

 

A „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” 

című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú, a Magyar Államkincstár pályázati felületén 

2021. szeptember 22-én megjelentetésre került LEADER helyi felhívással kapcsolatban a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezete a támogatási 

kérelem benyújtási időszak 2021. október 15-i kezdetét megelőzően 2021. szeptember 30-

án tájékoztató fórumot rendezett. A fórum keretében a felhívás iránt érdeklődő, potenciális 

pályázók tájékoztatást kaptak a felhívás keretében támogatható tevékenységekről, az 
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elszámolható költségek köréről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletekről és azokra vonatkozó tartalmi 

és formai előírásokról. 

 

2021. 4. negyedév: 

 

2021. december 13., Törökkoppány 

 

A „Térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2.2-21 azonosító számú, a Magyar Államkincstár pályázati felületén 2021. 

november 29-én megjelentetésre került LEADER helyi felhívással kapcsolatban a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezete a támogatási 

kérelem benyújtási időszak 2021. december 15-i kezdetét megelőzően 2021. december 13-

án tájékoztató fórumot rendezett. A fórum keretében a felhívás iránt érdeklődő, potenciális 

pályázók tájékoztatást kaptak a felhívás keretében támogatható tevékenységekről, az 

elszámolható költségek köréről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletekről és azokra vonatkozó tartalmi 

és formai előírásokról. 

 

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! 

(minimum 3000 karakter) 

 

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  

 

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.  

 

2021. 1. negyedév: 

A HACS által 2017. évben meghirdetett felhívások közül az utolsók támogatási kérelem 

benyújtására nyitva álló időszaka is lezárult 2020. szeptember 30-án. Az emelt összegű 

forráskeretre vonatkozó felhívások meghirdetése pedig folyamatban van, így jelenleg nincs 

nyitott támogatási kérelem benyújtási időszakkal rendelkező LEADER helyi felhívás a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület helyi felhívásai között. Ennek alapján 

2021. első negyedévében a HACS-hoz nem érkezett a támogatási kérelmek benyújtásával 

kapcsolatos kérdés és megkeresés.  

A HACS munkatársai 2021. első negyedévében több megkeresést is kaptak a korábban már 

elbírált támogatási kérelmek alapján támogatást nyert ügyfelek részéről a projektek 

megvalósításával kapcsolatban. A korábbi időszakokhoz hasonlatosan az érdeklődők 

többsége a kifizetési kérelmek összeállításával és csatolandó mellékletekre vonatkozó 

tartalmi és formai előírásokkal kapcsolatban kért tájékoztatást. A legtöbb kérdést az építési 
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beruházásokkal, különösen a COVID 19 veszélyhelyzet miatt megnehezült építőanyag 

beszerzések miatt szükséges tételváltozások dokumentálásával kapcsolatban tették fel a 

támogatást nyert szervezetek képviselői. Az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban kevesebb 

megkeresés érkezett a HACS munkatársaihoz. Ezek többsége a korábbi időszakhoz 

hasonlatosan a beszerzések dokumentálásával (átadás-átvételi és üzembehelyezési 

jegyzőkönyvek tartalma, teljesítés igazolások tartalmi és formai követelményei) volt 

kapcsolatos. A HACS munkatársai részletes tájékoztatást adtak az ügyfelek számára. 

A COVID 19 pandémiás helyzet okozta beszerzési nehézségek, valamint az építési 

beruházások és az eszközbeszerzések esetében tapasztalható szállítói csúszások miatt 

többen érdeklődtek a mérföldkövek dátumainak módosításával és a kimentési kérelmek 

benyújtásával kapcsolatban is. 

2021. első negyedévében a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

munkatársa 1 alkalommal egyeztetett személyesen a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának munkatársaival a támogatási kérelmek 

változás bejelentésének ügyintézésével kapcsolatban. A megbeszéltekről a HACS 

munkatársa telefonon tájékoztatta az érintett ügyfeleket. 

 

2021. 2. negyedév: 

 

A HACS által 2017. évben meghirdetett felhívások közül az utolsók támogatási kérelem 

benyújtására nyitva álló időszaka is lezárult 2020. szeptember 30-án. Az emelt összegű 

forráskeretre vonatkozó felhívások meghirdetése pedig folyamatban van, így jelenleg nincs 

nyitott támogatási kérelem benyújtási időszakkal rendelkező LEADER helyi felhívás a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület helyi felhívásai között. Ennek alapján 

2021. második negyedévében a HACS-hoz nem érkezett a támogatási kérelmek 

benyújtásával kapcsolatos kérdés és megkeresés.  

 

2021. második negyedévében továbbra is számos megkeresés érkezett a Koppányvölgyi 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez a korábban már elbírált támogatási kérelmek 

alapján támogatást nyert ügyfelek részéről a projektek megvalósításával kapcsolatban. A 

korábbi időszakokhoz hasonlatosan az érdeklődők többsége a kifizetési kérelmek 

összeállításával és csatolandó mellékletekre vonatkozó tartalmi és formai előírásokkal 

kapcsolatban kért tájékoztatást. A legtöbb kérdést az építési beruházásokkal, különösen a 

COVID 19 veszélyhelyzet miatt megnehezült építőanyag beszerzések miatt szükséges 

tételváltozások dokumentálásával kapcsolatban tették fel a támogatást nyert szervezetek 

képviselői. Az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban kevesebb megkeresés érkezett a HACS 

munkatársaihoz. Ezek többsége a korábbi időszakhoz hasonlatosan a beszerzések 

dokumentálásával (átadás-átvételi és üzembehelyezési jegyzőkönyvek tartalma, teljesítés 

igazolások tartalmi és formai követelményei) volt kapcsolatos, ám többen érdeklődtek a 
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külföldi pénzügyi bizonylatok (előleg és végszámlák) elszámolásával kapcsolatos 

tudnivalókról. A HACS munkatársai részletes tájékoztatást adtak az ügyfelek számára. 

 

A COVID 19 pandémiás helyzet okozta beszerzési nehézségek, valamint az építési 

beruházások és az eszközbeszerzések esetében tapasztalható szállítói csúszások miatt 

többen érdeklődtek a mérföldkövek dátumainak módosításával és a kimentési kérelmek 

benyújtásával kapcsolatban is. 

 

2021. 3. negyedév: 

 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2021. évben újra meghirdetésre 

kerülő felhívásai közül az Irányító Hatóság a „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó 

kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívás 

felülvizsgálatát végezte el, így az 2021. szeptember 22-én közzétételre került a Magyar 

Államkincstár elektronikus felületén. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 15-

től kezdődően nyílik lehetőség. A 2021. szeptember 22-től 2021. szeptember 30-ig tartó 

időszakban a HACS munkatársait telefonon több települési önkormányzattól is megkeresték 

a támogatási kérelem összeállításával és benyújtásával kapcsolatos kérdésekkel.  

 

2021. harmadik negyedévében továbbra is számos megkeresés érkezett a Koppányvölgyi 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez a korábban már elbírált támogatási kérelmek 

alapján támogatást nyert ügyfelek részéről a projektek megvalósításával kapcsolatban. A 

korábbi időszakokhoz hasonlatosan az érdeklődők többsége a kifizetési kérelmek 

összeállításával és csatolandó mellékletekre vonatkozó tartalmi és formai előírásokkal 

kapcsolatban kért tájékoztatást. A legtöbb kérdést az építési beruházásokkal, különösen az 

építőanyag árak növekedése és beszerzési nehézsége miatt szükséges tételváltozások 

dokumentálásával kapcsolatban tették fel a támogatást nyert szervezetek képviselői. Az 

eszközbeszerzésekkel kapcsolatban kevesebb megkeresés érkezett a HACS 

munkatársaihoz. Ezek többsége a korábbi időszakhoz hasonlatosan a beszerzések 

dokumentálásával (átadás-átvételi és üzembehelyezési jegyzőkönyvek tartalma, teljesítés 

igazolások tartalmi és formai követelményei) volt kapcsolatos. A HACS munkatársai 

részletes tájékoztatást adtak az ügyfelek számára. 

 

A támogatást nyert szervezetek részéről több megkeresés is érkezett a változás 

bejelentések benyújtásával, a projektek megvalósítására, valamint a záró beszámoló és 

kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakok hosszára vonatkozóan. 
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2021. 4. negyedév: 

 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2021. évben újra meghirdetésre 

kerülő felhívásai közül az Irányító Hatóság a „Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó 

kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú és a 

„Térségi közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” című, 

VP6-19.2.1.-53-2.2-21 azonosító számú felhívások felülvizsgálatát végezte el. A VP6-

19.2.1.-53-1.2-21 azonosító számú felhívás 2021. szeptember 22-én, a VP6-19.2.1.-53-2.2-

21 azonosító számú felhívás pedig 2021. november 29-én került közzétételre a Magyar 

Államkincstár elektronikus felületén. A támogatási kérelmek benyújtására a VP6-19.2.1.-53-

1.2-21 azonosító számú felhívás esetében 2021. október 15-től, míg a VP6-19.2.1.-53-2.2-

21 azonosító számú felhívás esetében pedig 2021. december 15-től kezdődően nyílott 

lehetőség. A felhívásokkal kapcsolatban a 2021. október 1-től 2021. december 31-ig tartó 

időszakban a HACS munkatársait telefonon több települési önkormányzattól is megkeresték 

a támogatási kérelem összeállításával és benyújtásával kapcsolatos kérdésekkel.  

 

2021. negyedik negyedévében továbbra is számos megkeresés érkezett a Koppányvölgyi 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez a korábban már elbírált támogatási kérelmek 

alapján támogatást nyert ügyfelek részéről a projektek megvalósításával és a kifizetési 

kérelmek összeállításával kapcsolatban. Az érdeklődők többsége a kifizetési kérelmek 

benyújtásának határidejével, a csatolandó mellékletekre vonatkozó tartalmi és formai 

előírásokkal kapcsolatban kért tájékoztatást. Több támogatást nyert szervezet részéről 

érkezett kérdés a projektek megvalósítási határidejére, annak esetleges hosszabbítására 

vonatkozóan. Többen is problémaként jelezték, hogy a kivitelezők szűkös kapacitásai miatt 

az építések elhúzódnak, a megnövekedett építőanyag árak miatt pedig egyre nagyobb 

nehézséget jelent a projektek megnövekedett önerejének finanszírozása.  

 

Az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban kevesebb megkeresés érkezett a HACS 

munkatársaihoz. Ezek többsége a korábbi időszakhoz hasonlatosan a beszerzések 

dokumentálásával (átadás-átvételi és üzembehelyezési jegyzőkönyvek tartalma, teljesítés 

igazolások tartalmi és formai követelményei) volt kapcsolatos. A HACS munkatársai 

részletes tájékoztatást adtak az ügyfelek számára. 

 

A támogatást nyert szervezetek részéről több megkeresés is érkezett a változás 

bejelentések és kimentési kérelmek benyújtásával kapcsolatban. 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével. 

 

2021. 1. negyedév: 
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A 2020. novembere óta folyamatosan fennálló COVID 19 vírus okozta egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt az ügyfelekkel elsősorban telefonon és elektronikus úton tartotta a 

kapcsolatot a munkaszervezet, rendezvény megtartására a beszámoló időszakában nem 

került sor. 

 

2021. 2. negyedév: 

 

Tekintettel arra, hogy a COVID 19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt hozott korlátozó 

intézkedések jelentős lazítására 2021. június 1-jétől kezdődően került sor, valamint arra, 

hogy az újból megnyitásra kerülő felhívások ez ideig nem kerültek közzétételre a beszámoló 

időszakában rendezvény megtartására a beszámoló időszakában nem került sor. 

 

2021. 3. negyedév: 

 

2021. szeptember 30., Tab – Projekt megvalósítással kapcsolatos tájékoztató fórum 

 

2021. szeptember 30-án Tabon került sor a projektek megvalósításával kapcsolatos 

tájékoztató fórum megtartására. A fórum keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak a 

kifizetési kérelmek összeállításával, a benyújtandó dokumentumok körével és azok 

tartalmi és formai elvárásaival kapcsolatos tudnivalók a Vidékfejlesztési Program 

keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos 

általános tájékoztatásról szóló 31/2021. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény, a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a LEADER 

helyi felhívások alapján. A fórumok keretében megbeszélésre kerültek a kifizetési 

kérelmekben tapasztalt leggyakoribb hibák is.  

 

2021. 4. negyedév: 

 

2021. október 14., Miklósi – LEADER tájékoztató fórum 

 

2021. negyedik negyedévében október 14-én Miklósi községben került sor került sor a 

projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztató fórum megtartására. A fórum 

keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak a kifizetési kérelmek összeállításával, a 

benyújtandó dokumentumok körével és azok tartalmi és formai elvárásaival kapcsolatos 

tudnivalók a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele 

iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2021. (V. 5.) 

számú Kincstár Közlemény, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet, valamint a LEADER helyi felhívások alapján. A fórumok keretében 

megbeszélésre kerültek a kifizetési kérelmekben tapasztalt leggyakoribb hibák is. 
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2021. december 13., Törökkoppány – LEADER tájékoztató fórum 

 

2021. negyedik negyedévében december 13-án Törökkoppány községben került sor 

került sor a projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztató fórum megtartására. A 

fórum keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak az eszközbeszerzések és építési 

beruházások kifizetési kérelmeinek összeállításával, a benyújtandó dokumentumok 

körével és azok tartalmi és formai elvárásaival kapcsolatos tudnivalókról a 

Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési 

igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2021. (V. 5.) számú Kincstár 

Közlemény, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet, valamint a LEADER helyi felhívások alapján. A fórumok keretében 

megbeszélésre kerültek a kifizetési kérelmekben tapasztalt leggyakoribb hibák is. 

 

2021. december 17., Ádánd – LEADER tájékoztató fórum 

 

2021. negyedik negyedévében december 17-én Ádánd községben került sor került sor a 

projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztató fórum megtartására. A fórum 

keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak a Vidékfejlesztési Program keretében 

nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános 

tájékoztatásról szóló 31/2021. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény, a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a LEADER 

helyi felhívások alapján a kifizetési kérelmek összeállításáról és benyújtásáról, a 

szükséges dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről. A fórumok keretében 

megbeszélésre kerültek a kifizetési kérelmekben tapasztalt leggyakoribb hibák is. 

 

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása. 

 

2021. 1. negyedév: 

A HACS 2021. január 1-től március 31-ig tartó időszakban is ellátta az egyesület ügyviteli 

feladatait. A fő feladatot a támogatást nyert projektekkel kapcsolatos tanácsadási feladat, 

valamint a HBB ülés előkészítése és lebonyolítása mellett az emelt forráskeretre vonatkozó, 

újra meghirdetésre kerülő kérelmekkel kapcsolatos előkészítő munka jelentette. 

Az érintett időszakban a HACS foglalkoztatotti létszáma 1 fővel változott. 2021. február 1-

jétől kezdődően heti 20 órás munkaviszony keretében térségi animátor munkakörben 

foglalkoztatja Madarász Annát a HACS munkaszervezete A HACS 2021. január 1-től január 

31-ig tartó időszakban 3 fő főállású, 2021. február 1-től pedig további 1 fő, részmunkaidőben 
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foglalkoztatott munkavállalóval látja el feladatait. A HACS által foglalkoztatott személyek 

mindegyike felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 

66. cím alatt található székhelyén a 2021. január 1-től március 31-ig tartó időszakban is 

fenntartotta központi irodáját és biztosította a konzultációs lehetőséget.  

A bútorozott, 4 szélessávú internet elérhetőséggel és nyomtatóval rendelkező 

munkaállomás, 2 db laptop, 1 db nagy teljesítményű, A3 és A4 lapméretű fénymásoló és 

szkenner mellett vezetékes telefon és fax, illetve mobil telefonos előfizetés is biztosított a 

munkavállalók számára.  

Az ügyfélfogadást és a nagyobb létszámú rendezvények lebonyolítását 1 db 50-60 fő 

befogadására alkalmas terem, valamint a szükséges rendezvénytechnikai eszközök 

(projektor, laptop, vetítővászon) is segítik.  

2021. 2. negyedév: 

A HACS 2021. április 1-től június 30-ig tartó időszakban is ellátta az egyesület ügyviteli 

feladatait. A fő feladatot a támogatást nyert projektekkel kapcsolatos tanácsadási feladat, 

valamint az emelt forráskeretre vonatkozó, újra meghirdetésre kerülő kérelmekkel 

kapcsolatos előkészítő munka jelentette. 

Az érintett időszakban a HACS foglalkoztatotti létszáma a 2021. első negyedév végi 

állapothoz képest nem változott. A HACS munkaszervezete 2021. április 1-től június 30-ig 

tartó időszakban 3 fő főállású, és további 1 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóval látja el feladatait. A HACS által foglalkoztatott személyek mindegyike 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Az infrastrukturális feltételekben az első negyedévhez képest nem történt változás. 

 

2021. 3. negyedév: 

A HACS 2021. július 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban is ellátta az egyesület ügyviteli 

feladatait. A fő feladatot a támogatást nyert projektekkel kapcsolatos tanácsadási feladat, 

valamint az emelt forráskeretre vonatkozó, újra meghirdetésre kerülő kérelmekkel 

kapcsolatos előkészítő munka jelentette. 

Az érintett időszakban a HACS foglalkoztatotti létszáma a 2021. második negyedév végi 

állapothoz képest nem változott. A HACS munkaszervezete 2021. július 1-től szeptember 

30-ig tartó időszakban 3 fő főállású, és további 1 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóval látja el feladatait. A HACS által foglalkoztatott személyek mindegyike 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
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Az infrastrukturális feltételekben a második negyedévhez képest nem történt változás. 

 

2021. 4. negyedév: 

A HACS 2021. október 1-től december 31-ig tartó időszakban is ellátta az egyesület ügyviteli 

feladatait. A fő feladatot a támogatást nyert projektekkel kapcsolatos tanácsadási feladat, 

valamint az emelt forráskeretre vonatkozó, újra meghirdetésre kerülő kérelmekkel 

kapcsolatos előkészítő munka, továbbá az újból megnyitott támogatási kérelmekre benyújtott 

támogatási kérelmek ügyintézése jelentette. 

Az érintett időszakban a HACS foglalkoztatotti létszáma a 2021. harmadik negyedév végi 

állapothoz képest nem változott. A HACS munkaszervezete 2021. október 1-től december 

31-ig tartó időszakban 3 fő főállású, és további 1 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóval látja el feladatait. A HACS által foglalkoztatott személyek mindegyike 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Az infrastrukturális feltételekben a harmadik negyedévhez képest nem történt változás. 

 

2.4. Egyéb. 

 

2021. 1. negyedév: 

Tovább folytatódott az ERASMUS+ tananyagfejlesztési program megvalósításának 

koordinációja, a járvány harmadik hulláma továbbra is lehetetlenné tette a személyes 

egyeztetések lefolytatását. 

Folytatódott az európai Smart Village Network projekt megvalósítása, amelynek keretében 

az elkészült stratégiák értékelése, továbbfejlesztése folyik, de a projekt látogatások a 

járvány miatt elmaradtak. 

Tovább folytatódott Siófok város CLLD programjának szakmai mentorálása is, jelenleg a civil 

szervezetek közösségi házhoz kötődő pályázatainak értékelése zajlik. 

 

2021. 2. negyedév: 

A személyes egyeztetések lehetővé válásával felgyorsult az ERASMUS+ tananyagfejlesztési 

program megvalósítása, elkészült a szesz-lepárlási tananyag első verziója és megkezdődött 

a térségben egyre jelentősebbé váló illóolaj lepárlásra vonatkozó anyagok összeállítása.  

Az európai Smart Village Network projekt megvalósítása is intenzívebbé vált, élénkült a 

kiválasztott európai falvak eszmecseréje. A megosztott projekt gyakorlatok túlnyomórésze a 
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társadalmi innováció körébe sorolható, a HACS által képviselt biomassza alapú gazdaság-

fejlesztési megoldás egyedülálló. 

Szervezetünk szakmai támogatásával lezárult a siófoki CLLD program civil szervezetek 

közösségi házhoz kötődő pályázatainak értékelése és megkezdődött a városi közösségi tér 

kialakítására irányuló kulcsprojekt megvalósítása, amelynek első eleme a közbeszerzés 

elindítása. 

2021. 3. negyedév: 

A Koppányvölgy natúrpark egyszeri minisztériumi működési támogatásának szakmai 

egyeztetési és szerződés előkészítési feladatainak ügyintézése. A natúrparkok először 

kapnak központi hozzájárulást működésükhöz, ami, különösen a hátrányos helyzetű 

térségek natúrparkjainak elengedhetetlen volt az életbenmaradáshoz. 

Segítettük a V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – New prospect of agriculture c. Visegrádi 

Alapra benyújtott pályázat elkészítését, amelyben szlovák, cseh és lengyel partnerekkel  

moldáviai helyszíni tudásfejlesztést valósítanánk meg a regeneratív mezőgazdaság 

területén. Szervezetünkre a talajvédelmi, talajerőgazdálkodási feladatok ismertetése hárul. 

A személyes egyeztetések lehetővé válásával felgyorsult az ERASMUS+ tananyagfejlesztési 

program megvalósítása, elkészült a szesz-lepárlási tananyag első verziója és megkezdődött 

a térségben egyre jelentősebbé váló illóolaj lepárlásra vonatkozó anyagok összeállítása.  

Az európai Smart Village Network projekt megvalósítása előrehaladt, ez időszakban egy 

informális tanácsadó testület, a Smart Village Task Force létrehozását készítettük elő, amely 

segítséget nyújt az EU Bizottság számára a definíció kidolgozásához és a kapcsolódó 

szakpolitika kialakításához. A 15-20 fősre tervezett testületben tagságot vállalt a PM, az AM, 

a TÖOSZ, a LESZ, a Digitális Jólét Program, és a szakterület számos, meghatározó 

szakértője. 

Szervezetünk szakmai támogatást nyújtott a siófoki CLLD program civil szervezeteinek 

pályázati hiánypótlásához és a városi közösségi tér kialakítására irányuló kulcsprojekt 

közbeszerzési anyagának elkészítéséhez. 

 

2021. 4. negyedév: 

A térségi szakképzési intézmények és a Bahart Rt kezdeményezésére elindult egy 

nemzetközi ERASMUS+ projekt szervezése. A szervezést, a koordinációs feladatokat és a 

pályázat elkészítését szervezetünk vállalta. A projekt a hajózási technikus képzés 

beindításának megalapozását (tananyag fejlesztés, akkreditációs anyagok elkészítése) 
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vállalná fel. Szervezetünk meglévő nemzetközi kapcsolatainak felhasználásával megkezdte 

olasz és/vagy horvát partnerek keresését a projekt konzorcium megszervezéséhez. 

Értesítést kaptunk, hogy a V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – New prospect of agriculture c. 

pályázat elnyerte a Visegrádi Alap támogatását. A projektben szlovák, cseh és lengyel 

partnerekkel helyszíni tudásfejlesztést valósítanánk meg a regeneratív mezőgazdaság 

témájában Moldáviában 2022 folyamán. Szervezetünkre a talajvédelmi, talajerőgazdálkodási 

feladatok ismertetése hárul. 

A COVID járvány negyedik hullámának felerősödése újabb átszervezéseket igényelt az 

ERASMUS+ tananyagfejlesztési program megvalósításában. Sajnos a program nem 

hosszabbítható, 2022 első félévében meg kell valósítani a mobilitási programokat. 

Szervezetünk ebben az időszakban is folytatta a siófoki clld program koordinációját. A fő 

feladat a civil szervezetek kulcsprojekthez kötődő projektjeinek adminisztrációjának 

(hiánypótlások, likviditási tervek, előlegigénylés, stb) segítése volt. 

3. Indikátorok 

 Mutató megnevezése 
Vállalt indikátor 

száma 
2021. 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 

2 db 2 db 

 

Eltérés esetén indoklás: 

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 
 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma – 2021. év 

4 db 

2. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2021. év 

191.629.251 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2021. év 2 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2021. év 115.000.000 Ft 

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2021. év  432.094.243 Ft 

 



                    
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. 

 

1 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet 

 

 

 

 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához és eredmény kimutatásához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. 

 

2 

 

I. Általános rész 

 

 

Az Egyesület neve: Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Az Egyesület rövid neve: Koppányvölgyi Egyesület 

Az Egyesület nemzetközi elnevezése: Koppány-Valley Rural Development Association  

Az Egyesület székhelye: 7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. 

Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet. 

Az Egyesület tevékenységét a Magyarország területén végzi, Magyarország alaptörvényének keretei között. 

Az Egyesület működési területe: a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport mindenkori tervezési területe, amely lefedi a 

teljes Tabi és Siófoki Járás területét, valamint a Tamási Járás területéből kiterjed Értény és Koppányszántó község 

területére.  

Az Egyesületet a Somogy Megyei Bíróság a 2008.06.10. napján kelt Pk.60049/2008/2/I számú végzésével 3601. 

nyilvántartási számon vette nyilvántartásba. 

 

Az Egyesület céljai: 

- kulturális tevékenység, 

- oktatási tevékenység, 

- településfejlesztési tevékenység, 

- nemzetközi tevékenység 

- egyéb tevékenység keretében a vidéki területeken történő alábbi változások támogatása:  

- a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása; 

- a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése; 

- a foglalkoztatás elősegítése; 

- az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való 

helyi hozzáférést; 

- a gazdasági-társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák 

visszafordítása a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén; 

- a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló fejlesztések; 

- a vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia 

megerősítése a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásán és megvalósításán keresztül. 

 

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei: 

- az érintett területre vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, az abban foglaltak 

megvalósítása; 

- a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével, az abban foglaltak megvalósításával kapcsolatban 

folyamatos tájékoztatási tevékenység; 

- a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, az abban foglaltak megvalósításában részt vevő helyi 

szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási 

képességeik fejlesztését is; 

- a helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; 

- a Helyi Fejlesztési Stratégiában foglaltak megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több 

szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; 

- a Helyi Fejlesztési Stratégia sikeres megvalósítását elősegítő tanulmányok készítése; 

- a Helyi Fejlesztési Stratégia sikeres megvalósítását elősegítő adminisztrációs tevékenységek 

ellátása, mint: 

 Pályázati felhívások elkészítése; 

 Támogatási kérelmek befogadása és értékelése; 

 A támogatásról való döntéshez olyan hátrányos megkülönböztetéstől mentes, 

átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása, amelyek 

elkerülik az összeférhetetlenséget és biztosítják, hogy a kiválasztás során a 

szavazatok legalább 50 %-át nem a közszférát képviselő partnerek adják, 

valamint engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás alkalmazását; 
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 A támogatásról való döntés során összhang biztosítása a közösségvezérelt 

Helyi Fejlesztési Stratégiával a projektek az adott stratégiai célkitűzések és 

célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk szerinti rangsorolása révén; 

 A támogatásra javasolt projektek kiválasztása és a támogatás összegének 

rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása 

az Irányító Hatóság részére a támogathatóság végső ellenőrzése céljából; 

 a közösségvezérelt Helyi Fejlesztési Stratégia és a támogatott projektek 

megvalósításához kapcsolódó monitoring tevékenység és a kapcsolódó egyedi 

értékelési tevékenységek végrehajtása; 

- az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek ellátása; 

- az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; 

- az Egyesület képviselete különböző szakmai tanácskozásokon és eseményeken, belföldi és az 

európai hálózatok találkozóin; 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységeket végez, amellyel közvetlenül vagy közvetve szolgálja az alábbi 

közfeladatok teljesülését: 

- Településfejlesztés 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1; 

- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek 

tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 

támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b); 

- Kulturális örökség védelme 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1); 

- Az épített környezet alakítása és védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2); 

- Helyi környezet- és természetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve, végez. 

 

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja.   

 

Könyvvizsgáló: Könyvvizsgálatra nem kötelezett 

                        

Könyvviteli feladatok ellátásáért felelős: 

 

                    Györkéné Biczó Judit 

                    Regisztrációs szám: 169852 

 

II. Pénzügyi beszámoló, 

Mérleg és Eredmény kimutatás részletezése 

 

Az Egyesület a 2000. évi számvitelről szóló C. törvény szerint elkészítette számviteli politikáját. 

A számviteli politika célja az Egyesület valós vagyoni – pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó szabályok, 

eljárások rögzítése. Az Egyesület rendelkezik a számviteli törvény által előírt számviteli politika keretében 

elkészítendő szabályzatokkal (számlarend, értékelési, leltározási, selejtezési, pénzkezelési szabályzatok).   

 

1. Könyvvezetés módja, beszámoló formája, beszámolási időszak 

Könyvvezetés módszere: 

A főkönyvi könyvelés kettős könyvviteli rendszerben, számítógépes feldolgozással történik, a hozzá 

kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal kiegészítve a megbízható, valós helyzet mérlegben és eredmény 

kimutatásban történő bemutatása érdekében. 

Az Egyesület a költségeit elsődleges költség nemenként az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-7-es 

számlaosztályt nem alkalmazza.  
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Beszámoló formája: 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Közhasznúsági melléklet: 

Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46.§. (1) pontja szerint az Egyesület közhasznúsági mellékletet is készít. 

Beszámolási időszak: 

 Kezdete:   2021.01.01.  

Vége:   2021.12.31.  

 Mérlegforduló nap:  2021.12.31. 

 

Mérlegkészítés időpontja: 

Tárgyévet követő április 30. 

 

2. Számviteli elszámolások szempontjai 

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából az az információ melynek helytelen bemutatása vagy elhagyása a 

beszámolás adatait befolyásolja. 

 

Jelentős összegű hibák, melyeknél a különböző ellenőrzések során, ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, 

hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének előjelétől független együttes összege eléri, vagy 

meghaladja a mérleg főösszeg 2 % - át, de legalább 1 millió Ft. 

 

Befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az Immateriális javak, Tárgyi eszközök, melyek tartósan egy évnél 

tovább szolgálják az Egyesület tevékenységét. A Befektetett eszközöket a számviteli törvény előírásai szerint 

értékeljük. Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától a hasznos élettartam végén várható maradványérték 

figyelembe vételével számolunk. 

Az egyes Tárgyi eszközök várható használati idejét, és maradványértékét az Egyesület Elnöke állapítja meg. Az 100 

000 Ft alatti értékű Tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek Terv szerinti 

értékcsökkenési leírásként.  

 

3. Az Egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulása 2021. évben 

 

1. Befektetett eszközök vagyoni aránya     
  

E Ft 

  
 

  
 

 

Befektetett eszközök értéke       
= 

3.917 
= 47,96 % 

 

Befektetett és forgó eszközök értéke       8.167 

 
  

  
 

2. Forgóeszközök aránya  
  

 

 
  

  
 

 

Forgóeszközök értéke       
= 

4.250 
= 52,04 % 

 

Befektetett és forgó eszközök értéke       8.167 

 
  

  
 

3. Saját tőke aránya  
  

 

 
  

  
 

 

Saját tőke  
= 

9.154 
= 82,08 % 

 

Saját tőke és rövid lejáratú köt. 11.152 
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4. Idegen tőke aránya  
  

 

 
  

  
 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
= 

1.998 
= 17,92 % 

 

Saját tőke és rövid lejáratú köt. 11.152 

 
  

  
 

5. Likviditási mutató  
  

 

 
  

  
 

 

Forgóeszközök 

= 

4.250 

= 212,72 % 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
1.998 

 

     

6. Átlagos állományi létszám:  4 fő   

 
  

   

 

 

Mérlegtételek bemutatása 

 

 

a./ Befektetett eszközök 

    
 

              Befektetett eszközök bruttó értéke: 

 

8.637.822 Ft 

           Értékcsökkenés 2021. évben összesen:                              148.307 Ft  
          Értékcsökkenés összesen: 

 
 

4.720.556 Ft 
 

          Befektetett eszközök: 
 

 

 3.917.266 Ft 
 

 

b./ Forgóeszközök 
  

          Követelések összesen (visszatérítés): 0 Ft   

          Pénzeszközök: 
  

                Pénztár 312.945 Ft 

                 Elszámolási betétszámla 3.936.761 Ft 

                  4.249.706 Ft 

                 Forgóeszközök:         4.249.706 Ft  

  

c./ Aktív időbeni elhatárolások   

  
 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 6.667.909 Ft 

 Költségek aktív időbeli elhatárolása        0 Ft 
 

Aktív időbeni elhatárolások összesen: 6.667.909 Ft 
 

 

d./ Saját tőke 

  

   Jegyzett tőke: 

 

0 Ft 

Eredménytartalék: 

 

8.849.909 Ft 

Mérleg szerinti eredmény: 304.377 Ft 

Saját tőke összesen: 9.154.286 Ft 
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e./ Rövid lejáratú kötelezettségek 
   

        
     

        Szállítói tartozások: 104.325 Ft 

 
 

        Egyéb kötelezettségek (SZJA, járulék): 875.750 Ft 

 
 

        Jövedelem elsz.szla.:                         1.017.475 Ft           

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 1.997.550 Ft 

 
 

                 Lejárt határidejű köztartozás nincs 
   

                    

f./ Passzív időbeni elhatárolás 
   

        
    

        Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 Ft   

        Költségek passzív időbeli elhatárolása 30.191 Ft 

 
 

        Halasztott bevételek  3.652.854 Ft 

 
 

        Passzív időbeni elhatárolások összesen: 3.683.045 Ft   
        

 

 

 

            Eredmény levezetése 

 

Bevételek: 

Támogatások összege:   26.445.626 Ft 

Tagdíj:            25.000 Ft 

Egyéb bevétel:         265.580 Ft 

 Pénzügyi bevétel:            2.775 Ft 

     26.738.981 Ft 

 

Kiadások: 

 Anyag jellegű ráfordítások:  1.809.441 Ft 

 Személyi jellegű ráfordítások:              24.105.085 Ft 

 Értékcsökkenés:                     148.307 Ft 

Egyéb ráfordítások:       367.521 Ft 

Pénzügyi ráfordítások:           4.250 Ft   

                               26.434.604 Ft 

 

Eredmény 2021. évben: 304.377 Ft 

      

Az Egyesületnek 2021.évben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele. 

Társasági adókötelezettség nem terheli. 

 

 

Kelt: Törökkoppány, 2022.05.26 

                                                          


