














LEADER intézkedésekre rendelkezésre álló forrás 1 751 051 €. 
 

pénznem euro Ft 
Rendelkezésre álló forrás 1 751 051 €    

1. és 2. körben felhasznált                733 634 €    

Felhasználható a következő LEADER 
körre             1 017 417 €   297 391 079 
   
Leköthető források megoszlása 

 Rendelkezésre álló 
forrás 2013-ig  

 Rendelkezésre álló 
forrás 2013-ig  

 Gazdaságfejlesztés           586 798 €         171 521 011 Ft  
 Szolgáltatásfejlesztés         430 619 €         125 870 067 Ft  
  

Gazdaságfejlesztéshez rendelt intézkedések: 
„Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 
„Csalogató Térség” Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések 
Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása 
Térségi mikro-vállalkozások fejlesztése együtt-működéssel 
Rendelkezésre álló forrás: 171 521 011 Ft (ezt meghaladhatja) 
 
Szolgáltatásfejlesztéshez rendelt intézkedések: 
Biztonságosabb, informáltabb térséget 
Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi programok, közösségi 
ismeretszerzés bővítése 
Rendelkezésre álló forrás: 125 870 067 Ft (ezt nem haladhatja meg) 
 
 



                   
 
 

LEADER Intézkedési Terv 
Intézkedések a 

INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 

 
1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített 

környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
1.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás célja vállalkozásfejlesztés a térség jövedelemtermelő 

helyzetének javítása érdekében. Szolgáltatásfejlesztés, turisztikai 
látványosságok körének szélesítése. 
Közvetlen cél:  
1. Természetbe illeszkedő, aktív pihenést biztosító témaparkok, 
kalandparkok kialakítása, fejlesztése.  
2. Turisztikai attrakciók, térségi rendezvények megvalósítási 
helyszíneinek kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. 
3. 1 db (min.  4 órás) turisztikai, közösségi rendezvény 
lebonyolítása. 
(Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. 
tevékenységet.)  

Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai 
rendezvények befogadására alkalmas szabadtéri vagy zárt (csak 
indokolt esetben) helyszínek kialakítására. Olyan turisztikai 
attrakciók infrastrukturális kialakítása, fejlesztése, amelyek 
biztosítják egy időben 40-150 fő együttes szórakoztatását. 
Támogatható a kötelezően előírt rendezvény szervezésének 
költségei. 

Fogalommagyarázat:  

Turisztikai attrakció: kifejezetten szabadidő-eltöltési vagy 
turisztikai fogyasztási céllal létrehozott létesítmények.  
Tematikus park/témapark: olyan rekreációs és szórakoztatási céllal 
működtetett park, amely egy vagy több témán alapuló turisztikai 
attrakciók széles körét kínálja minden korosztály számára, ide értve 
az étkezési és a vásárlási lehetőségeket is, rendszerint belépődíj 
ellenében.  
Kalandpark: a szórakoztató parkok modernebb, technológiailag 
fejlettebb, illetve dinamikusabb, izgalmasabb attrakciókat kínáló 
típusa, mely elsősorban a látogató aktív részvételére épít. 

 

 



                   
 
1.4. Támogatási kritériumok:  
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell a beruházást követő 2 
gazdasági évben, hogy a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számát legalább 1 fővel növeli. (átlagos statisztikai létszám növekszik 1 fővel) 
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak 

Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Marketing tevékenységre 
maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe. 
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 
Az ügyfélnek vállalnia kell az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 rendezvény 
lebonyolítását; téma-, kalandpark esetén évi min. 5 hónapi nyitva tartás biztosítását (május- 
szeptember). 
A támogatás célja pontban felsorolt tevékenységek közül a 3. tevékenység önállóan nem támogatható, 
az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani. 
Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve 
építési tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló 
gazdasági épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Az intézkedés keretében szálláshely kialakítása nem támogatható. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási 
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban. 
 
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
xVállalkozásfejlesztés 
  Közösségi célú fejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   1 000 000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft 
 
1.7. Ügyfélkör:  
magánszemély   
működő vagy induló mikrovállalkozás 
 
1.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
A nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a 
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 

 



                   
 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Nyilatkozat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 rendezvény lebonyolításáról, 
illetve ; téma-, kalandpark esetén évi min. 5 hónapi nyitva tartás biztosításáról (május- szeptember). 
(eredeti) 
 

 



                   
 
2. számú intézkedés 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  „Csalogató Térség”  Turisztikai jellegű közösségi 
fejlesztések 

 
2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített 

környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
2.3.HVS intézkedés leírása:  1. Települési vagy mikrotérségi közösségek részére szabadtéri 

rendezvényhelyszínek kialakítása, felújítása, bővítése, 
korszerűsítése. A helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése, rendezvények bonyolítása, ezekhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés. 
Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy 
turisztikai jellegű rendezvények befogadására alkalmas szabadtéri 
helyszínek kialakítására. Olyan turisztikai attrakciók 
infrastrukturális kialakítása vagy fejlesztése, amelyek biztosítják 
egy időben 40-150 fő együttes szórakoztatását. Az építési 
beruházáshoz kötelező kapcsolni legalább 1 közösségi 
rendezvény megvalósítását. 

2. Családbarát és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
érdekében építés, eszközbeszerzés, térségi szintű internet alapú 
idegenvezetési rendszer kiépítése. 

Fogalom:   
Családbarát szolgáltatás – olyan szolgáltatások, amelyek legalább 2 
generáció (gyerek-szülő) biztosítanak tartalmas kikapcsolódást. 
Biztosítja a gyerek és szülő egyidejű aktív pihenését, azonos, vagy 
különböző, de térben közeli tevékenységeken keresztül. A családbarát 
turisztikai szolgáltatás lokálisan, útvonalakra bontva tartalmazza 
mindazon szolgáltatások összességét, amelyet élményszerzés, vagy 
aktív pihenés érdekében személyenként, vagy kiscsoportban igénybe 
vehetnek az érdeklődők. 

 
2.4. Támogatási kritériumok:  
Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amelyre támogatást kapott a 2011-ben 
meghirdetett 1 022 953 LEADER célterületen. 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, 
ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 
 Az 1. tevékenységhez kötelező 1 rendezvény szervezése 
Rendezvényre legfeljebb 1 000 000 Ft támogatás igényelhető. 
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői létszám 50 fő.  
Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható.  
Marketing tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe. 
Tájékoztatási vagy idegenvezetési rendszert csak térségi szinten (46 település) lehet kiépíteni. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

 



                   
 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási 
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban. 
 
2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
 Vállalkozásfejlesztés 
xKözösségi célú fejlesztés 
 
2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 
Maximum támogatási összeg:  20 000 000 Ft 
 
2.7. Ügyfélkör:  

- önkormányzat 
- egyház 
- nonprofit szervezet 

 
2.8.Támogatható települések köre:  
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a 
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
 

 



                   
 
3. számú intézkedés 

3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Biztonságosabb, informáltabb térséget 
 

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” –  A térség természeti és épített 
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
3.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás célja a közbiztonság növeléséhez, továbbá a településen, 

településeken belüli tájékoztatást, információáramlást szolgáló, a 
településen vagy a mikrotérségben új, innovatív eszközpark és 
infrastruktúra kiépítése, bővítése. 
Támogatás vehető igénybe a közbiztonság növelése érdekében 
végrehajtott ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű 
infrastruktúra-fejlesztésre, hangosbemondó rendszer kiépítése, 
jelzőrendszerek, vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, bővítésére, 
polgárőrség hatékonyságát növelő eszközök beszerzésére, tájékoztató, 
népszerűsítő kiadványok készítése, a településen, településeken belüli, 
információáramlást szolgáló statikus vagy elektronikus hirdetőtábla(k), 
képes vagy hangos híradó kiépítésére, a nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos tevékenységekre. 

 
3.4. Támogatási kritériumok:  
Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére igényel támogatást, 
úgy a pályázat benyújtásakor a pályázónak – nonprofit szervezet esetén – létesítő okiratában 
szerepelnie kell a település vagy térség közbiztonsági, vagyonvédelmi tevékenységének fejlesztésére 
irányuló célkitűzésnek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a közrend és 
közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás tevékenységek közül 
legalább 1 tevékenységnek. 
Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére igényel támogatást 
legalább 2 együttműködési megállapodással kell rendelkeznie. Adatvédelmi szempontból javasolt az 
érintett települési önkormányzattal vagy az illetékes rendőri szervvel megállapodást kötni. 
Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén legalább 
1 alkalommal közbiztonságot vagy közösségi médiát népszerűsítő programot szervez az üzemeltetési 
időszak alatt. 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, 
ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 
Egy településre maximum 3 000 000 Ft támogatás vehető igénybe, amennyiben új fejlesztés történik, 
bővítésre esetén a támogatás maximális összege 1 500 000 Ft. 
Együttműködés keretében (több települést érintő) megvalósuló fejlesztés esetén településenként új 
fejlesztés esetén 3-3 millió Ft, bővítés esetén 1,5-1,5 millió Ft az igényelhető maximális támogatási 
összeg. 
 
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) 
 Vállalkozásfejlesztés 
xKözösségi célú fejlesztés 
 

 



                   
 
3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   500 000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 18 000 000Ft 
 
3.7. Ügyfélkör:  

- nonprofit szervezetek      
- önkormányzat 

 
3.8.Támogatható települések köre:  
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
 
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Nonprofit szervezet esetén a szervezet létesítő okirata  (egyszerű másolat) 
Együttműködési megállapodás közbiztonsági fejlesztés esetén (eredeti) 
Együttműködési megállapodás több települést érintő fejlesztés esetén (eredeti) 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
 
 

 
 

 



                   
 

4. Számú intézkedés 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek 
kialakítása, közösségi programok, közösségi 
ismeretszerzés bővítése 

 
4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi 

kezdeményezések erősítése  
 
4.3.HVS intézkedés leírása: 
 

Hosszútávú cél a térség kis közösségeinek hatékony fejlesztése, a helyi 
közösségi terek számának növelése, a közösségi ismeretszerzés 
lehetőségeinek bővítése, közösség összetartó erejének növelése 
programokon, programsorozatokon keresztül. 

Közvetlen cél: Települési vagy mikrotérségi közösségeket befogadó 
terek fejlesztése. A helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése, a lakosság közösségi életének és ismereteinek emelése 
érdekében általános vagy tematikus vagy meghatározott célcsoportra 
irányuló programok szervezése és bonyolítása. Ezen belül: 

1. Települési vagy mikrotérségi szintű zárt közösségi terek 
fejlesztése: kulturális, hagyományápoló, sport, informális oktatási 
vagy közösségfejlesztési helyszín kialakítása, fejlesztése. 

2. A működéshez kapcsolódó eszközök beszerzése. 
3. Kulturális és sport (nem versenyszerű) rendezvények támogatása 

települési vagy mikrotérségi szinten, vagy közösségépítő, 
tematikus táborok szervezése, vagy környezettudatosságot, 
energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények szervezése a 
lakosság körében települési vagy mikrotérségi szinten. 

4. Tanfolyamok, hagyományápoló és közösségépítő, társadalmi 
felelősségvállalást erősítő képzések szervezése önkormányzatok, 
civil szervezetek, vállalkozások vagy magánszemélyek számára. 

5. Olyan kiadványok, információs anyagok összeállítása és készítése, 
amely hatékonyan segíti elő a település vagy mikrotérség 
helytörténet-, helyismereti tudásanyagának népszerűsítését, 
eredményesen hozzájárul adott település vagy mikrotérség 
települési marketingjének fejlődéséhez, hosszútávon biztosítja a 
helyi tudás, hagyománykincs továbbadását (papíralapú vagy 
digitális formában). 

Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. vagy 4. vagy 5. 
tevékenységek legalább valamelyikét. A 3. és 4.  tevékenység önállóan 
nem támogatható. 
Az 5. tevékenység önállóan abban az esetben támogatható, ha 
együttműködés keretében jön létre. 

 
4.4. Támogatási kritériumok: 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, 
ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 

 



                   
 
Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amely támogatást kapott a 2011-ben 
meghirdetett 1 022 953 LEADER célterületen. 
Csak olyan eszközök beszerzése engedélyezett, amely eszköznek a közösségi felhasználása adott 
rendezvény, képzés megvalósítása után is biztosított, az ügyfél tartósan közösségi célokra tudja 
használni. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási 
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban. 
Rendezvény esetén településenként legfeljebb 1 000 000 Ft támogatás igényelhető. 
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. Rendezvényen csak zala megyei előadóművészek díjazása 
támogatható. Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői létszám min. 50 fő.  
Tábor megvalósítása esetén legalább 5 naposnak kell lennie. A táborban legalább 15 főnek (+ vezetők) 
kell egy időben részt vennie. Tábor résztvevője csak az Innovatív Dél-Zala HACS területén állandó 
vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személy lehet. 
A támogatás célja rész 3. pontjában szereplő tábor maximum 2,5 millió Ft-tal támogatható.  
 
4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
x Vállalkozásfejlesztés 
x  Közösségi célú fejlesztés 
 
4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 20 000 000Ft 
 
4.7. Ügyfélkör: 

- önkormányzat 
- egyház 
- nonprofit szervezet 
- működő mikrovállalkozás 

 
4.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a 
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Együttműködési megállapodás több települést érintő fejlesztés esetén (eredeti) 
Tervezett kiadvány/információs anyag esetén tartalmi és formai ismertetése. (eredeti) 
 

 



                   
 
 

5. számú intézkedés 
 

5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek 
kialakítása 

 
5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése 

a helyi munkalehetőségek bővítése érdekében 
 
5.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások, 

őstermelők, magánszemélyek  támogatása a térség 
jövedelemtermelő helyzetének javítása érdekében. Közvetlen 
cél: a helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek 
kialakításával egyszerre biztosítható a termelési tevékenység 
támogatása és a vevőkör bővítése, a vásárló helybevitele az 
eladóhoz. Támogatás vehető igénybe vállalkozások 
infrastrukturális adottságainak és termelői eszközeinek 
fejlesztésére és építésre. Támogatható a bemutathatóságot, a 
helyben vásárlás lehetőségét biztosító eszközpark kialakítása, 
fejlesztése. Támogatható a tevékenységhez kapcsolódó 
marketing tevékenység, a projekt nyilvánosságának biztosítása. 
Támogatható a helyi termékhez kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevétele. 

Helyi termék: Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén 
előállított, ott megtermelt, hagyományos vagy a térségre jellemző 
technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék. Helyi 
terméknek minősül továbbá az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület tervezési területén kézműves technológiával előállított 
termék, melynek alapanyaga nem feltétlenül a térségből származik 
(az alapanyag késztermékké feldolgozása a térségben történik). 

 
5.4 Támogatási kritériumok: 

Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a HACS által szervezett helyi 
termékkel kapcsolatos rendezvényen.  
Az ügyfélnek igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő 
vállalkozással vagy őstermelővel vagy nonprofit szervezettel az együttműködést vagy ennek az 
együttműködésnek a kiépítési szándékát. 
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell a beruházást követő 2 
gazdasági évben, hogy a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számát legalább 1 fővel növeli. (átlagos statisztikai létszám növekszik 1 fővel) 
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak 

Marketing tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe. 

Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 
Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve 

 



                   
 
építési tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló 
gazdasági épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Nem nyújtható támogatás vásári stand, mobil faház beszerzésére azon a településen, ahol helyben 
működik piac. 
A pályázatban nem vehet részt az az ügyfél, amely eredményesen szerepelt a 2011-ben meghirdetett 
Leader 1022946 célterületen 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási 
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban. 
 
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
x Vállalkozásfejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 
 
5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft 
 
5.7.Ügyfélkör: 

- őstermelő 
- működő vagy induló mikrovállalkozás 
- magánszemély 

 
5.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a 
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 

Együttműködési szándéknyilatkozat vagy megállapodás (legalább 2 vállalkozással vagy őstermelővel vagy 
nonprofit szervezettel)  (eredeti) 

 

 



                   
 

 
6. számú intézkedés 

 
6.1. HVS intézkedés megnevezése:  Térségi mikrovállalkozások fejlesztése 

együttműködéssel 
 
6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének 

fejlesztése a helyi munkalehetőségek bővítése 
érdekében 
Másodlagos célkitűzés: 
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának 
szélesítése belső és külső erőforrások 
igénybevételével) 

 
6.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások 

támogatása a térség jövedelemtermelő helyzetének javítása, a 
vállalkozások versenyképességének növelése érdekében térségi 
vállalkozások együttműködésével. 
Közvetlen cél: Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés (informatikai fejlesztés is), csak 
a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, 
építményrészhez tartozó építési munka, új épület, építmény 
kialakítása és kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.  
A vállalkozások képzési igényeinek biztosítása. Általános és szakmai 
(nem OKJ), rövid időtartamú, gyakorlatorientált képzések, 
tapasztalatcserék szervezése vállalkozások részére, vagy a pályázó 
vállalkozás alkalmazottai részére.  
Marketing és marketing kommunikációs tevékenység 
megvalósításának, vállalkozások marketing stratégiájának javítása a 
piacbővítés érdekében. Marketing tevékenységek, 
reklámkampányok, kiállítási megjelenések és online 
kommunikációs formák támogatása az értékesítés elősegítése 
érdekében. 

 
6.4. Támogatási kritériumok: 

Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve 
építési tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló 
gazdasági épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Az ügyfélnek igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő 
vállalkozással az együttműködést  a projekt megvalósítására vonatkozóan. A megvalósítás kiterjedhet a 
projekt eredményeinek népszerűsítésére, a piaci területek közös bővítésére, a gazdasági tevékenységet 
bemutató rendezvényeken, kiállításokon közös megjelenésre, a projekt keretében megvalósuló 
tevékenységi kör beszállítói körének kialakítására.  
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell a beruházást követő 2 
gazdasági évben, hogy a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a 
foglalkoztatottak számát legalább 1 fővel növeli. (átlagos statisztikai létszám növekszik 1 fővel) 

 



                   
 
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.   
Marketing tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe. 
Számítógépes hardver és szoftver fejlesztés esetén az informatikai beruházás költsége nem haladja meg 
a nettó 3 millió Ft-t. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási 
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban. 
 
6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
x Vállalkozásfejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 
 
6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft 
 
6.7.Ügyfélkör: 

- működő vagy induló mikrovállalkozás 
- magánszemély, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem beadásáig egyéni vállalkozóvá válik  
- önkormányzat 

 
6.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, 
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, 
Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, 
Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Együttműködési megállapodás térségi vállalkozásokkal az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített 
formanyomtatványon (eredeti) 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 

Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a 
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, 
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 
 

 



  

* Tevékenység elemek**

Megvalósítás helyszíne
Település, Utca, 
házszám, Hrsz.

Megvalósítási hely 
tulajdonos 

megnevezése
Mennyiség Mennyiségi 

egység

Tevékenységi elem 
nettó összköltsége 

(Ft)

Tevékenységi elem 
bruttó összköltsége 

(Ft)

építés

gépbeszerzés

eszközbeszerzés

rendezvény előkészítése 
és megvalósítása

képzés előkészítése és 
megvalósítása

tanulmánykészítés
marketing
egyéb

* Kérjük, X-szel  jelölje, amennyiben a projektje tartalmaz ilyen tevékenységet
** A sorok száma bővíthető

Cégszerű aláírás

Mindösszesen

         

Hely, dátum

Intézkedés megnevezése:
Projekt címe:

Ügyfél neve:
   Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati költségvetési táblázata



                   
 

 

Projekt adatlap kitöltési útmutató 
 

PROJEKT ADATLAP 

 

Az INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER HACS-hoz a LEADER  

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve 

(amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az állandó 

lakcím. 

Ügyfél adószáma: Kérjük, adja meg az ügyfél adószámát! Adószámmal nem rendelkező természetes személy 

esetén a mezőbe kérjük írja be: „nem releváns” ! 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben 

kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

1.1 Ügyfél minősítési kódja: Kérjük, a megadott lehetőségekből válassza ki az ügyfélre vonatkozó adatot. Csak 1 

minősítési kód választható. 

1.2 Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 

elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az 

értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím 

feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra.   

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk 

2.1 Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

2.2 HVS cél megjelölése: A megfelelő részbe tegyen X-et! A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott 

célkitűzés megnevezése. Több célkitűzés is választható, amennyiben a LEADER intézkedési terv, adott intézkedés 

esetén több célkitűzést  nevesít. 

2.3 HVS intézkedés megjelölése: A megfelelő részbe tegyen X-et! A HVS-ben a LEADER HACS által, a 

célkitűzések elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Kizárólag csak egy intézkedés választható! 

2.4 Jelenlegi helyzet leírása, amennyiben a kiindulási állapot értelmezhető:  

 



                   
 

 

Építést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy új (zöld mezős) vagy felújítást vagy bővítést tartalmaz a 

fejlesztés. Meglévő épület, építmény esetén röviden mutassa be annak jelenlegi állapotát. 

Gép vagy eszközbeszerzést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy van-e már hasonló gép, eszköz az 

ügyfél tulajdonában. 

Rendezvényt, képzést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy volt-e már a programnak előzménye. 

(Mikortól rendezik meg, hány fő veszt részt rajta, milyen eredményei voltak.) 

2.5 Támogatható tevékenységek és megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER rendelet 2.§. (3) 

bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 

tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. A LEADER HACS illetékességi területén lévő 

település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani. 

Ezen pontra vonatkozó adatokat kérjük az Innovatív Dél-Zala LEADER HACS által kötelezően alkalmazandó „Az 

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”-

ban kitölteni! 

2.6 A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS 

által meghatározott célkitűzések elérését. 

2.7 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (1500-4000 karakter): A konkrét fejlesztés és a 

projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Indokoltság: Ismertesse a fejlesztést indukáló problémákat, mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából 

eredeztethető a projekt, vagy milyen külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában.  

Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, ütemezését, írja le a projekt keretében elvégzendő 

tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! A projekt tevékenységeinek a projekt összes 

elemét le kell fedniük. 

2.8 Várható eredmények, indikátorok (output, eredmény, hatás): 

Kérjük, mutassa be az egyes tevékenységek eredményét és hozzájárulását a projekt céljaihoz. 

Output indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósításához tervezett tevékenységek hogyan valósultak 

meg. 

Eredmény indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósítása során elvégzett tevékenységek 

eredményeként a program céljai hogyan valósultak meg. 

Hatás indikátor: azt mutatja meg, hogy a vizsgált program a kitűzött célokat mennyiben érte el. Hatás indikátort a 

fenntartási vagy üzemeltetési időszak alatt mérhető mutatókról kell megadni. 

 



                   
 

 

2.9 A projekt gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának bemutatása: Az Innovatív Dél-Zala 

Vidékfejlesztési Egyesület aktuális Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján adja meg, hogy a tervezett fejlesztés 

hogyan járul hozzá a térség gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának elősegítéséhez. A stratégia 

milyen konkrét elemei valósulnak meg a projekt eredményeként! 

2.10 Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A költségeket „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati 

kiegészítő táblázata”-ban tevékenység elemenként részletezni szükséges! 

A projekt teljes tervezett költsége: Kérjük, adja meg a projekt teljes, tervezett költségét, figyelembe véve, hogy az 

ügyfél Áfa visszaigénylésre jogosult-e vagy sem. (Bruttó vagy nettó finanszírozású az EMVA támogatások 

keretében.) Az összegnek meg kell egyeznie „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER 

kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”- mindösszesen során megadott összeggel. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból 

igényelt támogatás összege. 

Kérjük, adja meg a projekt keretében igényelt támogatás összegét figyelembe véve, hogy az ügyfél milyen 

támogatási intenzitásra jogosult! 

Önkormányzatok közösségi célú fejlesztés esetén nettó 100 % 

Önkormányzat vállalkozási célú fejlesztés esetén nettó 60-65 % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló 

fejlesztés esetén 65 %) 

Nonprofit szervezetek, egyházak közösségi célú fejlesztés esetén 

- alanyi adómentes szervezetnél: bruttó 100 % 

- áfa visszaigénylésre jogosult szervezetnél nettó 100 % 

Induló vagy működő mikrovállalkozás; őstermelő: 

- alanyi adómentes: bruttó 60-65  % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetén 65 %) 

- áfa visszaigénylésre jogosult: nettó 60-65 %(hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetén 65 

%) 

Adószámmal nem rendelkező természetes személy bruttó 60-65  % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló 

fejlesztés esetén 65 %) 

Kérem, vegye figyelembe költségeinek tervezésekor, hogy a projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 

2014. december 31. 

 

 



                   
 

 

Projekt adatlap elválaszthatatlan része: „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER 

kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata” (csatolása kötelező) 

 

Kitöltési útmutató „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának 

projektjavaslati kiegészítő táblázata” 

A táblázat tevékenység elemek és a megvalósítási helyszínek oszlopát a projekt adatlap kitöltési 

útmutatójának 2.5 pontjában előírtaknak megfelelően kell kitölteni. 

A tevékenység elemek oszlopot a rendeletben meghatározott tevékenység elemeken belül lehet bővíteni. 

Építés esetén a költségeket létesítményenként elkülönítetten adja meg! Amennyiben egy létesítmény építési 

költsége meghaladja a nettó 5 000 000 Ft-ot, akkor kérjük az építés elemeit külön részletezni! 

Megvalósítási hely tulajdonos megnevezése oszlopba kérjük, adja meg a tervezett fejlesztés megvalósítási 

helyének tulajdonosát. (Amennyiben az ügyfél tulajdonában van az ingatlan, elégséges feltüntetni az „ügyfél” 

szót.) 

 

Csatolandó mellékletek listáját az egyes intézkedések tartalmazzák. 

Építési költségek esetén árajánlatnak minősül az ÉNGY alapján összeállított tervezői költségvetés. 

Gépbeszerzés esetén MVH Gépkatalógusban szereplő tétel esetén elégséges a Gépkatalógusban szerepelő 

költségadatok adatbázis hű kinyomtatása. 

(https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000001) 

 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 

 

 



                   
 
 

PROJEKT ADATLAP 
 

Az INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER HACS-hoz a LEADER 
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 
 
 

1. Ügyfél adatai: 
 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

Ügyfél adószáma:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 
 
1.1. Ügyfél minősítési kódja:  
 

  1 - Belföldi természetes személy; 
 2 -Mikrovállalkozás; 
  3 - Kisvállalkozás; 
  4 - Középvállalkozás; 
  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 
  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 
  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 
 
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 
 
 Postai levelezési címre:  
 Elektronikus postafiókba:  
Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
 
 
 
 
 
 

 



                   
 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projektjavaslat címe):  
 
2.2. HVS cél megjelölése:  
 
1. „A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának szélesítése belső és külső erőforrások igénybevételével  
2. „Csalogató Térség” –  A térség természeti és épített környezetének megóvása, fenntartható 

fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták érdekében  
 

3. „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések erősítése  
4. „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése a helyi munkalehetőségek bővítése érdekében  
 
 
2.3. HVS intézkedés megjelölése:  
 
1. „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése  
2. „Csalogató Térség”  Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések  
3. Biztonságosabb, informáltabb térséget  
4. Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi programok, 

közösségi ismeretszerzés bővítése 
 

5. Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása  
6. Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel  
Kizárólag csak egy intézkedés választható! 
 
2.4. Jelenlegi helyzet leírása, amennyiben a kiindulási állapot értelmezhető: (max. 2000 karakter) 
 
 
2.5. Támogatható tevékenységek megjelölése és megvalósítás tervezett helyszíne: 
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 
Ezen pontra vonatkozó adatokat a projekt adatlap részét képező ”Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”-ban tüntesse fel! 
 
 
2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 
 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (min. 1500,  max. 4000 karakter) 
 

 
2.8. Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás):  
 
 
2.9. A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása 

 



                   
 
 
 
 
2.10.Költségvetés 
 
A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: ……………………Ft  
 

Kérem, vegye figyelembe költségeinek tervezésekor, hogy a projekt megvalósításának legkésőbbi 
időpontja 2014. december 31. 
 
Projekt adatlap elválaszthatatlan része: „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi 
LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata” (csatolása kötelező) 
Csatolandó mellékletek listáját az egyes intézkedések tartalmazzák. 
 
 
Képviselő neve:       
 
Aláírás: ........................................ 
 
p.h 
 
 
Dátum:       
 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on 
alapul. 

 
 
 
 

 



Helyi Bíráló Bizottság megválasztása 
 
Kérjük, X-el jelölje választását! 

Elnökségi tag Rendes tag 
(3 fő önkorm. és 3 fő 

üzleti/civil választható) 

Póttag 
(5 fő üzleti/civil választható) 

Beke Miklósné (civil)   
Berkenyés Lászlóné (civil)   
Borda Norbert (üzleti)   
Gátvölgyi József (civil)   
Hábli Nándor (önkorm.)   
Mihálylovics Béla (civil)   
Ódor László (önkorm.)   
Pavlicz Lajos (önkorm.)   
Rédics István (üzleti)   
Szabó Csaba (üzleti)   
Waldinger Antal (civil)   
 

Elnök és alelnök csak rendes tag lehet. 
 

Elnökségi tag Elnök 
(1 fő 

választható) 
Beke Miklósné  
Berkenyés Lászlóné  
Borda Norbert  
Gátvölgyi József  
Hábli Nándor  
Mihálylovics Béla  
Ódor László  
Pavlicz Lajos  
Rédics István  
Szabó Csaba  
Waldinger Antal  
 

Elnökségi tag Alelnök 
(1 fő 

választható) 
Beke Miklósné  
Berkenyés Lászlóné  
Borda Norbert  
Gátvölgyi József  
Hábli Nándor  
Mihálylovics Béla  
Ódor László  
Pavlicz Lajos  
Rédics István  
Szabó Csaba  
Waldinger Antal  
 



 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottság üléseinek tervezett 
ütemterve a LEADER TK 3 (2013) pályázati körben. 

 
A minisztérium által kiadott eljárásrendje szerint a HBB üléseit a projektjavaslat benyújtására 
rendelkezésre álló időszak kezdetétől számított 10 napon belül kezdi meg, és hetente ülésezik. 
(Projektjavaslatok benyújtásának várható kezdete 2013. május 21.) A HBB ülései zártak. 
 
A HBB előzetesen keddi napokon ülésezik majd és minden olyan projektjavaslatról dönt, amit a 
munkaszervezet a keddet megelőző péntek délutánig elektronikusan előterjeszt a HBB tagjainak. 
Előterjesztésre csak hiánytalan és feldolgozott projektjavaslat kerülhet. 
 
Tervezett időpontok: 
 
2013. május 28. 
2013. június 4. 
2013. június 11. 
2013. június 18. 
2013. június 25. 
 
2013. július 2. 
2013. július 9. 
2013. július 16. 
2013. július 23. 
2013.július 30. 

2013. augusztus 6. 
2013. augusztus 13. 
2013. augusztus 21. 
2013. augusztus 27. 
 
2013. szeptember 3. 
2013. szeptember 10. 
2013. szeptember 17. 
2013. szeptember 24. 
2013. október 1.

 
 
Az utolsó HBB ülés forráskimerülésig hívható össze. 



 

 

Beszámoló az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tevékenységéről  

2012. év 

az 54/2011(VI.10.) VM rendelet 4. §-a szerint 

(A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a pénzügyi beszámoló nem részletez.) 

A beszámolónak tartalmaznia kell a LEADER HACS eredményeit, tételes elszámolást a bevételekről és a kiadásokról, a 
támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a 
támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások 
elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a 
beszámoló elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére. 

I. Bevezető 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2007 végén vált előzetesen elismert (FVM Irányító Hatósága) 
akciócsoporttá. A Tervezést koordináló csoport 2008 januárjában kezdte meg a munkát. 
2008. február 21-én  volt az egyesület alakuló ülése 187 fővel, amelynek fő célja az Alapszabály elfogadása és a 
tisztségviselők megválasztása volt. Többszöri egyeztetés és módosítás után a Zala Megyei Bíróság 2008.07.07-ei 
végzésben elrendelte az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület nyilvántartásba vételét, ami 2008. 08.05-én 
jogerőre emelkedett. 
2008. szeptember 26-án az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületet az Irányító Hatóság LEADER helyi 
akciócsoporttá ismerte el.  
Az egyesület munkaszervezete 2008. október közepén kezdte meg működését Újudvar Petőfi u. 2. székhellyel, ahol 
jelenleg is működik. 
Az egyesület munkaszervezetében 4 főállású alkalmazott dolgozik (2009 februárjától). 
 

II. LEADER HACS eredményei 

 

2012. 
LEADER pályázatok ügyintézése, előzetes helyszíni szemlék, A1 és A2 ügyintézés. Rangsorok összeállítás 9 
célterületen. 2012 április-májusában 35 ügyfél kapott értesítést, hogy LEADER pályázata eredményesen szerepelt. A 
kötelezettségvállalás összege 150 342 588 Ft volt. 
2012-ben került kiírásra a 3. tengely mikro és turisztikai jogcímének újabb támogatási köre (TK4). 
A kiírással kapcsolatban a HACS munkaszervezete több tájékoztató fórumot is tartott. 
A beérkezett kérelmek száma: 
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 18 db 
Turisztikai tevékenység ösztönzése: 13 db 
A 3. tengelyes pályázatok közül a turisztika és a mikrovállalkozások teljes ügyintézése 2012-ben zajlott. Rangsorok 
összeállítása, és a kérelmezők folyamatos kiértesítése (21 nyertes kérelmező, ebből 12 mikro, 9 turisztika). 
1 tanulmányút szervezése Magyarországon (Somogy és Baranya megyében – megújuló energia felhasználása 
témakörben). 
Megjelent Hírlevelünk 4 alkalommal. 
Egyesületünk sikerrel vette fel a kapcsolatot a Oststeirishes Thermenland Lafnitzal LAG osztrák HACS-csal. Az 
osztrák partner képviselői 2012 nyarán 1 napos látogatást tettek a HACS-unk területén. 
 
 

1 

 



 

 
 

III.  Pénzügyi beszámoló 

A pénzügyi beszámolót és a hozzátartozó könyvvizsgálói jelentést külön dokumentum tartalmazza. 
 

IV. LEADER pályázatok (2. kör) 2011. augusztus –december, feldolgozás 2012. január-május 

Beérkezett pályázatok (2011) 

Célterület megnevezése 

Beérkezett 
pályázatok 
száma (db) 

Főlap alapján 
kalkulált támogatási 

igény (Ft) 
Rendelkezésre álló 

forrás (Ft) 

1 022 939  
Vállalkozások piacra jutásának 
elősegítése a marketing eszközeivel 8              5 671 080 Ft            17 370 272 Ft  

1 022 953  
Innovációs és tudásközpont létrehozása 1            22 999 181 Ft            23 000 000 Ft  

1 022 946  
Helyi termékre épülő bemutató helyek, 
látványműhelyek kialakítása 2            18 733 070 Ft            55 000 000 Ft  

1 023 022  
"A jövő alkotóműhelyei" - képzések a 
közösségi és vállalkozói ismeretek 
bővítése érdekében 2              2 800 000 Ft             6 000 000 Ft  

1 023 046  
Közösségi programok (rendezvények) 9            22 955 425 Ft            21 000 000 Ft  

1 023 039  
Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, 
környezeti és társadalmi felemelkedése 
érdekében 2              9 000 000 Ft             9 000 000 Ft  

1 023 183  
Kulturális és szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 8            46 344 235 Ft            30 000 000 Ft  

1 023 190  
"Szívesen látjuk" - a térség turisztikai 
attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, 
fejlesztése 4            44 998 711 Ft            55 000 000 Ft  
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1 023 428  
Biztonságosabb kistérséget 11            23 237 298 Ft            15 000 000 Ft  

1 023 206  
"Értékek gyűjteménye" - szabadtéri 
vagy zárt kiállító terek kialakítása, 
helyi gyűjtemények 
bemutathatóságának elősegítése 4            18 087 958 Ft            10 000 000 Ft  

 Összesen: 51          214 826 958 Ft          241 370 272 Ft  

 

 

V. Támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektek 

Nyertesek LEADER pályázatok (TK1) 

Név Jogcím 
Fejlesztés 
megnevezése 

Megvalósítás 
helyszíne 

Felhasznált összeg  
(Ft) 

Nagybakónak 
Község 
Önkormányzata 

"Élhetőbb 
településeket" 
kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások infra. 
fejlesztése 

Művelődési ház 
bővítése 

Nagybakónak 
354 hrsz.  6 391 044 Ft 

Eszteregnye 
Község 
Önkormányzata 

"Élhetőbb 
településeket" 
kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások infra. 
fejlesztése 

Eszteregnyei 
sportöltöző 
bővítése 

Eszteregnye 17. 
hrsz. 6 394 096 Ft 

Rigyác Község 
Önkormányzat 

"Élhetőbb 
településeket" 
kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások infra. 
fejlesztése 

Rigyác 
sportpálya 
felújítása 

Rigyác 0122 
hrsz nincs adat 

Újudvar Község 
Önkormányzata 

Élhetőbb 
településeket" 
kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások infra. 
fejlesztése 

Sportöltöző 
bővítése 

Újudvar 1/1 
hrsz elszámolt. nincs adat 

Pölöskefő 
Község 
Önkormányzata 

Élhetőbb 
településeket" 
kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások infra. 
fejlesztése 

Sport és 
Filmklub 
épületének belső 
felújítása 

Pölöskefő 158/2 
hrsz 

elszámolás 
folyamatban 
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Nagyrécsei 
Polgárőr 
Egyesület 

Biztonságosabb 
kistérséget 

A településen 
térfigyelő 
kamerarendszer 
kiépítése 

Nagyrécse, 35, 
2366 hrsz; 
061/3 hrsz. nincs adat Ft 

Balatonmagyaró
d Község 
Önkormányzata 

Biztonságosabb 
kistérséget 

Biztonságosabb 
Balatonmagyaró
d községért 

Balatonmagyaró
d, 143/1, 
251/26, 251/25 
hrsz. nincs adat Ft 

Zalaszentbalázs 
és Pölöskefő 
Községek 
Polgárőr 
Egyesülete 

Biztonságosabb 
kistérséget 

Kamerarendszer 
telepítése 

Pölöskefő 158/2 
hrsz nincs adat Ft 

Magyarszerdahe
ly Község 
Önkormányzata 

„Zöld házak” – 
Megújuló energiára 
épülő mintaprojektek 
létrehozása 

Mintaprojekt 
létrehozása, 
ismeretterjesztés 

Magyarszerdahe
ly 065  és 17 
hrsz 

Beruházás 
megvalósult 
elszámolás 
folyamatban. 

Hajdú Gézáné  

„Szívesen Látjuk” 
rendezvény helyszín 
kialakítása 

Rendezvényhely
szín kialakítása 

Nagyrécse 647 
hrsz. 

Beruházás 
megvalósult. 
Elszámolt összegről 
nincs adat. 

„Cseszt Regélő 
Nonprofit Kft 

Térségi marketing- és 
egységes arculati 
védjegyprogram 
kidolgozása 

Térségi 
marketing- és 
egységes arculati 
védjegyprogram 
kidolgozása 

 
3 680 000 Ft 

Zalakarosi 
Turisztikai 
Egyesület 

"Dél-Zala csalogat" 
Turisztikai 
programszolgáltatás 
fejlesztés 

Zalakaros és 
térsége 
programcsomag 
létrehozása Zalakaros 

Beruházás 
megvalósult. 
Elszámolásról nincs 
adat 

2011-ben már befejeződött programok 

Nefelejcs 
Egyesület 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

V. 
Lecsófesztivál Szepetnek 1 060 000 Ft 

Hahót Község 
Fejlődéséért 
Közalapítvány 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

2 év, 2 alkalom, 
örökre szóló 
hahóti élmények Hahót 861 800 Ft 

Sand Község 
Önkormányzata 

 Kulturális és 
szabadidős szolg. 
fejlesztése 

Gyümölcs és 
méz fesztivál 
megrendezése Sand 1 063 260 Ft 

Magyarszerdahe
ly Község 
Önkormányzata 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Falunap a helyi 
hagyományok 
megőrzésére… 

Magyarszerdahe
ly 518 027 Ft 

Községi 
Önkormányzat 
Surd 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Falunap 2010 
Surdon Surd 561 429 Ft 
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Holnapocska 
Közh. Nonprofit 
Kft. 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Holnapocska 
Tábor 
Kulturális-
közösségi 
rendezvény Csapi 874 420 Ft 

Községi 
Önkormányzat 
Csapi 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Falunapi 
rendezvény Csapi 503 700 Ft 

Kisrécse 
Község 
Önkormányzata 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

III. Kisrécsei 
"Lókötő" 
fesztivál és 
falunap 
rendezése Kisrécse 905 000 Ft 

Zalatáj 
Egyesület 

 Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Dél-Zalai 
hagyományok 
rendezvénysoroz
at 

Újudvar, 
Nagyrécse, 
Kisrécse 532 163 Ft 

„Cseszt Regélő 
Nonprofit Kft Képzés 

Vidékfejlesztési 
Akadémia Gelse 1 403 000 Ft 

 

Nyertes LEADER pályázatok (TK2) 

Sor
szá
m Pályázó neve Célterület megnevezése Fejlesztés megnevezése 

Fejlesztés 
helyszíne 
(település) 

Jóváhagyot
t 
támogatás 
összege (Ft) 

Lehívott 
összeg 
(Ft) 

1. 

 Ázsió 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

Piaci részesedés növelése a 
marketing eszközeivel 

Magyarszent
miklós 

750 000 

nincs adat 

2. 

 Szelemenfa 
Fűrészipari és 
Fémforgácsoló 
Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

Komplex marketing fejlesztés a 
Szelemenfa Kft-nél. Orosztony 

747 500 

nincs adat 

3. 

 Terv-Irat 
Mérnöki 
Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

Piaci térnyerés a műszaki 
szolgáltatásban Csapi 

666 000 kifizetési 
kérelem 
beadva 

4. 

 Solmax 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

Solmax Kft termékeinek piaci 
bevezetése Alsórajk 

750 000 kifizetési 
kérelem 
beadva 
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5. 

 Balanor 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

Új marketing, új piac - Alsórajk 
üzleti lehetőségeinek 
marketinggel történő javítása Alsórajk 

749 280 kifizetési 
kérelem 
beadva 

6. 

 Kendlimajor 
Galéria 
Szolgáltató Kft.  

1022939 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Vállalkozások 
piacra jutásának elősegítése 
a marketing eszközeivel 

A Kendlimajor Művészeti 
Szabadiskola és Művésztelep- és 
Kisrécse ismertségének növelése Kisrécse 

720 000 

nincs adat 

       

7.  Consuasor Kft.  

1022946 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - Helyi termékre 
épülő bemutató helyek, 
látványműhelyek 
kialakítása 

Gyümölcsfeldolgozó 
látványműhely létrehozása 

Orosztony 
0151/15 hrsz. 

10 560 550 

nincs adat 

       

8. 

 Nagyrécse 
Községi 
Önkormányzat  

1022953 Közösségi célú 
fejlesztés - Innovációs és 
tudásközpont létrehozása   

Térségi Innovációs és 
Tudásközpont létrehozása 
Nagyrécsén 

Nagyrécse 
1/5 hrsz. 

20 614 597 

nincs adat 

       

9. 

 Zalakaros 
Kistérség 
Többcélú 
Társulás  

1023046 Rendezvény - 
Közösségi programok 
(rendezvények) 

Színvonalas rendezvények a 
zalakarosi kistérségben 2012-ben 

Zalakaros, 
Zalakomár, 
Nagyrada 

1 476 081 kifizetési 
kérelem 
beadva 

10. 

 Gelsei Őszikék 
Pávakör 
Egyesület  

1023046 Rendezvény - 
Közösségi programok 
(rendezvények) "Élmény és közösség" 

Kerecseny. 
Kilimán, 
Gelse, 
Orosztony, 
Alsórajk, 
Pölöskefő 

3 000 000 

3 000  

11. 

 Holnapocska 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság Kft.  

1023046 Rendezvény - 
Közösségi programok 
(rendezvények) Holnapocska tábor 2012 Csapi 

2 290 124 

nincs adat 

12. 

 Zalakarosi 
Turisztikai 
Egyesület  

1023046 Rendezvény - 
Közösségi programok 
(rendezvények) 

Zalai bornapok Nagyradán, 
Galambokon és Zalakaroson 

Zalakaros, 
Nagyrada, 
Galambok 

2 551 354 

nincs adat 

13. 

 Szabar és 
Vidéke 
Gazdaságépítő 
Kft.  

1023190 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - "Szívesen 
látjuk" - a térség turisztikai 
attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 

Családi élmény és kalandpark 
kialakítása Zalaszabaron 

Zalaszabar 
1567 hrsz. 

14 997 038 

nincs adat 
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14. 

 Silmar-Major 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Kft.  

1023190 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - "Szívesen 
látjuk" - a térség turisztikai 
attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése „A kert – Érted!?”  

Kacorlak 034 
hrsz. 

9 847 978 

nincs adat 

15. 

 Kendlimajor 
Galéria 
Szolgáltató Kft.  

1023190 Vállalkozás alapú 
fejlesztés - "Szívesen 
látjuk" - a térség turisztikai 
attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 

"A Kendlimajor Művészeti 
Szabadiskola és Művésztelep 
szabadtéri 
rendezvényhelyszínének és 
kiszolgáló helyiségeinek 
fejlesztése" Kisrécse 

7 075 834 

nincs adat 

       

16. 

 Zalaújlak 
Községi 
Önkormányzat  

1023206 Közösségi célú 
fejlesztés - "Értékek 
gyűjteménye" -  szabadtéri 
vagy  zárt kiállító terek 
kialakítása, helyi 
gyűjtemények 
bemutathatóságának 
elősegítése 

"Egry József emlékház 
kialakítása Zalaújlakon" 

Zalaújlak 19 
hrsz. 

4 858 565 

nincs adat 

17. 

 Nagybakónak 
Kultúrájáért 
Közalapítvány  

1023206 Közösségi célú 
fejlesztés - "Értékek 
gyűjteménye" -  szabadtéri 
vagy  zárt kiállító terek 
kialakítása, helyi 
gyűjtemények 
bemutathatóságának 
elősegítése Örökségünk 

Nagybakónak 
473 hrsz. 

5 000 000 

nincs adat 

18. 

 Belezna-
Kakonya-
Zrínyi-Újvár 
Baráti Kör 
Nonprofit Kft.  

1023206 Közösségi célú 
fejlesztés - "Értékek 
gyűjteménye" -  szabadtéri 
vagy  zárt kiállító terek 
kialakítása, helyi 
gyűjtemények 
bemutathatóságának 
elősegítése 

„A Zrínyiek örökség e- a mi 
örökségünk” Kiállító terem 
kialakítása Beleznán Belezna 

2 956 175 

nincs adat 

19. 

 Zalakarosi 
Turisztikai 
Egyesület  

1023206 Közösségi célú 
fejlesztés - "Értékek 
gyűjteménye" -  szabadtéri 
vagy  zárt kiállító terek 
kialakítása, helyi 
gyűjtemények 
bemutathatóságának 
elősegítése 

Fürdőkiállítás létrehozása 
Zalakaroson Zalakaros 

4 999 990 

kifizetési 
kérelem 
beadva 

       

20. 

 Nagybakónaki 
Polgárőr 
Egyesület  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Közbiztonság javítása 
Nagybakónak községben 

Nagybakónak 
285/1 hrsz.; 
301/1 hrsz.; 
081 hrsz.; 19 
hrsz. 

2 280 451 

nincs adat 
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21. 

 
Vagyonvédelmi 
és 
Bűnmegelőzési 
Egyesület 
Hahót 
Egyesület  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Hahót község belterületén 
térfigyelő rendszer kiépítése a 
bűncselekmények visszaszorítása 
és a közbi 

Hahót 648 
hrsz.; 328 
hrsz. 

1 756 283 

nincs adat 

22. 

 Miháldi 
Önkéntes 
Tűzoltó 
Közhasznú 
Egyesület  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Miháld Község vagyonvédelmi 
megfigyelő rendszerének 
kiépítése  Miháld 

1 966 563 

nincs adat 

23. 

 Orosztony 
Községi 
Önkormányzat  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Orosztony község 
közbiztonságának növelése, és 
hangosbemondó rendszer 
kiépítése 

Orosztony 67 
hrsz; 70. hrsz; 
321 hrsz; 200 
hrsz; 261hrsz; 
160 hrsz; 
201hrsz; 
333hrsz; 
100hrsz; 
357/1 hrsz 

2 500 000 

nincs adat 

24. 
 Csapi Község 
Önkormányzata  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése Csapiban Csapi 

2 333 080 

nincs adat 

25. 

 Eszteregnyei 
Polgárőr 
Egyesület  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

A közbiztonság növelése 
Eszteregnye községben 

Eszteregnye 
176 hrsz., 45. 
hrsz., 106. 
hrsz. 

2 355 850 

nincs adat 

26. 

 Zalaszabar 
Községi 
Önkormányzat  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Zalaszabar Község 
közbiztonságának javítása, 
fejlesztése  Zalaszabar 

2 317 114 

nincs adat 

27. 
 Rigyác Község 
Önkormányzata  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

A közbiztonság növelése Rigyác 
községben 

Rigyác 264/7 
hrsz; 151 
hrsz; 130 
hrsz; 86 hrsz 

2 200 000 

nincs adat 

28. 

 Alsórajk 
Község 
Önkormányzata  

1023428 Közösségi célú 
fejlesztés - Biztonságosabb 
kistérséget  

Térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése 

Alsórajk 134 
hrsz., 118 
hrsz 

880 000 

nincs adat 

       

29. 

 Zalakaros 
Kistérség 
Többcélú 
Társulás  

1023039 Térségen belüli 
együttműködés - Hálózatok 
kiépítése a térség  
gazdasági, környezeti és 
társadalmi  felemelkedése 
érdekében  

Helyi termékre épülő hálózat 
kiépítése Zalakomár 

4 120 000 
kifizetési 
kérelem 
beadva 

       

30. 

 Liszó 
Községért 
Közalapítvány  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

"Kukorés", Hagyományőrző, 
Kulturális és Gasztronómiai 
Bemutató Tér építése Liszón Liszó 

6 000 000 

nincs adat 
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31. 

 Kacorlak 
Községi 
Önkormányzat  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

Kacorlaki közösségi ház 
felújítása Kacorlak 

5 048 373 kifizetési 
kérelem 
beadva 

32. 

 Bocska 
Községi 
Önkormányzat  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

Új közösségi szintér kialakítása 
Bocskán Bocska 

4 942 887 fejlesztés 
folyamatb
an 

33. 

 Surd 
Termelőszövet
kezet 
Sportegyesület  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A sportélet infrastruktúrális 
fejlesztése Surdon Surd 

6 000 000 

nincs adat 

34. 
 Szepetnek SE 
Sportegyesület  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

Szepetneki sportpálya 
pályavilágítása Szepetnek 

6 000 000 

nincs adat 

35. 

 Fityeház 
Község 
Önkormányzata  

1023183 Kulturális és 
szabadidős szolgáltatások 
infrastruktúrális fejlesztése 

A fityeházi kulturális, sport és 
szabadidő központ funkcióbővítő 
felújítása Fityeház 

5 030 921 

nincs adat 

Nyertesek EMVA 3. tengely 

2009. év végi beadású 3. tengelyes kérelmek (2. kör) – támogatási határozatok kiküldése 2011-ben történt 

2011 évi pályázati kör 

Név Jogcím Fejlesztés megnevezése 
Megvalósítás 
helyszíne 

Jóváhagyott 
támogatás 
összege  (Ft) 

Lehívott 
összeg (Ft) 

Községi 
Önkormányzat 
Zalaújlak Falumegújítás 

Új játszótér építése Zalaújlak 
településen Zalaújlak 7 334 175 Ft 7 119786 Ft 

Pölöskefő Község 
Önkormányzata Falumegújítás 

Településközponti épület 
felújítása, játszótér fejlesztés, 
zöldterület növeléssel Pölöskefő 

11 997 232 
Ft nincs adat 

Csapi Község 
Önkormányzata Falumegújítás 

Integrált játszótér és zöldterület 
kialakítása Csapiban Csapi 

11 337 732 
Ft nincs adat 

Nemespátró 
Község 
Önkormányzata Falumegújítás Falumegújítás Nemespátrón Nemespátró 9 314 904 Ft nincs adat 

Belezna Község 
Önkormányzata Falumegújítás 

Közösségi tér megújítása 
Beleznán Belezna 

10 064 261 
Ft nincs adat 

Kerecseny 
Községért 
Alapítvány Falumegújítás Egységes falukép Kerecsenyben Kerecseny 

10 332 003 
Ft 9 975 121 Ft 

        
  

Kéri Zoltán 
Mikrovállalkoz
ás Automosó létesítése Zalakaros 1323/2 

11 797 989 
Ft nincs adat 
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Szabar és Vidéke 
Kft. 

Mikrovállalkoz
ás 

Szerviz és raktárbázis 
létrehozása Zalaszabaron 

Zalaszabar 
1564/4 

18 545 848 
Ft 18 545 845 Ft 

Boros-ingatlan Kft. 
Mikrovállalkoz
ás 

Gépbeszerzés a Boros-ingatlan 
Kft-nél Pat 224 

14 626 237 
Ft nincs adat 

Szelemenfa 
Fürészipari és 
Fémforgácsoló Kft. 

Mikrovállalkoz
ás 

Fafeldolgozó kapacitás 
létrehozása a Szelemenfa Kft-nél 

Orosztony 
0151/15 

18 668 999 
Ft nincs adat 

The Joy's Kft. 
Mikrovállalkoz
ás Melegkonyha kialakítása Fityeház 123 

14 153 264 
Ft nincs adat 

Energia Centrum 
Szövetkezet 

Mikrovállalkoz
ás 

Térségi Alapanyag-begyűjtő 
Logisztikai Hálózat Belezna 094/4 

18 525 000 
Ft nincs adat 

        
  

Sandi Evangélikus 
Egyházközség Vidéki örökség 

Pati Evangélikus Templom 
felújítása 

Pat 110, 109/2, 
169 9 845 959 Ft nincs adat 

Nagyrécsei Római 
Katolikus 
Egyházközség Vidéki örökség 

Római Katolikus templom 
felújítása 

Nagyrécse 238, 
239 8 597 236 Ft nincs adat 

Zalaszabari 
Plébánia Vidéki örökség 

Orosztonyi katolikus templom 
felújítása Orosztony 70, 69 

17 925 721 
Ft nincs adat 

Nagykanizsa-
Szepetneki Evang. 
Társegyházk. 
Szepetneki 
Egyházközség Vidéki örökség 

Szepetneki Evangélikus 
Templom felújítása Szepetnek 84 

21 095 720 
Ft nincs adat 

Murakeresztúr 
Római Katolikus 
Plébánia Vidéki örökség 

Murakeresztúri templom 
felújítása 

Murakeresztúr 
102 

22 236 000 
Ft nincs adat 

 

 

2012. évben ügykezelt 3. tengelyes kérelmek (4. kör)  

Sorszám Név Jogcím Fejlesztés megnevezése Jóváhagyott 
támogatási 
összeg (Ft) 

1. 
 Trojkó Józsefné  

Turisztika Bor- és agroturisztikai 
szolgáltatások feltételeinek 
megteremtése Rigyácon 

       22 229 762     

2.  Tóth Tibor Lajos  Turisztika Vendégház kialakítása Nagyrécsén        19 481 076     

3.  Kanizsa Gastro-Drink 
Kft.  

Turisztika Vendégház kialakítása Újudvaron 
       11 867 513     

10 

 



 

4.  Kis-Balaton Kincsei 
Természetvédelmi és 
Turisztikai Kft.  

Turisztika Borturisztikai szolgáltató épület 
kialakítása        20 075 022     

5.  GRASAL Szolgáltató És 
Tanácsadó Kft.  

Turisztika Falusi szálláshely és szolgáltató 
hely fejlesztése Szepetneken 

       19 692 107     

6.  Holnapocska Tábor Kft.  Turisztika Holnapocska Tábor építése        24 975 053     

7.  TARVÍZIÓ Kft.  
Turisztika „Pásztorháza” Fogadóház építése, 

Zalamerenyén        21 180 773     

8.  Balanor Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.  

Turisztika „Pihenjen a tóparton” – 
apartmanok építése Alsórajkon        24 999 587     

9.  Sarbu-Simonyi Borbála  
Turisztika Vendégház és szabadtéri kiállító 

tér kialakítása, Zalaszabar          8 846 372     

 

 

Sorszám Név Jogcím Fejlesztés megnevezése Jóváhagyott 
támogatási összeg 
(Ft) 

1.  Szabadics-Építő 
Építőipari és 
Ingatlanforgalmi Kft.  

Mikrovállalkozás Szabadics Építő Kft. zalakomári 
telephelyének fejlesztése          9 018 294     

2.  Szabar és Vidéke 
Gazdaságépítő Kft.  

Mikrovállalkozás Szerviz és raktárbázis 
irodahelység és szolgáltatás 
bővítése 

       20 686 946     

3.  Beato Kereskedelmi És 
Szolgáltato Bt.  

Mikrovállalkozás Fityeházi iroda felújítása        21 561 404     

4.  Somogy Építőipari Kft.  
Mikrovállalkozás Telephely fejlesztése Pat 

községben 
       21 130 153     

5.  Kanizsa Gastro-Drink 
Kft.  

Mikrovállalkozás Borászati eszközök üzletének 
kialakítása a Kanizsa Gastro-
Drink  Kft. székhelyén 

       10 863 281     

6.  Termgép Kanizsa 
Mérnöki Szolgáltató és 
Kivitelező Kft.  

Mikrovállalkozás Épületgépészeti raktár építése 
Nagyrécsén        11 787 336     

7.  Burusán Építőipari Kft.  Mikrovállalkozás Technológiai fejlesztés a        16 230 000     
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BURUSÁN Építőipari Kft-nél 

8.  Profiller Gumiszerelő és 
Kereskedelmi Bt.  

Mikrovállalkozás Technológiai fejlesztés a Profiller 
Bt.-nél          1 726 062     

9.  Teach-in Vidékfejlesztési 
és Humánszervezési Bt.  

Mikrovállalkozás Új üzletág fejlesztése a Teach-in 
Bt-ben          1 754 333     

10. 

 Nógli József  

Mikrovállalkozás Szolgáltatásbővítést eredményező 
épület fejlesztés és 
eszközbeszerzés Nógli József 
vállalkozónál 

         4 824 840     

11.  Kassa Termelő 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.  

Mikrovállalkozás Technológiai fejlesztés a KASSA 
Kft.-nél          4 983 487     

12. 
Benczes József 

Mikrovállalkozás Vállalkozásfejlesztés Benczes 
József egyéni vállalkozónál 

         6 913 088     

 

 

VI.  Projektek megvalósulása és támogatási elszámolásuk 

A 2009. decemberi beadású 3. tengelyes támogatási kérelmek esetén a beruházások 2011-ben indultak meg. 

Ezen fejlesztésekre vonatkozó határidők lejártak. A 2. körben nyertes mikrovállalkozások fejlesztése is jórészt 
lezárult, csak az elszámolások vannak folyamatban. 2012. decemberében kapták kézhez a turisztika és 
mikrovállalkozások kedvezményezettjei a 4. támogatási kör eredményét. A fejlesztéseket a jogszabály szerint most 
kell indítani. 

A LEADER kiírásokon eredményesen szerepelt pályázok (1 kör) befejezték fejlesztéseiket és el is számoltak vele. A 
LEADER 2 kör nyerteseinek 2012 év végén, 2013 év elején kellett kifizetési kérelmet beadniuk. A fejlesztések 
elszámolása és megvalósítása folyamatban van. 

VII. Működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület jogosultsági területén jelenleg egy olyan LEADER program fut, 
amelynek működtetési kötelezettsége van. Az Innovációs és tudásközpont kialakítása folyamatban van. Programjairól 
az egyesület nem kapott hivatalos értesítést. 

A 3. és 4. tengelyben eredményesen szerepelt kedvezményezettek a projekt lezárása után nem jelezték  az egyesület 
munkaszervezete felé, hogy a fenntartási kötelezettségeknek nem tudnának megfelelni. 

A HACS 2012. évben is nyert támogatást az MNVH-tól nemzetközi előkészítő látogatásra. Az elnyert támogatásból 3 
fős delegáció látogatott ki Kelet-Stájerországba 
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Újudvar, 2013. március 18. 

 

 

Készítette:     Kovácsné Kocsi Zsuzsanna 

 

 

Előterjeszti:     Ódor László elnök 
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Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
                                               8778 Újudvar, Petőfi u. 2. 
 
 
                             SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
 
                                              2012. ÉV 
 
 
I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az FVM iránymutatásai – 
93/2007 (VIII. 29) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében 
megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről - alapján a térségben 
működő szervezetek (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) segítségével megfogalmazta a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. E stratégia segítségével jelentős források hívhatók le az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2013-ig.  
Az Egyesület 2008.02.21-én alakult 187 taggal. 2012. december 31-én 124 taggal rendelkezett, 
közülük 47 önkormányzat, 20 vállalkozó, 54 civil szervezet és 3 magánszemély. 
Az Egyesület, mint Leader Akciócsoport területe 722 km2, lakóinak száma közel 30 ezer fő. Az átlagos 
népsűrűség 40 fő/km2 szemben a Zala megyei népsűrűséggel, mely csaknem a kétszerese. Az Egyesület 
működési területén 46 település található a nagykanizsai és a zalakarosi kistérség területéről. 
Az Egyesület képviselője: Ódor László Lajos elnök.  
Az Egyesület megalakulását követően 2008. szeptember 26-án kapta meg az FVM-től a LEADER helyi 
akciócsoport minősítést.  
A munkaszervezet 2012. évben 4 fő főállású munkavállalót foglalkoztatott. 
Az Egyesület és az MVH közötti Delegálási Szerződés alapján, mely szerint az Egyesület az EMVA 
IV.tengelyére vonatkozóan a benyújtott támogatási kérelmeket, pályázatokat és kifizetési kérelmeket 
kezeli (átruházott feladatok), továbbá a III. tengely mikrovállalkozások, turisztika, falumegújítás és vidéki 
örökség megőrzése jogcímek vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek ügyintézése folyt 2012. 
évben.  
A 2012. év folyamán a munkaszervezet munkáját döntő többségben ezen feladatok teljesítése tette ki.  
 
 
II. AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek 
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  
A mérleg fő- összege: 5 041 e Ft   Saját tőke: -562 e Ft. 
 
Az Egyesület dologi és személyi jellegű kiadásait az MVH utólag finanszírozza. Az egyesületünk 
finanszírozását a 30/2012. (III.24.) VM rendelet szabályozza. Továbbra is nagy gondot jelent a 



 

működési költségek előfinanszírozása. E miatt kényszerült az Egyesület 2012. évben 18 200 e Ft hitel 
felvételére (hitelkeret-szerződés alapján a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettől), továbbá a 2011. év 
vonatkozásában 4 500 ezer Ft tartozása volt, melyből 18 000 e Ft-ot tudott visszatörleszteni. 
Fennálló hiteltartozásunk 2012.12.31-én 4 700 e Ft volt. 
 
Részletes kimutatás:  
Eszközök: Az egyesület eszközei között a tárgyiasult eszközök szerepelnek, melyek lehetnek rövidtávúak, 
mint a bankbetétek és a készpénzállomány, továbbá az adózói többlet és hosszútávúak, mint az 
irodabútorok és számítástechnikai, irodatechnikai és szoftver eszközök.  
2012.évben az egyesület eszközvásárlásait az alábbi tábla szemlélteti:  
 
 

Megnevezés 
Vásárlás, bruttó érték 

(adatok Ft-ban) 

Ft-ban 2012.év 

Irodabútorok, 
felszerelések  

Irodatechnikai 
eszközök  39 333* 

Épület felújítás, 
védelmi rendszer 
kiépítése  

Szoftverek, 
arculatkialakítás  

Mindösszesen: 39330 
 
(Az összeg 3 db kis értékű irodai eszköz beszerzését tartalmazza: 1 db színes nyomtató és 1 db router 
beszerzése meglévő eszköz működésképtelensége miatt, továbbá 1 db mobiltelefon Mihálylovics Béla 
alelnök részére) 
 
Az egyesület 2 irodahelyiséget tart fenn Újudvaron a Polgármesteri Hivatal épületében. 
Az irodahelyiséget az Önkormányzat a 2012. évben 30.000 Ft/hó bérleti díj fejében bocsátotta az 
Egyesület rendelkezésére. 
 
2012. évben számottevő beruházás nem valósult meg.  
A NAV folyószámla kivonaton 2012.december 31-én fennálló adózói tartozás 0 Ft. 
A pénzeszközök értéke év végén 4 438 480 Ft értéket tett ki, melyből 43 790 Ft volt a házipénztárban.  
 
Források: A források értékei azt mutatják, hogy az egyesület – a működési költségeinek előfinanszírozása 
végett rövid lejáratú hitel felvételére kényszerült. Sok esetben 5-6 hónapra előre meg kell előlegezni az 
összeget, az elhúzódó kifizetések miatt. 2012. évben felvett 18 200 e Ft-ból a fennálló hiteltartozás év 
végén 4 700 e Ft. Ennek következményeként tudható be a rövid lejáratú kötelezettségeink viszonylag 
magas összege. 
 



 

 
III. AZ EGYESÜLET 2012.ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
 
Bevételek: Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki.  
22 867e Ft a támogatás összege. 
 
2012. október hónaptól kezdődően 3 havi kifiz. kérelem összegét 2013.március 12-ig nem kapta meg az 
egyesület az MVH-tól. 2012.október-december közötti időszak támogatási igénye: 2 911 eFt.  
Ezen összeg nem tartalmazza az október és november 1 havi kifiz. kérelmek összegét (4 fő 
munkaviszonyból származó bérek és járulékai+irodabérlet+riasztórendszer felügyeleti díj = 2 234 386).  
 
MNVH nemzetközi együttműködés pályázati úton elnyert támogatás összege 522 546 Ft. 
Az egyesület tagjainak befizetéseiből 1 102 000 Ft tagdíjbevétel keletkezett.  
 
Kiadások: Az eredmény levezetésében a kiadási oldalon a 2012.december 31-ig kifizetett kiadások, 
valamint az elszámolt amortizáció szerepelnek, melynek részletezését mutatja az alábbi táblázat: 
 
INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET    2012.ÉV 
Költségnemek:  adatok Ft-ban 
HACS  személyi jellegű költségei: 16 588 088 
BÉREK ÖSSZESEN: 12 052 622 
Munkaszervezet dolgozóinak személyi juttatása járulék 
nélkül: 10 237 622 
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék 
nélkül: 

1 815 000 

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK 
(munkaszervezet dolgozói, tisztségviselők): 

3 204 054 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen: 534 780 
Munkába járás költségtérítése: 0 
Kiküldetési rendelvény alapján elszámolt költségtérítés: 321 341 
Helyközi bérlet (86%-a) 213 439 
Egyéb költségtérítés: 0 
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK: 796 632 
Cafeteria+járulék 796 632 
Anyag jellegű kiadások 4 279 460 
Iroda fenntartási költsége, irodaszer  105 809 
Iroda bérleti díj 360 000 
Terembérlet 36 360 
Hirdetés, reklám ktg. (hírlevél) 369 622 
Karbantartási költségek 771 238 
Posta költség 268 430 



 

MNVH-külföldi utazás, kiküldetési ktg, tolmács 344 230 
Telefon , fax intenetköltség 143 786 
Mobiltelefon költség 163 647 
Számviteli szolgáltatás, beszámoló készítés 2011.év 845 000 
Könyvvizsgálói díj 254 000 
Egyéb igénybe vett szolgáltatás 101 934 
Tanulmány utak költségei (1 db) 106 388 
Hatósági díjak 6 500 
Ügyvédi díj 0 
Biztosítási díj (vagyonbiztosítás) 59 302 
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás 0 
Üzemi orvos 24 000 
Reprezentáció/rendezvények költsége 319 214 
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN: 686 553 
Bankköltség 85 087 
Kezességi díj, hitelbírálati díj 192 500 
Fizetendő kamat 375 600 
Rendelkezésre tartási jutalék 29 284 
Árfolyamveszteség 3 105 
Kerekítésből adódó 977 
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése): 18 000 000 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:  39 554 101 

Nyitókészlet (házipénztárral együtt) 2012.01.01 434 984 
Bevételek:   
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel: 1 102 000 
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 0 
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy 
befizetés): 

18 200 000 

Kapott támogatás (MVH): 
22 866 828 

Finanszírozási bevételek (kamat): 1 591 
Működési támogatás:   
Egyéb bevétel: 522 546 
Tartalék igénybevétel: 0 
Kerekítésből adódó 17 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 692 982 



 

Záró egyenleg értéke: (2012.12.31)     3 573 865 Ft 
Nem pénzforgalmi könyvelés:      864 615 Ft 
Záró pénzkészlet értéke:      4 438 480 Ft 
 
 
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen az eredmény levezetés alapján: 21.917 ezer Ft 
                 
A bevételek és kiadások eredményeképpen a 2012.év pénzügyi eredmény 2 576 e Ft.  
 
   
IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Az Egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 22 866 828 Ft. 
A bevételekből 522 546 Ft-ot tesz ki az Egyesületnek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által kapott 
támogatás. 
 
V. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Az Egyesület működése nem tette lehetővé 2012-ben a tartalék képzést. 
 
V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Egyesületünk működése 2012-ben nem tette lehetővé a közhasznú tevékenység keretében 
nyújtandó támogatást.(Nem nyújtott közvetlen pénzügyi támogatást senkinek saját forrásaiból.) 
Az egyesület 2 programján (tanulmányút, ünnepi közgyűlés) vehettek részt a tagok, illetve 
meghívott vendégékek, mellyel az egyesület vidékfejlesztési tevékenységét kívántuk 
népszerűsíteni. 
Egyesületünk az EMVA 3 és 4. tengely fejlesztési forrásaiból 455 169 077 Ft-ról vállalt 
támogatási kötelezettséget, amely meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeg 28 %-át. Ez az 
összeg az egyesület költségvetésében nem jelentkezik, mivel MVH-s közvetlen kifizetés a 
kedvezményezettek felé. (A projektek utófinanszírozók.) 
 
VI. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS EZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 22 866 828 Ft. 
Az FVM-mel kötött együttműködési megállapodás és az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján 
egyesületünk biztosítja 46 település EMVA vidékfejlesztési forrásainak lehívási lehetőségét. 
Tevékenységének eredményeképp a térség versenyképessége és életminősége javul. 
A bevételekből 522 546 Ft-ot tesz ki az egyesületnek MNVH-tól kapott támogatás. 
 
 
VII. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ILLETVE ÖSSZEGE 
Egyesületünk 1 815 ezer Ft + járulékok összegben biztosított tiszteletdíjat a vezető 
tisztségviselőknek (elnöknek, alelnöknek havi rendszerességgel, elnökségi és FB tagoknak 
tervezett ülésenként). 
Szervezetünk a tiszteletdíjakon kívül költségtérítést nem biztosított a tisztségviselőknek. 



 

 
 
VIII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 

1. Vidékfejlesztés helyi kezdeményezésekre épülő intézkedések bevezetésével. 
Egyesületünk a VM-mel kötött együttműködési megállapodás keretében 2011-ben kiírta a térség 
LEADER pályázatait, amelynek keretében 10 célterületre lehetett fejlesztési forrást benyújtani (források 
felhasználására egyesületünk tett javaslatot). A LEADER pályázatokra 2012 április-májusában történt 
meg a kötelezettség vállalás 150 342 588 Ft értékben.  
2012 évben kerültek kiírásra az EMVA 3 tengely keretében a mikrovállalkozások fejlesztése és a 
turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek, amelyre 304 826 489 Ft értékben vállalt támogatási 
kötelezettséget az együttműködési megállapodásunk alapján egyesületünk. 
Egyesületünk rendezvényein biztosítja az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor rendszeres 
találkozását. 
 

2. Tudományos tevékenység, kutatás 
Egyesületünk a LEADER kiírások keretében támogatta Zalakaros Többcélú Társulás által koordinált 
„Kistérség színe-java” hálózatépítési programot, melynek keretében 19 településen felmérésre kerültek a 
helyi termék előállítók, hagyományőrzők, turisztikai szolgáltatók. 
Az adatbázis eredményeit egy kiadványban foglalták össze, amely helyi termék katalógusként is 
funkciónál. 
 

3. Kulturális tevékenység, kulturális örökségvédelem és sport tevékenység 
Egyesületünk 2012 decemberében a térség amatőr kulturális csoportjainak bevonásával ünnepi közgyűlést 
tartottunk, amelyen a résztvevők ízelítőt kaphattak a terület kulturális sokszínűségéből. 
 

4. Ismeretterjesztés 
Egyesületünk a vidékfejlesztési ismeretek bővítése érdekében 1 tanulmányutat szervezet (megújuló 
energiák a Dunántúlon – fenntartható Fejlődésért Egyesülettel közösen.). A tanulmányúton egyesületünk 
tagjai vettek részt.  
Szervezetünk javaslatára indult el 2011-ben a „Vidékfejlesztési Akadémia” (Cseszt Regélő Nonprofit Kft 
közreműködésével), amelyben a térség vállalkozói és civil szervezetei kaphatnak bővebb ismereteket a 
forrásteremtés lehetőségeiről. (A képzés 2012. januárjában befejeződött, az előadássorozat 2012 
októberébenn zárult.) 
 
 

5. Közrend, közlekedésbiztonság 
Egyesületünk a LEADER program 2. pályázati körében újra meghirdette a „Biztonságosabb kistérséget” 
elnevezésű programot, melyen 8 település szerepelt eredményesen. 
 
IX. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK 
 
Az Egyesület elnöki funkcióit 2010. március 31-ig Szabó Csaba István látta el. Az követően Ódor László 
vette át az elnöki feladatokat.  A munkaszervezet vezetője megalakulás óta Kovácsné Kocsi Zsuzsanna.  
A munkaszervezetben a vezetőn kívül 2012-ben 3 fő alkalmazott tevékenykedett.  
A munkaszervezet megalakulása óta Újudvaron működik. Az egyesület székhelye Újudvar Petőfi S. u.2. 
szám alá lett bejegyezve, mely megegyezik a munkaszervezet irodájával.  
Az Egyesület 2009. november 23-a óta közhasznú szervezetként működik. 



 

 
Az Egyesület a bevezetőben említett delegálási szerződés alapján 2012. évben továbbra is kezeli a 
beérkezett pályázatokat/támogatási kérelmeket.  
Ez a 2012. évben a IV.tengely LEADER program keretében benyújtott támogatási kérelmek 
feldolgozására koncentrálódott (2 szakasz, HBB), továbbá a III. tengely 4 jogcímének ügyintézésére.  
A pályázatokat, kérelmeket érkezteti, iktatja, rögzíti, szkenneli és ügyintézi, (helyszíni szemle, 
hiánypótlás, értékelés, stb.)  
Az ügykezelés az IIER számítógépes rendszerben történik.  
A delegálási szerződésben foglaltakon túl ellátja az FVM-mel kötött megállapodásban meghatározott 
tevékenységeket. 
 
 
 
Készítette: Baracskai Zsanett, Kovácsné Kocsi Zsuzsanna 
Előterjesztette: Kovácsné Kocsi Zsuzsanna 
 
 
 
 
 
 
Újudvar, 2013. február 25.  
                                                                                Ódor László  
                                                                                    elnök  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 
 
 

2012. évi 
 
 

egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Újudvar, 2013.02.25. 

 
__________________________ 

           elnök 
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Általános rész 
 
Név: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
Forma: közhasznú szervezet 
Adószám:19283784-1-20 
Megyei nyilvántartási szám: 2250/2010 
Országos nyilvántartási azonosító:1124/2009 
Eljárt bíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék 
Határozat száma: 60047/2008.35/I 
Jogerőre emelkedés dátuma: 2010.04.19 
Székhelye: 8778 Újudvar Petőfi u 2. 
Alapítás dátuma: 2008.07.02. 
 
Beszámoló aláírására jogosult neve: Ódor László  
Számlavezető bank: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 
 

 

  Jegyzett tőke: 
                - alapításkor: 1200 e Ft 
                - üzleti év végén:1200 e Ft 

Cél leírása:  

A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem 
mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok 
fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és 
kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő 
beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé 
mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi 
kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra 
és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítés a helyi 
stratégiákon keresztül. 
 
 
Az egyesület alaptevékenysége:  
 Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az FVM iránymutatásai – 93/2007. 
(VIII. 29) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi 
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről - alapján a térségben működő szervezetek 
(önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) segítségével megfogalmazta a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiát. E stratégia segítségével jelentős források hívhatók le az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében 2013-ig.  
Az egyesület 2009. november 23-a óta közhasznú szervezetként működik. 
 
 
Az egyesület könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot Markó András (címe: 8800 Nagykanizsa, 
Nagyváthy u. 1., MKVK: 001040) látja el.  
 
A mérlegkészítés pénzneme: Ft 
A mérlegkészítés időpontja: 2013.02.25. 
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Számviteli politika 
 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti 
évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem 
haladja meg az alábbi határértéket:71 
a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 
 
A fentiek alapján egyesületünk az alábbi beszámolót készíti: 
 
a. Beszámolási forma: Egyszerűsített éves beszámoló 
b. Mérleg formája: 2000. évi C. tv. 1. számú mellékletének "A" változat 
c. Eredménykimutatás formája : 2000. évi C. tv. 2. számú melléklet "A" változat (összköltséges eljárással) 
d. Könyvvezetés módja: kettős könyvviteli rendszer       
e. Költségelszámolás választott módszere: kizárólag az "5"-ös számlaosztályban 
f.  Beszámoló készítés rendje: tárgyévet követő május 31-ig 
 
 
Alkalmazott értékelési eljárások: 
Az eszközöket a Szvt-ben meghatározott bekerülési értéken értékeljük csökkentve az amortizációval ill. az 
értékvesztéssel, növelve a visszaírás összegével. 
 
 
Amortizációs politika: 
Terv szerinti értékcsökkenés 
Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik. Az amortizáció a bruttó 
értékből kiindulva, lineáris módszerrel, éves gyakorisággal került elszámolásra. 
 
Az 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben 
értékcsökkenési leírásként számoljuk el. 
 
Az Egyesület a maradványértéket „0" értéken határozza meg, mivel a hasznos élettartam terv 
szerint megegyezik az eszköz műszaki-gazdasági élettartamával és a várható hulladékérték 
elhanyagolható. 
 
Terven felüli értékcsökkenés és visszaírás 
Egyesületünk a tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az elszámolt terven felüli értékcsökkenés 
elszámolásánál ill. visszaírásánál a tartósnak az egy évet meghaladó, jelentősnek az eszköz nettó értékének 
20%-át meghaladó összeget tekinti.  
 
 
Értékvesztés elszámolása, visszaírás:  
Egyesületünk a vevők egyedi minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjában pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számol el, ha a 
követelések legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése kétséges.  
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV%23lbj71param


 
Tájékoztató rész 
 
Az egyesület tagjainak részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
 
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 Tagi kölcsön: Nincs 
 Zálogjoggal biztosított kötelezettség: Nincs 
 Veszélyes hulladék: Nincs 
 Képzett céltartalék: 0 e Ft 
 Készletek értékvesztése: Nem volt 
 Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft 
 Passzív időbeli elhatárolások: 72 e Ft 
 Követelések: 0 e Ft 
 Kötelezettségek: 5531 e Ft 
 Lekötött tartalék: 0 e Ft 
 
 
Az eszköz- és forrásállomány összetételének elemzése 
 
  2011. év 2012. év 

Befektetett eszközök 927 603 
Forgóeszközök 435 4438 
Aktív időbeli elhatárolások 0 0 
Eszközök összesen: 1 362 5 041 

     2011. év 2012. év 
Befektetett eszközök belső szerkezete: 
Immateriális javak 9,8% 4,1% 
Tárgyi eszközök 90,2% 95,9% 
Összesen: 100% 100% 
Forgóeszközök belső szerkezete: 
Pénzeszközök 100% 100% 
Összesen:     
Befektetett eszközök és forgóeszközök 
aránya 68   és 32 % 

 12 % és 88 
% 

 
 
Saját tőke alakulása 
  Nyitó Záró 

 
 

e Ft e Ft 
 Saját tőke     -3 138  -562 

 Jegyzett tőke 1 200 1 200 
 Eredménytartalék 6 078     -4 338 
 Lekötött tartalék       0       0 
 Értékelési tartalék       0       0 
 Mérleg szerinti   -10 416 2 576 
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eredmény 
 
 
Kötelezettségek 
 
  2011. év 2012. év 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 500 5 531 

Kötelezettségek összesen: 4 500 5 531 
 
 
Mérlegen kívüli tételek 
 
Az egyesületnek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy 
biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 
 
Egyesületünk nem rendelkezik a mérlegben nem szereplő, jelentősebb értékű, nyilván nem tartott 
vagyontárggyal. 
 
 
Vevők, szállítók 
 
Vevői követelés nincs. 
 
Szállítói kötelezettség nincs. 
 
 
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
Exportértékesítés nettó árbevétele: 0 eFt 
Bevételek kapcsolt vállalkozásból: Nem volt 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei: Nem volt 
Devizaárfolyam különbözet hatása: -3 eFt 
Átlagos statisztikai állományi létszám: 4 fő 
Bérköltség: 11 995 eFt 
Szem. jellegű kifizetések: 1 708 eFt 
 
 
A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal 
 
Megnevezés                             Me        2011.12.31     2012.12.31     index 
-------------------------------------- ---  ----------.--  ----------.--  -----.-- 
Saját tőke :                                eFt           -3 138            -562                0,2 
Források összesen :                   eFt            1 362           5 041               3,7 
Saját tőke aránya a forrásokon belül:           -230,4%        -11,1% 
-------------------------------------- ---  ----------.--  ----------.--  -----.-- 
Kötelezettségek :                      eFt            4 500            5 531             12,3 
Saját tőke :                               eFt           -3 138             -562                0,2    
Eladósodottsági együttható :     -%           -% 
-------------------------------------- ---  ----------.--  ----------.--  -----.-- 
Hosszú lejáratú kötelez.:           eFt             0                   0                 0,0 
Kötelezettségek :                        eFt           4 500            5 531                 1,2 
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Kötelezettségek összetétele :           0%           0%       - 
============================================================================= 
 
                                                                            Változás 
Megnevezés                                2011.12.31    2012.12.31              eFt       % 
----------------------------------- ---  ---------- ---------- ---------- -----.----------------------- 
Pénzeszközök :                      eFt             435         4 438             4 003     1020,2% 
Rövid lejár.kötelezettségek. : eFt         4 500          5 531            1 031       122,9% 
Likviditás I.(Gyors mutató):                       9,7%         80,2%             -        826,8% 
============================================================================= 
 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (EFT-BAN) 
 

  Tárgyi eszközök   
Megnevezés   Immateriális 

javak 
Ingatlanok Egyéb gépek 

és 
berendezések 

Beruházás Összesen 

Bruttó érték nyitó 535 0 4 311 0 4 846 
Növekedés   39  39 
Csökkenés   37  37 
Értékhelyesbítés      
Bruttó érték záró 535 0 4313 0 4 848 
Értékcsökkenés  nyitó 444 0 3 475  3 919 
Növekedés   66  297  363 
Csökkenés 0  37  37 
Átvezetés      
Értékcsökkenés  záró 510 0 3 735  4 245 
 
Nettó érték záró: 

 
25 

 
0 

 
578 

 
0 

 
603 
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Kimutatás a támogatásokról 

Támogatást 
nyújtó neve 

Támogatás, pályázati 
bevétel 

Felhasználás 
célja 

Végleges jelleggel 
felhasznált összege (Ft) 

Kötelezettségként 
kimutatott összege 

(Ft) 

Elszámolás 
határideje 

időpontja összege 
(Ft) 

előző évi tárgyévi 
 

Közhasznú 
célú 
működésre 
kapott 
támogatás: 

       

1.Központi 
költségvetés 

folyamatos 22 866 828 működési 
támogatás 

11 137 425 22 866 828   

 ebből: -SZJA 
1% bevétele 

- 
 

0      

2. Helyi 
önkormányzat 

 0      

Pályázatból 
elnyert 
támogatások 

       

Magyar 
Nemzeti 
Vidéki 
Hálózat 

2012.06.13 522 546 nemzetközi 
együttműködés 

370 400 522 546   

        
        
Összesen: 23 389 374  11 507 825 23 389 374   
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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai: 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Közhasznúsági melléklet (2012)

Vidékfejlesztés helyi kezdeményezésekre épülő intézkedések bevezetésével. 
Egyesületünk a VM-mel kötött együttműködési megállapodás keretében 2011-ben kiírta a térség 
LEADER pályázatait, amelynek keretében 10 célterületre lehetett fejlesztési forrást benyújtani (források 
felhasználására egyesületünk tett javaslatot). A LEADER pályázatokra 2012 április-májusában történt 
meg a kötelezettség vállalás 150 342 588 Ft értékben.  
2012 évben kerültek kiírásra az EMVA 3 tengely keretében a mikrovállalkozások fejlesztése és a 
turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek, amelyre 304 826 489 Ft értékben vállalt támogatási 
kötelezettséget az együttműködési megállapodásunk alapján egyesületünk. 
Egyesületünk rendezvényein biztosítja az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor rendszeres 
találkozását. 
  
Tudományos tevékenység, kutatás 
Egyesületünk a LEADER kiírások keretében támogatta Zalakaros Többcélú Társulás által koordinált 
„Kistérség színe-java” hálózatépítési programot, melynek keretében 19 településen felmérésre kerültek 
a helyi termék előállítók, hagyományőrzők, turisztikai szolgáltatók. 
Az adatbázis eredményeit egy kiadványban foglalták össze, amely helyi termék katalógusként is 
funkciónál. 
  
Kulturális tevékenység, kulturális örökségvédelem és sport tevékenység 
Egyesületünk 2012 decemberében a térség amatőr kulturális csoportjainak bevonásával ünnepi 
közgyűlést tartottunk, amelyen a résztvevők ízelítőt kaphattak a terület kulturális sokszínűségéből. 
  
Ismeretterjesztés 
Egyesületünk a vidékfejlesztési ismeretek bővítése érdekében 1 tanulmányutat szervezet (megújuló 
energiák a Dunántúlon – fenntartható Fejlődésért Egyesülettel közösen.). A tanulmányúton 
egyesületünk tagjai vettek részt.  
Szervezetünk javaslatára indult el 2011-ben a „Vidékfejlesztési Akadémia” (Cseszt Regélő Nonprofit Kft 
közreműködésével), amelyben a térség vállalkozói és civil szervezetei kaphatnak bővebb ismereteket a 
forrásteremtés lehetőségeiről. (A képzés 2012. januárjában befejeződött, az előadássorozat 2012 
szeptemberében zárult.) 
  
  
Közrend, közlekedésbiztonság 
Egyesületünk a LEADER program 2. pályázati körében újra meghirdette a „Biztonságosabb kistérséget” 
elnevezésű programot, melyen 8 település szerepelt eredményesen. 
  
 



elnök



2 0 1 2 év

Keltezés:

címe

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.
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