
 1 

Tárgy: „LEADER térségek közötti együttműködés” 

keretein belül benyújtandó pályázat finanszírozása 

Sorszám: IV/24. 

Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens 

Hidi József önkormányzati tanácsadó 

dr. Uhrin Anna aljegyző 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű többség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. augusztus 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 11/2013. (III. 6.) VM rendelet és az 57/2013. (III. 22.) MVH közlemény alapján igényelhető 

támogatás segítségével kerülne megvalósításra a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (a 

továbbiakban: Natúrpark) illetékességi területét átfogó projekt. A Natúrpark a Körösök vidékét, 

mint külön tájegységet fejleszteni célzó szervezet, melynek illetékességi területe 4 Helyi 

Akciócsoport (Körös-Sárrét, Hajdúvölgy-Körösmente, Körösök Völgye Tiszazug) illetékességi 

területét is érinti. 

A fejlesztési koncepció része a Körösök vízi túra útvonalainak infrastrukturális és eszköz 

fejlesztése, mely néhány más, a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó elemmel kiegészülve adja a 

projekt témáját. A cél, hogy a folyók mentén legalább 4 – HACSonként legalább 1-1 vízi kikötő, 

kikötő pont (stég) kerüljön kialakításra, illetve a kikötőhelyeken pihenőhelyek (padok, asztalok, 

tárolók, információs táblák) létesüljenek (padok, asztalok, tárolók, információs táblák, szociális 

helyiségek), mindezek mellé pedig eszközbeszerzésre (kajak, kenu, csónak, sárkányhajó, 

kerékpár) kerüljön sor. 

Ennek érdekében együttműködési megállapodás kerülne aláírásra az érintett szervezetek, 

önkormányzatok (Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Tiszazug LEADER 

Egyesület, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Békés Város Önkormányzata, Körös-szögi 

Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Kunszentmárton Község 

Önkormányzata) között, melynek keretén belül Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) is pályázna. 

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ – mint a kikötő 

kezelője – közreműködésével került áttekintésre annak lehetősége, hogy a pályázat keretein belül 

milyen fejlesztést kellene elvégezni. Látva a kikötőben lévő stég rossz, elavult állapotát, valamint 

figyelembe véve, hogy a stég elemeinek őszi-tavaszi időszakban történő áthelyezése jelentős 

költséget jelent, így a stég elemeinek cseréjére lenne indokolt pályázatot benyújtani. 

Az igényelhető támogatás összege az Önkormányzat esetében a beruházás teljes nettó összegének 

100 %-a, így az Önkormányzatnak kell biztosítania önerőként a beruházás áfa összegét. A 

támogatás utófinanszírozott, melynek következtében az Önkormányzatnak a beruházás teljes 

összegét előre meg kell finanszíroznia. A beruházást és a pénzügyi elszámolást 2014. december 

31. napjáig kell elvégezni. 

A stégrendszer bekerülési költsége 13.432.128-, Ft + Áfa (azaz tizenhárommillió 

négyszázharminckettőezer-százhuszonnyolc forint + Áfa). Így az Önkormányzatnak 

mindösszesen 17.058.803,- Ft (azaz tizenhétmillió ötvennyolcezer-nyolcszázhárom forint) 

összeget kellene előfinanszíroznia, melyből az önrész 3.626.675,- Ft, (azaz hárommillió 

hatszázhuszonhatezer-hatszázhetvenöt forint). 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján Békés Város Önkormányzata által 

üzemeltetett Békés, külterület (hrsz.: 0722/j) alatti ingatlanon lévő, a tulajdonában 

álló stégrendszer kicserélésére pályázatot nyújtson be; 

b) nyertes pályázat esetén Békés Város Önkormányzata a beruházásra 13.432.128-, Ft 

+ Áfa (azaz tizenhárommillió négyszázharminckettőezer-százhuszonnyolc forint + 

Áfa), mindösszesen 17.058.803,- Ft (azaz tizenhétmillió ötvennyolcezer-

nyolcszázhárom forint) összeget előfinanszírozzon, melyből önrészként az Áfa 

összegét, 3.626.675,- Ft, (azaz hárommillió hatszázhuszonhatezer-hatszázhetvenöt 

forint) összeget befizessen; 

c) az 1/b) pontban szereplő összeg Békés Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésébe kerüljön betervezésre. 

2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét az együttműködési 

megállapodás aláírására, valamint valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2013. augusztus 27. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

………………………. 

     Jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………. 

 Pénzügyi ellenjegyző 


