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Tárgy:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 
Kft. tagi kölcsön kérelme 

Sorszám: IV/9. 

Előkészítette: Hidi József kabinetvezető 
dr. Uhrin Anna jogász 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű többség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. március 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagja a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofit Kft.-nek. Az Akciócsoport megalakulása óta aktív szerepet játszik a 
térség felzárkóztatását és versenyképességét elősegíteni hivatott vidékfejlesztési források 
hatékony elosztásában és felhasználásában, a térség jelentős természeti értékeit, gazdag 
kulturális hagyományait megőrizni, s megóvni akaró programok megvalósításában, melynek a 
kereteit a LEADER Program biztosította.  
A Vidékfejlesztési Minisztérium (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága) a hazai LEADER mozgalom átalakítását tűzte ki célul a rendszer hatékonyabbá 
tétele érdekében, melynek köszönhetően az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése 
alapján 2011. december 31-ét követően LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) címmel 
kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület nyerheti el. A gazdasági 
társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint gazdasági társaság egyesületté alakulására, 
illetőleg egyesület jogutóddal történő megszűnésére nincs lehetőség, így kizárólag új 
egyesület megalapítása révén biztosítható a térség Helyi akciócsoporttal történő lefedése. A 
rendelkezésre álló támogatási források odaítéléséről csak a LEADER HACS címmel 
rendelkező helyi közösség jogosult dönteni, a döntéshozatali folyamatban részt venni.  

A hivatkozott miniszteri rendelet utal arra, hogy az új, egyesületi formában működő 
LEADER HACS a Stratégia, illetve a LEADER Program helyi szintű megvalósításával járó 
koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatait gesztor szervezettel történő 
együttműködés keretében is elláthatja.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 320/2011. (IX.29.) határozatában 
döntött arról, hogy alapító tagként vesz részt a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 
megalakításában. A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület tagjai körébe sorolható a 
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. is. 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. az előterjesztéshez mellékelt 
kérelemmel fordult a T. Képviselő-testület felé. A kérelemben kifejtésre került, hogy a 
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., majd az Egyesület zavartalan és hatékony 
működéséhez 4-6 havi kiadás előfinanszírozását szükséges megoldani, amely nagyságrendileg 
12.500.000,- Ft. A rendeletmódosítás szükségessé teszi, hogy a Kft. biztonságos működése 
érdekében a tagönkormányzatok tagi kölcsön befizetésével biztosítsák a működést. A 
mellékelt táblázat alapján Békés Város Önkormányzatának összesen 500.000,- Ft tagi 
kölcsönnel kellene hozzájárulnia a Kft. működési költségeinek finanszírozása érdekében. A 
kamatmentes tagi kölcsön visszafizetésére legkésőbb 2014. június 30. napjáig kerülne sor.  
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A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. működésének finanszírozására 2012. 
április 30-ig (az átmeneti időszak végéig) van szükség, ezt követően az Egyesület tagjaként a 
Kft. biztosítja az Egyesület előfinanszírozását a zavartalan működés érdekében. A kérelemben 
megfogalmazott tagi kölcsön befizetése az Akciócsoport működési területén lévő 18 település 
részére meglévő 900 millió forint fejlesztési forrás felhasználásának lehetőségét biztosítja 
2012. április 30-ig a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., majd 2012. május 1-je 
után a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével.  
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Képviselő – testülete Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi 
kölcsön befizetésére vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a 2012. évi 
költségvetésben ezen kiadásra forrás nem került tervezésre. 
 
 

Határid ő:  értelem szerint  

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2012. március 19. 
Izsó Gábor 

polgármester 
 
 

………………………. 
     Jogi ellenjegyző 
 
 
 
………………………. 
Pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
 










