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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2011 novemberében - a 
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján - pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtását célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosítási 
számú „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 
célterületre. 

A nyertes pályázat alapján az Egyesület összesen 19.701.705,- Ft nettó kiadásra jutó támogatási 
összeget nyert. Mivel az Egyesület alanyi adómentes, így az elszámolható bruttó költség összesen 
24.999.999,- Ft. A megvalósítani kívánt projekt 100 % támogatási intenzitású, utófinanszírozott 
és a megvalósítás tervezett ideje 2012. július 1. és 2014. június 30. közötti, azaz két év 
időtartamú. A projekt tevékenységeinek megvalósítása legkésőbb 2012. szeptember hónapban 
kezdődne. 

A projekt megvalósítását a Körösök Völgye HACS akcióterületén földrajzilag elhelyezkedő 18 
település – köztük Békés városa – bevonásával kötelező végrehajtani. A 18 település kiegészülve 
további 33 turisztikai szereplővel 2011 októberében együttműködési megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) írt alá a szakmai programterv megvalósítása érdekében. A 
Megállapodás főbb projekttevékenységei az alábbiak: 

- oktatás, képzés (angol és román nyelv, valamint marketing kommunikáció), 

- szakmai workshopok, 

- Körösök Völgyét bemutató installáció készítése, ehhez tematikus kiadványok, térképek 
előállítása, promóciós eszközök beszerzése, 

- turisztikai kiállításon, fesztiválokon való megjelenés (többek között a Madzagfalvi Napok 
rendezvényen), 

- országos média megjelenések. 
 
Tekintettel arra, hogy a megvalósítandó projekt utófinanszírozott, így annak előfinanszírozása 
szükségessé vált. Az Egyesület az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult az 
önkormányzatokhoz – köztük Békés Város Önkormányzatához –a projekt sikeres lebonyolítása 
érdekében. Kérelmében a projekt előfinanszírozásához kér segítséget, mivel az Egyesület korábbi 
projektjeit hitelező OTP Bank Nyrt. elállt a finanszírozástól.  

Az előfinanszírozáshoz szükséges 15 millió Ft települések közötti megosztása lakosságarányosan 
került megállapításra, a mellékelt kérelemben meghatározottak szerint, mely összeg Békés Város 
Önkormányzata tekintetében 1.558.712,- Ft, azaz egymillió-ötszázötvennyolcezer-
hétszáztizenkettő forint lenne. 
 



 2

A Békésre eső lakosságarányos hozzájárulás összege az alább felsorolt 3 részletben és módon 
kerülne átadásra az Egyesület részére: 

- 2012 októberében 103.914,- Ft, mely az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott szabad 
felhasználású pénzmaradványának terhére kerülne átadásra, 

- 2013 januárjában 1.143.056,- Ft, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe kerülne 
betervezésre, 

- 2014 februárjában 311.742,- Ft, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe kerülne 
betervezésre. 

 
Az átadott összeg visszafizetésére teljes egészében, várhatóan 2014. november hónapban kerülne 
sor. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslatok: 
 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
a) jóváhagyja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által – a 76/2011. (VII. 29.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtását 
célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosítási számú „Promóciós és marketing 
tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” célterületre – benyújtott és 
nyertes pályázat előfinanszírozására kért 1.558.712,- Ft, azaz egymillió-
ötszázötvennyolcezer-hétszáztizenkettő forint tagi kölcsön kifizetését. 

b) jóváhagyja, hogy a tagi kölcsön összege az alább felsorolt 3 részletben és módon kerüljön 
átadásra a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részére: 

- 2012 októberében 103.914,- Ft, mely az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott 
szabad felhasználású pénzmaradvány terhére kerül biztosításra,  

- 2013 januárjában 1.143.056,- Ft, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe 
kerül betervezésre, 

- 2014 februárjában 311.742,- Ft, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 
kerül betervezésre. 

 
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel 

kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi 
jognyilatkozat megtételére. 

 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2012. augusztus 22. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

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






