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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város Képviselő testülete 480/2015. (XII.02.) határozatával arról döntött, hogy a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) számára VP19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítésének támogatása c. pályázati
felhívás alapján a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020” c.
Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) kidolgozásának előfinanszírozására a lakosság létszámának
arányában 1.995.193,- Ft, visszatérítendő támogatást nyújt. Az együttműködési megállapodás
alapján a kért támogatási összeg átutalásra került.
Az Egyesület levélben azzal kéréssel kereste meg a Képviselő-testületet, hogy a LEADER
Helyi Fejlesztési Stratégiáját a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkársága az EMVASF/295/2016 sz. ügyirata alapján jóváhagyta és annak
megvalósításhoz az Egyesület számára a szükséges működési és animációs (közösség szervezési)
feladatok ellátásra 65,4 MFt támogatást ítélt meg. A 65, 4 MFt –ot az Egyesület bér, járulék és
dologi kiadásokra fordítja 2016. 06.10. és 2020. 12.31. közötti programozási időszakban. A
megítélt támogatás utófinanszírozású, az Irányító hatóság előleget nem biztosít a működési célú
kiadások finanszírozáshoz.
Az Egyesület a felmerült költségekkel 3 havonta tud elszámolni, de tekintettel arra, hogy az
első elszámolások, valamint a jóváhagyott összegek utalása elhúzódhat (2017. január-február
hónapokra) tagjaihoz fordult az első 8 hónapra jutó 9.512.728 Ft működési költség tagok általi
előfinanszírozása érdekében. Az Egyesület kéri, a fenti összeg előfinanszírozásában a tag
települési önkormányzatainak értékes hozzájárulását. Az egyes önkormányzatokra jutó vissza
nem térítendő támogatás összege a települések 2013. január 1-én érvényes lakosságszáma alapján
került kiszámításra, mértékét az mellékelt táblázata tartalmazza.
A lakosság létszámarányában Békésre jutó visszatérítendő támogatás összege 2.232.910 Ft
lenne. Az Egyesület a kölcsönként átadott összeget visszafizetni csak a programozási időszak
végén a záró elszámolást követően tudja, melynek legkésőbbi időpontja 2021. 06.30. napja.
A most csatolt megállapodás tervezetben rögzítésre került, hogy 2.232.910 Ft
visszatérítendő támogatás kiutalása csak abban az esetben történhet meg, ha a 2016. április 18-án
létrejött megállapodásban kifizetett 1 995 193 Ft támogatás visszautalásra kerül. Az Egyesülettől
származó információ alapján a HFS záró elszámolása sikeresen befejeződött, néhány héten belül
az 1 995 193 Ft támogatást az Egyesület visszafizeti, ezzel lezárul 2016. április 18-án kötött
megállapodás.
A 2.232.910 Ft visszatérítendő támogatás utalásának további feltétele, hogy az egyesület az
Irányító Hatóság által kibocsátott Támogatói Okirat másolatát bemutatja az Önkormányzatnak.
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Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által a VP-19.1-15 azonosító jelű LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) működési és animációs tevékenységei
megvalósításhoz szükséges 8 hónapra eső 2.232.910 Ft, azaz kettőmillió kettőszáz
harminckettő ezer-kilencszáztíz forint kölcsön kifizetését. A Képviselő-testület a
kölcsön összegét a kötvényforrást tartalmazó fejlesztési célokra elkülönített
célszámláról biztosítja.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a kölcsönnel
kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására, valamint a szerződéssel kapcsolatos
valamennyi jognyilatkozat megtételére.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. szeptember 22.
Izsó Gábor
polgármester

……………………….
Jogi ellenjegyző

……………………….
Pénzügyi ellenjegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET

Amely létrejött egyrészről

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Képviseli: Izsó Gábor polgármester
Adószám: 15725060-2-04
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.
Képviseli: Hodálik Pál elnök
Adószám: 18284517-1-04
a továbbiakban: Egyesület
együttesen mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel:

1.

Egyesület, mint elismert LEADER Helyi Akciócsoport, a Miniszterelnökség Agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársága EMVASF/295/2016.
sz. ügyirata alapján a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében
2014 – 2020” c. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges működési és
animációs tevékenységek elvégzésére 65.400.000,- Ft, azaz hatvanötmilliónégyszázezer forint támogatást nyert el, mely forráskeretet időarányosan szükséges
megosztani.
A támogatás a 2016. június 10. és 2020. december 31. között felmerült költségek
fedezésére használható fel.

2.

Önkormányzat a Képviselő – testület ……./2016. (…....) számú határozata alapján
vállalja, hogy 2 232 910,- Ft-ot, azaz kétmillió-kétszázharminckétezer-kilencszáztíz
forintot a kötvényforrást tartalmazó célszámla terhére az Egyesület működésére és a
„Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020” c. Helyi
Fejlesztési
Stratégia
megvalósítására
az
Egyesület
részére
átad.

3.

Az átadás előfeltétele az Irányító Hatósággal kötendő támogatási szerződés
másolatának bemutatása és az Önkormányzat által Egyesület részére a 2016. április 8án létrejött megállapodás alapján átadott 1 995 193,-Ft, azaz egymilliókilencszázkilencvenötezer-százkilencvenhárom forint vissza térítendő támogatás
visszafizetése.

4.

Az átadás az Egyesület UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett, 1091800100000081-33480007 számú számlájára történő átutalással történik.

5.

Egyesület köteles az Önkormányzat által megelőlegezett támogatási összeget a projekt
záró elszámolását követő 8 napon belül, de legkésőbb 2021. június 30-ig visszautalni.

6.

Önkormányzat a projekttel kapcsolatos dokumentációt Egyesület előzetes értesítése
mellett bármikor ellenőrizheti.

7.

Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a
megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást tájékoztatni.

8.

Jelen megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

9.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.

10.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írták alá.

Békés, 2016. szeptember _______

Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor
polgármester

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kh. Egyesület
Hodálik Pál
elnök

