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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Város Önkormányzatát is tagjai között tudó Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 2007-2013-as EMVE LEADER Programja 2015. október 31. napján 

hivatalosan is lezárult. 

A program keretében az illetékességi területhez tartozó települések önkormányzatai, civil 

szervezetei, magánszemélyei és vállalkozásai 176 db nyertes pályázattal több, mint 2,6 Mdr Ft 

támogatáshoz jutottak, mely összeg segítségével közel 4,5 Mrd Ft értékű beruházás valósult meg 

a térségben. 

A megkezdett munkát a következő 2014-2020- as programozási időszakban is folytatni kívánja az 

Egyesület. 

A következő LEADER Programban való részvételi jog elnyerésére az Egyesület, mint a 

Miniszterelnökség Agár- vidékfejlesztésért felelős államtitkársága (Irányító Hatóság) által 

előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport, a VP-19.1-15 felhívás alapján 2015. december 

10-17. között nyújthatja be támogatási kérelmét. 

 

A kérelem kedvező elbírálása esetén az Irányító Hatóság az Egyesület részére Támogatói 

Okiratot bocsát ki (a kibocsátás várható időpontja: 2016. január). Az okirat birtokában az 

Egyesület jogot szerez arra, hogy kidolgozhassa a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, 436 millió 

Ft saját forrás és további, a LEADER Helyi akciócsoport igénybe vehető támogatások 

felhasználásáról rendelkező Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 

 

A Támogatói Okirattal rendelkező egyesületek szakmai munkáját a hivatkozott felhívás ún. 

előkészítő támogatással is segíti, mely a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

estében 8.500.000,- Ft. A támogatás két részletben, az előírt mérföldkövek teljesítését követően 

igényelhető, tehát utófinanszírozású.  

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 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos részletes szabályokat a 2. számú melléklet 

(megállapodás tervezet) tartalmazza, mely kitér arra, hogy az előfinanszírozáshoz szükséges 

összeg átadásának két előfeltétele az említett Támogatói Okirat megszerzése, és korábban a 2007-

2013-as időszak kapcsán kapott támogatás visszafizetése.  

A támogatások legkorábbi visszafizetésének időpontja: 2016. június 30. 
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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 kódszámú, Helyi Fejlesztési 

Stratégiák (HFS) elkészítésének támogatása c. pályázati felhívás alapján „Sokszínű 

természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020” c. HFS 

kidolgozásának előfinanszírozására kért 1.995.193,- Ft, azaz egymillió-

kilencszázkilencvenötezer-százkilencvenhárom forint kölcsön kifizetését. A Képviselő-

testület a kölcsön összegét a 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, 2015. november 25. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

………………………. 

     Jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………. 

 Pénzügyi ellenjegyző 
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