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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 
elnöke az elıterjesztés mellékletét képzı levéllel kereste meg Önkormányzatunkat a 2012. 
augusztus 10. napján létrejött Támogatási Megállapodás módosítása érdekében. 

 
Az Egyesület levelében szereplı kölcsön szerzıdés helyett Felsılajos Község 

Önkormányzata visszatérítendı támogatás nyújtásáról szóló Támogatási Megállapodást kötött 
az Egyesülettel. 

 
Önkormányzatunk az Egyesület tagjaként vesz részt az Európai Unió által biztosított 

LEADER források térségi felhasználásában. Az Egyesület 2012. május 1-óta a helyi 
akciócsoport (HACS) jogcím birtokosaként részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia éves 
felülvizsgálatában és annak idıszakos értékelésében, tájékoztatja a helyi szereplıket a 
pályázati lehetıségekrıl, projekteket generál, illetve az UMVP III. tengelye és a LEADER 
pályázatok esetében hatósági ellenırzési szerepkört is betölt.  
 

Az Egyesület 2014. március 03-án kérelmezte 2014-2020 közötti programozási 
idıszak vonatkozásában az egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési terület elızetes 
nyilvántartásba vételét 18 településsel, melyet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2014. 
március 24. napján jóváhagyott, miszerint a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület a LEADER Helyi Akciócsoportként való elismerés feltételeinek megfelelt és a 
2014-2020 közötti idıszakban is LEADER HACS-ként mőködhet.  
 

Az Egyesület mőködıképességének folyamatos fenntartása a térség pályázati 
forrásokhoz való hozzájutása tekintetében igen fontos tényezı, mivel vannak területek (pl. 
falufejlesztés, vidéki örökség megırzése, kistelepülések vállalkozásainak fejlesztése, 
rendezvények támogatása, stb.) melyek csak ezekbıl a forrásokból finanszírozhatók. Azonban 
a kifizetési mőködés folyamatát tekintve az Egyesület részére 5-6 hónap mőködési kiadás 
elıfinanszírozása szükséges. Az Egyesületnek nincs vállalkozási tevékenysége, hiszen azt a 
jelenleg hatályos jogszabályok kizárják.  
 

Az Egyesület anyagi segítség és elıfinanszírozás hiányában képtelen mőködni. A 
probléma megoldására az önkormányzatokkal való közös összefogás és együttes támogatás 
hozhat érdemleges eredményt, hiszen a térségi eredmények az egyesület sikeres mőködését 
igazolják. Amennyiben a folyamatos mőködés nem biztosított, a LEADER HACS cím 



visszavonásra kerül, így a szomszédos HACS iroda vagy az MVH rendelkezik majd a 
források feletti döntéssel. 
 

Az Egyesület hitelkérelmét – megfelelı  önkormányzati kezesség vagy ingatlan 
biztosíték hiányában – több pénzintézet is elutasította. Ezért kéri a térség önkormányzatainak 
segítségét, hogy azok a 2012-ben biztosított, lakosságarányos tagi kölcsönre vonatkozó 
szerzıdések 2019. december 31-ig történı meghosszabbításával biztosítsák a LEADER 
szervezet folyamatos mőködését.  
 

Ezek alapján a lakosságarányos lebontás összegszerően 180,- Ft/fı tagi visszatérítendı 
támogatást jelentett, melynek alapjául a KSH adatbázis 2007. évi adatai szolgáltak. Ezen 
összegre természetesen önkormányzatunk esetében támogatási szerzıdés módosítás keretében 
kéri az Egyesület a visszatérítendı támogatás meghosszabbítását 2019. december 31-ig. A 
2012. augusztus 10-én megkötött támogatási szerzıdésben 178.200.- forint összeg került 
rögzítésre, melynek visszafizetési határideje a fenti idıpontig kerülne meghosszabbításra. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselı-testületet, vitassa meg a kérdést és határozzon a 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület számára 2012-ben biztosított támogatás 
meghosszabbításáról!  

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel 
kötött visszatérítendı támogatásról szóló megállapodás módosítása 

 
 Határozat 

 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a LEADER 

HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 
nyújtott - 2012. augusztus 10. napján kötött Támogatási Megállapodás alapján, annak 
mőködési kiadásainak elıfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fı 
összegő - visszatérítendı támogatás visszafizetési határidejét 2019. december 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. június 26. 

 
Felsılajos, 2014. június 18. 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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