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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. július 25-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő 
támogatás nyújtása  
 
Ikt.sz.: II/621/2/2012. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 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 
időszakos értékelésében, tájékoztatja a helyi szereplőket a pályázati lehetőségekről, 
projekteket generál, illetve az UMVP III. tengelye és a LEADER pályázatok esetében 
hatósági ellenőrzési szerepkört is betölt. Ezen pályázatok keretén belül az Egyesület számára 
jelenleg összesen több mint 1 milliárd forintfejlesztési forrás áll még rendelkezésre, melyet a 
térségi támogatást igénylők számára megítélhet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) által átruházott hatáskörében.  
 
Bármely más pályázathoz hasonlóan az Egyesület működési kiadásait is utólag finanszírozza 
az MVH. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyileg teljesített számlákat csak a benyújtásukat követő 
mintegy 5-6 hónap múlva téríti meg az MVH, ezért az Egyesület folyamatos működésének 
biztosítására a működési kiadások előfinanszírozása szükséges. Az Egyesület hitelkérelmét – 
megfelelő önkormányzati kezesség vagy ingatlan biztosíték hiányában – több pénzintézet is 
elutasította. Ezért kéri a térség önkormányzatainak segítségét, hogy azok lakosságarányosan 
segítsék a szervezet működését, hozzájárulva ezzel a még több mint 1 milliárd forint 
fejlesztési keret saját döntési hatáskörben tartásával térségi projektek sikeres 
megvalósításához. 
 
A visszatérítendő támogatás nagyságrendje a havi átlagos működési költség (2,5 millió Ft) 
figyelembe vételével mindösszesen 12,5 millió Ft, melyet – alapul véve a LEADER jogi 
szabályozását - 2013. december 31-ét követő mintegy 6 hónap elteltével tud törleszteni az 
Egyesület az önkormányzatok felé. Ezek alapján a lakosságarányos lebontás összegszerűen 
180,- Ft/fő támogatást jelent, amely Felsőlajos vonatkozásában 178.200.- Ft támogatást 
jelentene. A visszatérítendő támogatás nyújtásának részletes feltételei külön megállapodásban 
lesznek szabályozva. 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pontja civil szervezetként 
nevesíti a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet. A Civil tv. 17. § (4) bekezdése 
szerint a civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 
nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 
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fenntartását. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2012. július 04-től hatályos 4. § (4) 
bekezdése szerint civil szervezetnek hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a 
visszatérítési kötelezettség nem haladja meg a civil szervezetrendelkezésre álló vagyonát.  
E rendelkezés alkalmazásában figyelembe kell venni a követelések és tartozások egyenlegét, 
valamint a támogatási döntésben meghatározott költségvetési támogatás értékét.  
 
A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület levele az előterjesztés melléklete. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

....../2012. (…….) ÖH 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési  
Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása  
 
 

Határozat 
 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER HACS jogcím 

birtokos Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselő: Kutasi 
Ferenc elnök) külön megállapodás alapján működési kiadásainak előfinanszírozása 
céljából 178.200.- Ft, azaz: Egyszázhetvennyolcezer-kettőszáz forint összegű 
visszatérítendő támogatást biztosít. 

2.) Kifizetés ütemezése: egy összegben 2012. szeptember 15. napig. 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás elkészítésére és aláírására. 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178.200.-Ft összegű 

visszatérítendő támogatást a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. ( II.07.) rendelet 3.§ 
(2) bekezdés b) pontja, bc) alpontjában foglalt általános tartalék terhére biztosítja. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2012. július 25. 
 
Felsőlajos, 2012. július 24. 
 
             Kun János sk. 
             alpolgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
 

6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. 
www.homokhatsag-leader.hu 

homokhatsag.egyesulet@gmail.com 
Tel.: 76/505-781 Fax: 76/505-782 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr ! 
A 2012. július 11-én megtartott polgármesteri egyeztető ülésen elhangzottak alapján kérem, hogy a 
soron következő Képviselő-testületi ülésükön tárgyalják meg a becsatolt előterjesztési javaslatot és 
határozat tervezetet, melyhez az alábbi kiegészítéseket fűzöm: 
 

- Az Egyesület működőképességének fenntartása a térség pályázati forrásokhoz való 
hozzájutása tekintetében igen fontos tényező, mivel vannak területek (pl. falufejlesztés, 
vidéki örökség megőrzése, kistelepülések vállalkozásainak fejlesztése, rendezvények 
támogatása, stb.) melyek csak ezekből a forrásokból  finanszírozhatók. 

- Minden önkormányzat saját lehetőségeinek ismeretében vállal terheket ebben a közös 
feladatban. A forrásokhoz való hozzáférés a teljes akcióterület lakossága és szervezetei 
számára nyitott, abból senki ki nem zárható, illetve külön előny az Egyesület által  
biztosítható információs és tanácsadási szolgáltatásokon túl senki részére nem adható. 
Megfontolandó azonban, hogy amennyiben az ország többi akciócsoportjától eltérően saját, 
helyi tehetségünk, erőforrásaink elégtelennek bizonyulnak egy ilyen jellegű feladatvégzés 
megoldásához, a jövőben számíthatunk-e további támogatási forrásokra a LEADER területén. 

- Az Egyesület jelenlegi pénzeszközei már csak a 2012. július havi működésre elegendőek, így a 
tagi kölcsön időbeni utalására már augusztus hónaptól szükségünk lenne. Kérem azon 
településeket, akik ebben az időszakban nem tartanak már Képviselő-testületi ülést, 
lehetőség szerint mielőbb vegyék fel napirendi pontjaik közé ezt a kérdést. 

- A folyósítandó tagi kölcsönre – amennyiben ezirányú eddigi támogatásaink ilyen célra 
elszámolhatók – korlátozott mértékű kamatot tudunk fizetni. Az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések folyamatban vannak. 

 
Amennyiben a tagi kölcsön nyújtásával, vagy az Egyesület működésével kapcsolatban bármely 
további tisztázó kérdés, információ kérés merülnek fel, állok szíves rendelkezésükre szóban (06-
20/973-4922), írásban (kutasi.ferenc@aranyhomok.hu) vagy akár személyesen. 
 
 
Kecskemét, 2012. július 12. 
 

Köszönettel: 
 
 Kutasi Ferenc sk. 
    elnök 
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Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesületnek lakosságszám arányosan nyújtandó 

kölcsön összegei 

Ssz. Település Lakosságszám Kölcsön: 180 Ft/Fő 

1. Ágasegyháza 1 933 347 940 

2. Ballószög 3 127 562 860 

3. Felsőlajos 990 178 200 

4. Fülöpháza 971 174 780 

5. Helvécia 4 253 765 540 

6. Kecskemét 13 788 2 481 840 

7. Kerekegyháza 6 262 1 127 160 

8. Kunbaracs 660 118 800 

9. Lajosmizse 11 623 2 092 140 

10. Ladánybene 1 740 313 200 

11. Lakitelek 4 645 836 100 

12. Nyárlőrinc 2 409 433 620 

13. Szentkirály 1 972 354 960 

14. Tiszakécske 11 829 2 129 220 

15. Tiszaug 1 011 181 980 

16. Városföld 2 268 408 240 

   Összesen: 69 481 12 506 580 
 
 


