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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Ahogy az Önök által is ismert, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek a 2014-

2020-as Európai Uniós támogatási időszakban az Önök Önkormányzata is tagja, és az 

Egyesületi Közgyűléseken Önöket a Polgármester úr képviseli. A Vidékfejlesztési Program 

Irányító Hatsága által az EMVASF/99/33/2017 iktatószámon megküldött Együttműködési 

Megállapodás és a 778/4139/116/1/2017 iktatószámon kiküldött Támogató Okirat alapján a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek a fenti támogatási időszakban 710.780.599 

Ft fejlesztési forrás és 132.694.589 Ft működési forrás felhasználására van lehetősége, mely a 

2017 szeptemberében várhatóan megjelenő LEADER pályázati felhívásokon keresztül 

történik.  

Az Egyesület működését biztosító működési forrás felhasználásához az Irányító Hatóság 

Támogatási Előleg igénylését teszi lehetővé az alábbiak szerint:  

„Támogatási előleg a B/ tevékenységre allokált forrás legfeljebb 50%-a erejéig, azaz 

legfeljebb 66.347.294 Ft, azaz hatvanhatmillió-háromszáznegyvenhétezer-

kétszázkilencvennégy forint összegben igényelhető.”  

A 2017. május 17-i Közgyűlés arról döntött, hogy LEADER szervezet fenntartásához és 

működtetéséhez szükséges működési költségeit a továbbiakban Támogatási Előleg 

felvételével kívánják biztosítani. A Közgyűlés a 10/2017.05.01.-i Határozatában felhatalmazta 

az Elnökséget, hogy kérjen az Irányító Hatóságtól állásfoglalást arról, hogy a működési előleg 

igénybevételéhez szükséges garancia/kezességvállalást az egyesület tagságában lévő 

önkormányzatok közvetlenül az Irányító Hatóság felé teljesíthessék. Az Irányító Hatóság a 

szóbeli megkeresésre nemleges választ adott, az írásbeli megkeresésre még nem érkezett meg 

a válasz.  

A 11/2017.05.17-i határozatában arról döntött, hogy az Irányító Hatóság nemleges válasza 

esetén felhatalmazza az Elnökséget, hogy készítse elő az Örkényi Takarékszövetkezet 

hitelgarancia szerződésének előkészítésére.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó forrásból nyújtott támogatás 

esetében előleg fizetése esetén az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot kell 

nyújtani tekintettel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A 

Támogatási Előleg igénybevétele egyúttal lehetővé teszi Egyesületünk számára a jelenlegi    

20 476 745 Ft-os működési hitelkeret visszafizetését is, aminek következtében megszűnne a 

jelenleg érvényben lévő Önkormányzati kezességvállalás  
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A Közgyűlésen is elhangzottak alapján a Támogatási Előleg igénybevételének feltétele az 

érvényes bankgarancia, melyet az Egyesület számlavezető bankja, az Örkényi 

Takarékszövetkezet tud biztosítani a Támogatási Előleg összegével megegyező 

Önkormányzati Készfizető kezességvállalás mellett. A garanciavállalás fedezetét 

lakosságarányosan a tagtelepülések között szétosztva kérjük Önöket, hogy a mellékelt 

táblázatban szereplő 50 000 000 Ft hitelgarancia összegre legyenek szívesek 

készfizetőkezességet vállalni.  

 

 

Kérem a Testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján hozza meg határozatát.  

 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (06. 30.) Határozata  

Támogatási előleg kezességről  

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2017. május 17-i Közgyűlésén hozott 11/2017. (05. 17.) sz. Közgyűlési 

határozatával, - mely szerint a 2014-2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi 

Takarékszövetkezet által nyújtott bankgarancia mellett Támogatási Előleg igénybevételével 

működteti a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és az 50 000 000 Ft összegű 

hitel fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 1 555 535 forint készfizető kezességet 

vállal.  

 

Határidő: azonnal  

 

Felelős: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 
 


