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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület pályázatot kíván benyújtani a területén működő 
települések részvételével települési szintű erőforrás-gazdálkodási tervek készítésére. 
 
Az Egyesület kívánja a pályázatot a LEADER pályázat keretében megvalósítani. Az erre 
vonatkozó projekt adatlapot, illetve a részletes projekttervet előkészíti. Egyesületünk 
vonatkozásában ezt a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint UMVP Irányító Hatósága, illetve a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli. 
Az Irányító Hatóság a projektet előzetesen jóváhagyta. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal a Helyi Bíráló Bizottsági döntést követően a pályázatkezelés során dönt a 
támogathatóságról. 
 
A települési szintű erőforrás gazdálkodási tervek elkészítését az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület fogja koordinálni. A projekt 2013. év végétől 2014. év végégig tart majd. 
 
A projekt tervet előzetesen egyeztették a települések képviselőivel 2013. július 9-én és 
július 10-én.  
 
A projekt 100%-os UMVP-LEADER támogatottságú, de utófinanszírozott, amely 
megnehezíti a megvalósíthatóságot. A projekt eredményeire nagy szükség van, és a téma 
nagyon fontos a 60 település következő fejlesztési időszakra való felkészülésének elősegítését 
illetően. Az Egyesület kéri a településeket, hogy segítenek az előfinanszírozásban, amely 
hozzávetőlegesen 1 000 000,-Ft/település. Előre láthatólag 1-1,5 év finanszírozásra lesz 
szükség, ezt követően az önkormányzatok visszakapják a teljes összeget. 
 
Tervezett előfinanszírozási költségek települési szinten: 
 
100 fő alatti települések esetében: 800 000,-Ft/település 
100-500 fő közötti települések esetében: 1 000 000,-Ft/település 
500 fő feletti települések esetében: 1 300 000,-Ft/település 
 
Tervezett költségek 60 de minimum 25 település, illetve településcsoport vonatkozásában 
49 885 400,-Ft. 
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Az előfinanszírozás ütemezése: 
 
Az előfinanszírozásra 2013. őszétől – 2015. év tavaszáig ütemezetten lesz szükséges az Éltető 
Balaton-felvidékért egyesületnek. 
A teljes finanszírozási összeg 10%-ára 2013. év őszén, 90%-ára 2014. 1. negyedévében lesz 
szükség.  
Az előfinanszírozási összeges visszafizetése legkésőbb 2015. 1 félévében történik meg az 
MVH elszámolásától függően. 
 
Településenkénti/településcsoportonkénti eredmények: 
 
 Közösségi szinten egyeztetett 1 erőforrás-gazdálkodási terv, amely a 

településfejlesztési operatív szinten alapozza meg a következő időszaki 
településfejlesztési koncepciót  

 1-5 települési fórum, szakértői egyeztető megbeszélés, projekt szintű egyeztetések 
 Tervezést előkészítő dokumentáció 60 településre összesen 3800 m2-nyi 

gazdaságfejlesztési jellegű projekt, kb. 320 m2/településcsoport 
 2-10 gazdaságfejlesztési jellegű projekt/program az erőforrás-gazdálkodási tervben 
 Települési szintű erőforrástérkép és ezek elemzése 

 
A fentiek alapján Halimba Község Önkormányzatára 1.300.000,-Ft előfinanszírozási összeg 
hárul. A projekt véleményünk szerint hatékonyan segítheti elő a következő Eu-s támogatási 
időszakot. 
Az előterjesztés mellé csatoljuk az Egyesület tájékoztató anyagát. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a pályázat 
benyújtását lehetővé tenni szíveskedjék. 

  
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselőtestülete: 

1.)  részt kíván venni az Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület „Összefogás-összetartás-közös gondolkodás-

települési gazdagodás” projektjében. 

2.) Vállalja, hogy az utófinanszírozott pályázathoz a 

tervezett 1.300.000,-Ft/település összeget az alábbiak 

szerint biztosítja, 2013. évben költségvetései tartalék 

kerete terhére, 2014. évben betervezi költségvetésébe: 

- 2013-ban 10% azaz 130.000,-Ft 

- 2014. évre 90% azaz 1.170.000,-Ft összeget különít el a 

fenti célra a projekt előfinanszírozására. 
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3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és 

utasítja, hogy a költségeket a 2013. és 2014. évi 

költségvetésbe tervezze bele. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
 

Halimba, 2013. szeptember 2. 
 
 

                                                                                  TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   
polgármester 

  


