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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. december 15-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Helyi 

Akciócsoport cím birtokos szervezet részére támogatás nyújtása 
 

 
Iktatószám:  I/12355/6/2011. 
   
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
   
 
Lajosmizse Város Önkormányzata, a Tiszától a Homokhátságig LEADER Helyi Akciócsoport 
tagjaként kötelezettséget vállalt a térség településfejlesztésére, mely kötelezettségének a Homokhátság 
Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként tesz eleget. Jogszabályi változás 
következtében 2012. január 1-től a Nonprofit Kft. szervezeti forma helyett egyesületi szervezetként 
kell továbbműködnie a LEADER Helyi Akciócsoportnak (LEADER HACS).  
A képviselő-testület októberi ülésén már döntött, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület létrehozásáról, az új Helyi Akciócsoport cím megszerzésének azonban további előfeltétele, 
hogy a HACS jogi személyiséggel rendelkező szervezete által a működési keret terhére 2009. 
decemberében felvett előleg teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Az előleg visszafizetése az 
MVH-hoz benyújtott kifizetési kérelem terhére történik a 2012. január elején benyújtandó kifizetési 
kérelemmel. Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal azonban csak a pénzügyileg teljesített 
számlák ellenértékét finanszírozza, tehát a 2011. január 01-én benyújtott kiadási tételek csak abban az 
esetben válnak elszámolhatóvá, amennyiben azok pénzügyileg is teljesültek. Az előleg így törlesztésre 
kerül azzal, hogy az MVH a Homokhátság Nonprofit Kft. által benyújtott 7.285.019,- Ft összegű 
kifizetési kérelemnek helyt ad, azonban annak összege az előleg rendezése fejében visszatartásra 
kerül.  
 
A 7.285.019,- Ft a Nonprofit Kft. a HACS háromhavi működési költségét jelenti. Ebből a társaság 
2.896.341,- Ft összeget pénzügyileg már teljesített, így további 4.388.674,- Ft megfizetése szükséges 
ahhoz, hogy az előleg visszafizetése teljesülhessen, és a HACS cím a térségben maradjon. Az 
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet szerint a nonprofit Kft. formában működő szervezetek LEADER 
HACS címének visszavonására legkésőbb 2011. december 31-ig sor kerül abban az esetben is, ha nem 
jön létre a területen új HACS, ami azzal a következménnyel jár, hogy a térségünkben lévő más HACS-
hoz kerül az Európai Unióból érkező támogatási pénz felosztásának lehetősége. 
 
Az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza a Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatását,  a 2. számú melléklet a támogatás összegeit, az előterjesztés 
3. számú melléklete az eddig kiosztott támogatások összegét mutatja településenként.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat lakosságarányosan 
támogassa a Nonprofit Kft., és az új HACS cím elnyerését követően az egyesületet, amely összeg 
100,- Ft/fő összegű támogatást jelent. A támogatási összegből az Önkormányzat területének lakossága 
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után számított 70,- Ft/fő, befizetése legkésőbb 2011. december 31-ig szükséges a jelenlegi szervezet 
(nonprofit kft.) részére, a további 30,- Ft 2012. március 31-ig lenne esedékes a tervezési területen a 
mindenkori HACS címmel rendelkező új szervezet (egyesület) részére.  
 
Tájékoztatásul jelzem a T. Képviselő-testület felé, hogy a térségünkben még rendelkezésre áll egy kb. 
1, 02 milliárd Ft összegű LEADER pályázati forrás, amely csak akkor hívható le, ha a Helyi 
Akciócsoport egyesületi formában 2012. január 1-től, illetve az előleg összege visszafizetésre került. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 
 
 

 Határozat-tervezet 
 
    /2011. (……) ÖH 
A Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú  
Nonprofit Kft. és a  Helyi Akciócsoport cím  
birtokos szervezet részére  támogatás nyújtása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
részesedésével működő Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére 2011. december 31.-ig a lakosságszámmal számítva 70,-Ft/fő összeget mindösszesen 
813.610.- Ft összeget támogatásként átutal a Kft. részére. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő HACS 
cím birtokos egyesületi szervezetnek lakosságszámmal számítva 30,-Ft/fő mindösszesen 
348.690. -Ft támogatást nyújt 2012. március 31.-ig. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2011. december 15. 

 
 
 
Lajosmizse, 2011. december 07. 
 

 Basky András sk. 
            polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
Tárgy: Előterjesztés   
 
Tisztelt Képviselő-testület!    
 
Az Önkormányzatunk, a Tiszától a Homokhátságig LEADER Helyi Akciócsoport tagjaként 
kötelezettséget vállalt a térség településfejlesztésére, mely kötelezettségének a Homokhátság 
Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként tesz eleget. Jogszabályi változás 
következtében 2012. január 1-től a Nonprofit Kft. szervezeti forma helyett egyesületi szervezetként 
kell továbbműködnie a LEADER HACS-nak.  
A képviselő-testület legutóbbi ülésén már döntött az  a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület létrehozásáról, az új HACS cím megszerzésének azonban további előfeltétele, hogy a 
HACS jogi személyiséggel rendelkező szervezete által a működési keret terhére 2009. decemberében 
felvett előleg teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Az előleg visszafizetése az MVH-hoz 
benyújtott kifizetési kérelem terhére történik a 2012. január elején benyújtandó kifizetési kérelemmel. 
Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal azonban csak a pénzügyileg teljesített számlák 
ellenértékét finanszírozza, tehát a 2011. január 01-én benyújtott kiadási tételek csak abban az esetben 
válnak elszámolhatóvá, amennyiben azok pénzügyileg is teljesültek. Az előleg így törlesztésre kerül 
azzal, hogy az MVH a Homokhátság Nonprofit Kft. által benyújtott 7.285.019,- Ft összegű kifizetési 
kérelemnek helyt ad, azonban annak összege az előleg rendezése fejében visszatartásra kerül.  
 
A 7.285.019,- Ft a Nonprofit Kft. A HACS háromhavi működési költségét jelenti. Ebből a társaság 
2.896.341,- Ft összeget pénzügyileg már teljesített, így további 4.388.674,- Ft megfizetése szükséges 
ahhoz, hogy az előleg visszafizetése teljesülhessen, és a HACS cím a térségben maradjon. Az 
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet szerint a nonprofit Kft. formában működő szervezetek LEADER 
HACS címének visszavonására legkésőbb 2011. december 31-ig sor kerül abban az esetben is, ha nem 
jön létre a területen új HACS, ami azzal a következménnyel jár, hogy a térségünkben lévő más HACS-
hoz kerül az Európai Únióból érkező támogatási pénz felosztásának lehetősége. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat  lakosságarányosan 
támogassa a Nonprofit Kft., és az új HACS cím elnyerését követően az egyesületet, amely összeg 
100,- Ft/fő összegű támogatást jelent. A támogatási összegből az Önkormányzat területének lakossága 
után számított 70,- Ft/Fő befizetése legkésőbb 2011. december 31-ig szükséges a jelenlegi szervezet 
(nonprofit kft.) részére, a további 30,- Ft 2012. március 31-ig lenne esedékes a tervezési területen a 
mindenkori HACS címmel rendelkező új szervezet (egyesület) részére.  
 
Kelt.2011.december 1. 
 
Határozat-tervezet 
 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat részesedésével működő Homokhátság 
Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2011. december 31.-ig a 
lakosságszámmal számítva 70,-Ft/fő összeget támogatásként átutal a Kft. részére, majd a HACS cím 
birtokos szervezetnek lakosságszámmal számítva 30,-Ft  támogatást nyújt 2012. március 31.-ig. 
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2. sz. melléklet 
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3. számú melléklet 

 

 


