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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. január 25–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Leader pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Léka Gyuláné pénzügyi előadó  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám: I/647/2018. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata a 2015-2020 időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában leírt 

célkitűzések megvalósításához jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében megjelenő pályázati lehetőségek között tudott forrásokat szerezni (közel 700 

millió Ft). A 2018. évi költségvetés megvalósításához további pályázati lehetőségek 

felkutatása szükséges, az Önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragadva tud 

további forrásokat szerezni, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 

ellátását, fejlesztését szolgálják. Ennek egyik formája lehet a LEADER pályázati felhívásokra 

támogatási kérelem benyújtása.  

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, 

társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést 

Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam célja az elszegényedő és elöregedő 

vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, és a lassan két évtizedes gyakorlat – 

az azóta csatlakozott további 12 országban is – igazolni látszik a program létjogosultságát. 

A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, 

közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő, 10 és 100 

ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre az érintettek által kidolgozott 

térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők 

egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét. A LEADER alapjait a 

tiszta, átlátható döntési folyamatban, az érintettek együttműködésében és a jó gyakorlatok 

átadásához szükséges infrastruktúra kialakításában találhatjuk meg. 

A Vidékfejlesztési Program keretében a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület, mint az 

Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport koordinálásában megjelent, 

önkormányzatunkat érintő három pályázati felhívásra a támogatási kérelem benyújtásához 

kérjük a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárulását, amelyek az alábbiak:  

 

 

I. VP6-19-2-1-45-4-17  Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és 

területek fejlesztése  

 

A pályázat célja: A települések képét alakító szervezetek a 2007-2013-as programozási 

időszakban sok európai uniós pályázati forrást megcéloztak a térségben. Ennek jelentős része 

megvalósult és a mai napig betöltik a nekik szánt funkciót. Azonban szinte minden 
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településen maradtak meg nem valósított, a helyi lakosság igényeit kielégítő közösségi 

beruházások. A pályázat célja, az eddig meg nem valósított helyi elképzelések életre hívása, 

amely vagy a kiírások lehatárolása vagy a fontossági sorrend miatt kerültek háttérbe. A 

felhívásban támogatni kívánt fejlesztendő épületek, területek fogalma: szabadidős és 

kulturális tevékenységek végzésére alkalmas épületek, területek. 

Ilyen lehet a Hortobágyi Leader HACS területén lévő tájház, kultúrház, múzeum, faluház, 

közösségi épület és a hozzátartozó vagy különálló rendezvénytér, sportolásra alkalmas tér, 

terület kialakítása, temető felújítása, bővítése; az érintett területhez tartozó eszközök 

vásárlása, parkosítás.  

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege (min – max):       2.000.000 Ft – 10.000.000 Ft,  

a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 85 %-a. 

 

Rendelkezésre álló forrás összege:     107 059 630 Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:   11-16 db  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2018.02.26-tól 2018.10.31-ig van 

lehetőség, az első értékelési határnap:    2018.04.13.  

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 

 Építés: a közösségi tevékenységnek helyt adó épület, tér felújítása, bővítése, 

korszerűsítése, 

 Eszközbeszerzés: a közösségi tevékenység fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

 

 Tájékoztatás, nyilvánosság (az elszámolható összes költség 0,5 %-a) 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

 projektelőkészítés (az elszámolható összes költség 1,5 %-a) 

 projektmenedzsment (az elszámolható összes költség 2,5 %-a) 

 terület-elkészítés 

 többlet-marketing 

 

A projektre rendelkezésre álló időtartam 24 hónap. 

 

A fenti felhívás alapján benyújtott támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a polgári 

Köztemető felújítása, parkosítása valósulhatna meg.  

 

 

 

II. VP6-19-2-1-45-2-17  Természeti és táji értékekre alapozott 

turizmusfejlesztés 

 

A pályázat célja: Hortobágyi LEADER HACS területén meghatározó bevételi forrás a 

turizmus. Mindenki számára ismert a Hortobágy - mint tájegység - természeti értéke: 
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növényeivel és állatvilágával, a hozzá tartozó kulturális örökséggel, a Tisza parttal, a területen 

megtalálható horgásztavakkal, a szikes rétekkel és a pusztán foltokban megjelenő erdőkkel. A 

természeti és kulturális értékekre viszont helyben is fel kell hívni a figyelmet. A kedvező 

turisztikai adottságokat csak úgy lehet kiaknázni, ha helyben is értékelik a térség egyediségét. 

E támogatási konstrukció célja, hogy a természeti értékekre, hagyományokra és piaci 

szükségletekre alapozott gazdaságfejlesztés is megvalósulhasson és a turisztikai szereplők 

jelenléte összeérjen a területen, így támogatható tevékenység a turisztikai szereplők és 

szolgáltatások fejlesztése, megerősítése és szolgáltatásainak bővítése a 2014-2020-as 

programozási időszakban is, mivel kevés a komplex turisztikai csomag, egyoldalúak a 

szolgáltatások, nem fogják át az egész térséget. A szálláshelyhez kötött fejlesztéseknél a 

meglévők támogatása fontos szempont: szálláshelybővítés, felújítás, szolgáltatásbővítés, míg 

nem szálláshelyhez kötött fejlesztés esetén új is létrehozható: agroturizmus létrehozása vagy 

fejlesztése; lovas-, vadász-, erdei-, horgász- és vízi turizmus kialakítása és fejlesztése a fő 

fókuszterületek. 

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege (min – max):       1.000.000 Ft – 10.000.000 Ft,  

a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60 %-a. 

 

Rendelkezésre álló forrás összege:     63 546 430 Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:   7-12 db  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2018.02.05-tól 2018.09.24-ig van 

lehetőség, az első értékelési határnap:    2018.03.19.  

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 

 Építés: a már működő turisztikai szolgáltató meglévő épületének felújítása, bővítése, 

korszerűsítése (pl. falusi, egyéb, ifjúsági szálláshely) akár minősítési rendszerhez való 

csatlakozás céljából. Az új vagy működő turisztikai szolgáltatók esetén, akik nem 

szálláshelyhez köthető turizmusfejlesztést szeretnének megvalósítani, lehetséges új 

épület, építmény építése. 

 Eszközbeszerzés: turisztikai tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, amely 

vagy szolgáltatásbővítéssel jár, vagy új szolgáltatás kialakítását eredményezi. 

Turisztikai tevékenység indításához kapcsolódó eszközbeszerzés. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

 

 Tájékoztatás, nyilvánosság (az elszámolható összes költség 0,5 %-a) 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

 projektelőkészítés (az elszámolható összes költség 1,5 %-a) 

 projektmenedzsment (az elszámolható összes költség 2,5 %-a) 

 terület-elkészítés 

 többlet-marketing 

 

A projektre rendelkezésre álló időtartam 24 hónap. 
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A fenti felhívás alapján benyújtott támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a polgári 

Kemping fejlesztése, bővítése valósulhatna meg.  

 

 

III. VP6-19-2-1-45-3-17  Ifjúság- és lakosságmegtartó programok támogatása 

 

A pályázat célja: A hortobágyi térségre jellemző a ritka településhálózat és 

közlekedéshálózat. A lakosság nagy része nem látogatja a szomszédos településeket, nem 

ismeri a települések értékeit ezért fontos, hogy lehetőség nyíljon a jogosultaknak a különböző 

rendezvények megtartására, amelyeken bemutatásra kerülnek a helyi értékek, közösséget 

teremtenek vele, hagyományokat ápolnak, növeljék a résztvevők helyi identitástudatát. A 

célközönség a szervezkedő és aktív civil szervezetek, önkormányzatok és egyházi jogi 

személyek, akik évről-évre azon fáradoznak, hogy a közéletet felpezsdítsék és színt vigyenek 

a hétköznapokba. Fontos ez a tevékenység mindenhol, mert az élhető településeken ma már 

alapelvárás, alapkövetelmény, hogy a lakossági igényeket kielégítsék a szórakozás, 

szabadidőtöltés különféle formáival és kulturális programok széleskörű biztosításával. A 

folyamatos közösségi programok vonzóbbá teszik a felnövő generációk és a fiatalok számára 

a helyben maradást, helyi szerepvállalást. Ezt a tevékenységet szeretnénk kiszélesíteni a 

LEADER gondolkodásnak köszönhetően úgy, hogy a különböző települések rendezvényeiről 

mindenki tudjon, ne csak az adott település lakossága. Így nőhet a látogatottság, népszerűség, 

az együttműködési hajlam és a kapcsolatrendszer a térségben. Ne csak egymás mellett, hanem 

együtt is éljen a helyi lakosság! 

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege (min – max):      1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft,  

a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 85 %-a. 

 

Rendelkezésre álló forrás összege:     11 587 620 Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:  6-11 db  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2018.02.26-tól 2018.10.31-ig van 

lehetőség, az első értékelési határnap:    2018.04.13.  

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 

 Rendezvényszervezés: kiállítások, helyben előállított termékek bemutatását szolgáló 

rendezvények, képzőművészeti bemutatók, helyi civilszervezetek tevékenységéhez 

kapcsolható rendezvények, hagyományokra épülő rendezvények megvalósítása.  

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

 

 Tájékoztatás, nyilvánosság (az elszámolható összes költség 0,5 %-a) 

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

 Eszközbeszerzés: a rendezvény megtartásához köthető eszköz beszerzése, bérlése, a 

pályázó tevékenységéhez szükséges kisebb értékű eszköz beszerzése,  

 projektelőkészítés (az elszámolható összes költség 1,5 %-a) 
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 projektmenedzsment (az elszámolható összes költség 2,5 %-a) 

 többlet-marketing  

 

A projektre rendelkezésre álló időtartam 24 hónap. 

 

A fenti felhívás alapján benyújtott támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a polgári 

Hurka-pite Fesztivál, illetve egyéb hagyományőrző rendezvény valósulhatna meg.  

 

A projektekhez az önerő rendelkezésre állását a helyi támogatási kérelem benyújtásakor a 

támogatást igénylőnek nyilatkozattal – helyi önkormányzat esetén a nyilatkozaton felül 

képviselő-testületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a 

tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester 

nyilatkozatával – az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell 

igazolni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2018. január 18. 

      

Tisztelettel: 

         

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Leader 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a „VP6-

19-2-1-45-4-17 kódszámú, Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek 

fejlesztése”  című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 

„VP6-19-2-1-45-4-17 kódszámú, Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és 

területek fejlesztése” című felhívásra, melynek keretében a polgári Köztemető 

felújítása, parkosítása valósul meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2017. (XI.23.) számú 

határozatával elfogadott 2018. évi költségvetési koncepció 5. számú pontjában 

foglaltakra  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő összegét, maximum 

1.764.706,-Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a fejlesztési pályázatokra elkülönített 

céltartalékban biztosítsa.    

 

Határidő: 2018. április 13. 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2018 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Leader 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a „VP6-

19-2-1-45-2-17 kódszámú,  Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés”   

című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 

„VP6-19-2-1-45-2-17 kódszámú, Természeti és táji értékekre alapozott 

turizmusfejlesztés”  című felhívásra, melynek keretében a polgári Kemping 

fejlesztése, bővítése valósul meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2017. (XI.23.) számú 

határozatával elfogadott 2018. évi költségvetési koncepció 5. számú pontjában 

foglaltakra  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő összegét, maximum 

6.666.667,-Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a fejlesztési pályázatokra elkülönített 

céltartalékban biztosítsa.    

 

 

Határidő: 2018. március 19. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Leader 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a „VP6-

19-2-1-45-3-17 kódszámú,  Ifjúság- és lakosságmegtartó programok támogatása”  című 

pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 

„VP6-19-2-1-45-3-17 kódszámú, Ifjúság- és lakosságmegtartó programok 

támogatása”” című felhívásra, melynek keretében a polgári Hurka-pite Fesztivál, 

illetve egyéb hagyományőrző rendezvény valósul meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2017. (XI.23.) számú 

határozatával elfogadott 2018. évi költségvetési koncepció 5. számú pontjában 

foglaltakra  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő összegét, maximum 

352.941,-Ft-ot a 2018. évi költségvetésben a fejlesztési pályázatokra elkülönített 

céltartalékban biztosítsa.    

 

 

Határidő: 2018. április 13. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


