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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. február 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Leader pályázati felhívás támogatási kérelmének benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Dr. Sivák Anita jegyző 

Léka Gyuláné vezető főtanácsos 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Iktatószám: I/___________/2020. 

 

 

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). Valamennyi pályázati lehetőséget megragadva további források megszerzésére 

törekszik, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, ellátását, fejlesztését 

szolgálják. Ennek egyik formája lehet az új LEADER pályázati felhívásra támogatási kérelem 

benyújtása.  

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 pályázati felhívásra a támogatási kérelem benyújtásához kérjük a 

Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, amely az alábbi:  

 

I. VP6-19-2-1-45-6-19  Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

 

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

turizmus. Mindenki számára ismert a Hortobágy - mint tájegység - természeti értéke: 

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 
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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 – 15.000.000 Ft,  

 

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

 

Rendelkezésre álló forrás összege:       29 975 006 Ft  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:     2-5 db  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtására 2020.02.10. naptól 2020.12.18. napig 

van lehetőség, ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.  

 

Ha a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, a HACS a benyújtási határidő előtt a 

benyújtás lehetőségét felfüggeszti, vagy a felhívást lezárhatja.  

 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 

 Építés: a támogatást igénylő székhelyén, telephelyén, vagy a bérleti szerződéssel 

bérelt ingatlanon megvalósuló turisztikai célú építés, amely lehet új épület, építmény 

építése, meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése, illetve rögzítésre kerülő 

eszközök telepítése (pl. megújuló energiafelhasználást segítő beruházás). Az építési 

tevékenység kapcsolódhat szálláshelyhez köthető és nem szálláshelyhez köthető 

beruházásokhoz is. 

 Eszközbeszerzés: turisztikai tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, amely 

vagy szolgáltatásbővítéssel jár, vagy új szolgáltatás kialakítását eredményezi. 

Turisztikai tevékenység indításához kapcsolódó eszközbeszerzés. 

 Honlapfejlesztés: a támogatást igénylő honlapjának turisztikai célú létrehozása, 

fejlesztése, megújítása. 

 Immateriális javak beszerzése: a turisztikai fejlesztés során beszerzendő 

immateriális eszközök, amelyek a meglévő vagy új tevékenység végzéséhez 

szükségesek. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

 

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

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

 projektelőkészítés (az elszámolható összes költség max. 7 %-a) 

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

 terület-elkészítés (az elszámolható összes költség max. 2 %-a) 

 műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele (az elszámolható összes költség max.1 %-

a) 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozóan a felsorolt költségek 

maximális mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7 %-ot.  

 

A projektre rendelkezésre álló időtartam 24 hónap. 
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A fenti felhívás a korábban megjelentetett „Természeti és táji értékekre alapozott 

turizmusfejlesztés” című felhívás kisebb-nagyobb módosításokkal átdolgozott és újra kiírt 

felhívása, amelynek legfőbb oka a forrásmaradvány.  

 

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

Kemping fejlesztése, bővítése 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 javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. február 13. 

      

Tisztelettel: 

         

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2020 (…...) sz. határozat 

 

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

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

19-2-1-45-6-19 kódszámú,  Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése” című 

pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtására a „VP6-19-2-1-45-6-19 kódszámú, Helyi turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése, bővítése” című felhívásra, melynek keretében a polgári 

Kemping fejlesztése, bővítése valósul meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2019. (XI.28.) számú 

határozatával elfogadott 2020. évi költségvetési koncepció 8. számú pontjában 

foglaltakra  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő összegét, maximum 

10.000.000,-Ft-ot a 2020. évi költségvetésben a fejlesztési pályázatokra elkülönített 

céltartalékban biztosítsa.    

 

 

Határidő: 2020. 06.30. 

Felelős: Tóth József polgármester 


