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Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való részvétel 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2014. január hónapban a következő szövegű levél érkezett a Leader HACS vezetőitől:  
 

„Vajdahunyad várában 2013. decemberében számos hasznos információt tudhattak meg az elnökök és mun-
kaszervezet vezetők közvetlenül V. Németh Zsolt államtitkár úrtól, valamint Búsi Lajos Irányító Hatóság veze-
tő úrtól, a LEADER program 2014-20-as folytatásához kapcsolódóan. Számos feladat tárul elénk 2014. év ele-
jén annak érdekében, hogy a 2007-13-as eredményes időszak fejlesztéseit térségünk tovább folytathassa. 

A vidékfejlesztési főosztály tájékoztatása szerint közgyűlési határozat benyújtása lesz szükséges, amelyben a 
tagok megerősítik az egyesület HACS-ként való működési szándékát, valamint azt, hogy a települési önkor-
mányzatok fenntartják tagságukat (képviselő testületi határozattal). Ennek érdekében az erre vonatkozó Irá-
nyító Hatósági közlemény megjelenését követően, előre láthatólag február hónapban egyesületünk közgyű-
lést tart. Kérjük, hogy ezen közgyűlésre a hiteles határozat kivonatokat is hozzák magukkal.  

Amennyiben egy település nem kíván részt venni a LEADER programban, úgy a település és az ott élő civil és vál-
lalkozói szféra is elveszíti jogosultságát a HACS-okon keresztül érkező vidékfejlesztési források felhasználására, 
mert ebben az esetben a LEADER térség határa módosul. Az Irányító Hatóság, amennyiben ilyen eset áll elő, to-
vábbi lehetőségként az alábbiakat jelöli meg: „b) 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy 
annál több, de 500-nál kevesebb lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen leg-
alább három, jelen IH közlemény közzétételekor az adott településen székhellyel, ennek hiányában telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet, c) 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 
500-nál kevesebb lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább három, 
jelen IH közlemény közzétételekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel rendelkező civil 
szervezet, vagy d) a b) és c) pontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300-nál kevesebb lako-
sú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál kevesebb lakosú településen legalább kettő; 500 
vagy annál több lakosú településen legalább három tagból áll, részt vesz a HACS szervezetében.”) 
 

MI A TÉT?   

A 2014-20-as Vidékfejlesztési Program 6-os prioritása („A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődéstámogatása a vidéki térségekben”) alatt kerül a LEADER programozásra, de 
elvben természetesen az összes EMVA prioritásra és intézkedésre kiterjed (természetéből fakadóan).  A 6. 
prioritás indikatív forráskerete a programon belül 17%, ebből CLLD/LEADER (a térségek, HACS-ok által 
kezelt alapok): 12 %, azaz 150 Mrd Ft (hozzávetőlegesen 1,5 Mrd Ft/HACS; jelenleg 2,2 milliárd fejleszté-
si forrással gazdálkodhatott térségünk az árfolyamok alakulása végett.) Helyi akciócsoportot a vidéki térségek 
alakíthatnak. (Egy vidéki térség definíció: 10.000 fő alatti népesség és 120 fő/km2 népsűrűség) „ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mindenképpen javasolom a Leader tagságunk megerősítését, mivel számos pályázatunk már ezen 

a szervezeten  keresztül volt lehetséges ( Községháza előtti tér, Sportpálya felújítása, Alkotóház 

felújítása).  
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…./2014.(….) önkormányzati határozat 
 
Nagycenk Nagyközség  Önkormányzat képviselő testülete egyhangúlag elfogadja, 
hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente 
Leader Egyesületben, aki a térség 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó vá-
rományos Helyi Akciócsoportja.  

 
Határidő: 2014. január 31. 
 
Felelős: Csorba János  polgármester 

 
 
  
 
 
Nagycenk, 2014. január 24. 
 
 
 
         Csorba János 
         polgármester  
 


