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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. novemberében, Fertőboz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Alpokalja-

Ikvamente Leader Egyesülethez Juliánusz völgyben szabadtéri színpad és lelátó építésére. A 

megpályázható összeg 6.000.000,- Ft volt, melyhez az Áfa összeget önrészként a településnek 

kellett biztosítani. A kivitelező kiválasztása során kiderült, hogy némely tétel nem került be a 

tervezéskor a költségvetésbe, így az Önkormányzat 1,5 milliós önrésze 4 millió forintra 

emelkedett.  

2013. márciusában úgy döntött az Önkormányzat, hogy hiába a sikeres pályázat, a 4 millió 

forintos önrészt saját költségvetéséből nem tudja biztosítani, ezért a megnyert pályázatot 

visszaadta, arról lemondott.  

2013. júliusában a helyi Leader Egyesület biztatására ezt a korábbi pályázatot, már megnövelt 

összeggel , térségi szerepet ellátó szervezet útján (Fertő-Táj Világörökség Magyar Tanácsa 

Egyesület) ismét lehetőség volt benyújtani. Az Egyesület tagjai úgy döntöttek,  hogy megadják a 

lehetőséget újra ennek a pályázatnak. A projekt teljes költségvetése 9.869.797,- Ft, melyben a 

színpad és a lelátó építési költsége, a világörökségi napok marketing költsége , valamint egyéb 

költségek    ( projektmenedzser, műszaki ellenőr …stb. ) vannak. A projekt 100 %-os 

finanszírozású, önrészt nem kell hozzá biztosítani.  

2013. decemberében értesült Fertőboz és a Világörökség Egyesület arról, hogy nyert a pályázat és 

6 hónapon belül a támogatási összeg 10 %-val el kell számolni, és a fennmaradó összegre az 

utolsó kifizetési kérelmet 2015. 01. 31-ig kell benyújtani. A beruházásának 2014. december 31-ig 

kell megvalósulni. A projekt utófinanszírozású, tehát először a kivitelezést ki kell fizetni, majd 3-

6 hónapon belül sikeres kifizetési kérelem esetén az összeg megtérül.  

Fertőboz Község Önkormányzata a számlavezető pénzintézeténél (OTP Bank Sopron) előzetesen 

érdeklődött, hogy a projekt előfinanszírozására van- e lehetőség, de a bank azt a felvilágosítást 

adta, hogy mivel nem az önkormányzat nevére szól a támogatási határozat, azt nem tudja 

biztosítani.  

A Leader Egyesülettől kapott tájékoztatás szerint a Lövő-és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint 

a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet folyósít hitelt a beruházások megvalósításához. 

 

Az Világörökség Egyesület és Fertőboz Község Önkormányzata közösen hitelkérelmet nyújtott 

be különböző hitelintézetekhez, ám a folyósítási feltételek olyanok voltak, hogy azt az egyesület 

nem tudta elfogadni.  

 

Lehetőség nyílt azonban arra, hogy olyan kivitelezőt válasszon ki az Egyesület, aki kölcsönadási 

szerződés útján a projekt előfinanszírozását meg tudja oldani.  
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Múlt hét pénteken döntött a Világörökség Egyesület a kivitelező kiválasztásáról, azzal a 

feltétellel, hogy amennyiben meghiúsul a pályázat a Beruházó ( egyesület, önkormányzat ) 

hibájából, úgy akkor a Kivitelező felé Fertőboz Község Önkormányzata jogosult helytállni. 

Amennyiben az MVH támogatás nem történik meg a Kivitelező hibájából, úgy abban az esetben 

a kölcsönvevő nem köteles a kölcsönt visszaadni.  

 

Fertőboz Község Önkormányzata sajnos olyan pénzügyi kondíciókkal rendelkezik, hogy nem tud 

kezességet vállalni a projekt megvalósításáért, mivel saját bevételei 20 %-t meghaladja a projekt 

összege, ezért állami hozzájárulás kellene a kezességvállaláshoz.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy segítsük azzal a Közös Önkormányzati Hivatal egyik  

települését, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzata átvállalja a készfizető kezességet . 

 

A két településnek sok-sok éve szoros a kapcsolata, mely nemcsak az oktatási, egészségügyi  

társulásokban, a „ régi közös tanácsi „ rendszerben gyökerezik, hanem előremutat turisztikai 

attrakciók közös  megvalósításához is.  

 

Természetes, hogy a helytállás  ( kezességvállalás ) szerződését  ügyvéd készíti el, mely külön  

Fertőboz Önkormányzattal kötött  egyéb szerződésben, helytállás esetén Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata érvényesíti az összeget Fertőboz Község Önkormányzatával szemben. A 

szerződéseket 30 napon belül kell megkötni,  a Világörökség Egyesület arról határozott.  

 

Tisztelt Képviselő-testület, javasolom a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

………………../2014.(…….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kezességvállalást nyújt Fertőboz területén a Juliánusz 

völgyben megvalósuló színpad és lelátó, illetve egyéb (  pl. marketing…stb. ) költségeket 

tartalmazó a Fertő Táj Világörökség Egyesület beruházásában megvalósuló projekt -

9.869.797,- Ft- összegéért.  

 

A kezességvállalás abból a célból történik, hogy amennyiben a projekt megvalósul, és nem a 

kivitelező hibájából , de az MVH nem támogatja egyéb ok miatt a projektet, úgy Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzat köteles a kivitelező felé az összegért helytállni.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata egyéb szerződésben a helytállt összeget érvényesti 

Fertőboz Község Önkormányzatával szemben. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: 2014. május 10. 

 

 

Nagycenk, 2014. április 17. 

Csorba János 

polgármester 


