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Kezességvállalás az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület projektjéhez 

 (bankgarancia feltétele)  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület megkereste Önkormányzatunkat, hogy nyújtsunk 

segítséget az egyik pályázott, és nyert projektjük az Alpokalja-Fertő Táj- „ Vidék Minősége „ 

térségi, területi védjegy bevezetéséhez.  

 

A nyertes pályázat 50 millió forint összegű, melyből 30 % összeg igényelhető előlegként. Az 

előleg igényléséhez szükség van viszont  (  15 millió forint előlegnél )  16,5 millió forint összegű  

bankgaranciára.  

 

Az Egyesület bankja ( Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet )  a bankgarancia kiállításához 

hozzájárulna, ám a bankgarancia kiállítását települési önkormányzati kezességvállaláshoz köti.  

 

A védjegy kialakítása az egész térség érdeke. Több pályázatuknál is ( pl. a helyi  Alkotóház 

kialakítása  pályázatnál is  )  a  kifizetési kérelemnél hozzákötik, hogy az alkotóház csatlakozzon 

a Vidék Hálózata európai területi védjegyhez. Ebben a térségben most kerülne, ezzel a Ledaer 

pályázattal a védjegy kialakításra, melynek szemmel látható eredményei is lesznek, pl. a 

fertőszéplaki Kastélyban ( piactér, térségi múzeum, világörökségi központ ). 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy 2 millió forint összeg erejéig vállaljunk kezességet a 

projekt megvalósításáért, kifejezve ezzel is elismerésünket a projekt szellemi terméke felé, illetve 

köszönetünket az Egyesületnek az eddigi Leader pályázatok előkészítésében való 

közreműködésért.   

……/2014.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Alpokalja-

Ikvamente Leader Egyesület kérésére kezességvállalást nyújt „Az Alpokalja - Fertő táj térség 

csatlakozása a Vidék Minősége európai területi védjegy hálózathoz c. projektjéhez.  

 

A kezességvállalás mértéke: 2 millió forint 

 

A kezességvállalás kezdete: azonnal 

 

A kezességvállalás vége: a projekt megvalósítási időtartama, a jelenleg érvényes rendelet 

szerint 2014. december 31. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Leader Egyesületet 

értesítse.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

Nagycenk, 2014. április 28. 

  Csorba János 

    polgármester 


