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Előzmények: 
 
Térségünk Leader egyesülete több éves előkészítő munkát követően az ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ -„Vidék 
Minősége” térségi, területi védjegy bevezetésének egy fontos fordulópontjához érkezett. A védjegy 
területe a térségünk 39 települése. Reményeink szerint térségünk védjegyének használói Önök, térségi 
szolgáltatók, kézművesek, helyi termék előállítói, valamilyen épített vagy szellemi kulturális örökség 
hordozói, tudói. A pályázathoz kapcsolódó Támogató Határozatot, valamint a projekt rövid koncepciótervét 
az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletként csatoljuk.  
 
Nyertes pályázatunk esetében a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a 
támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-ának erejéig előleget vegyünk fel. 
Ez egyesületünk esetében azt jelenti, hogy 15 millió forint erejéig tudnánk igénybe venni előleget, 
melyhez az előleg összegének 110%-ára vonatkozóan biztosítékot kell benyújtanunk. Ezen biztosíték a mi 
esetünkben a bankgarancia lenne. (készpénzzel és felajánlható ingatlannal nem rendelkezünk) 
 
Egyesületünk a térségben működő takarékszövetkezettekkel szövetséget kötve az idei év elejéig tudta azt 
biztosítani, hogy a támogató határozatok ellenében előfinanszírozást, vagy az előlegek lehívásához 
szükséges bankgarancia igazolásokat megadta bármely nyertes pályázónk esetlben (mint bizonyosan 
ismert , az egyesület az elmúlt 7 évben 2,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást, kb. 250 projekten keresztül 
juttatott a térségi fejlesztésekhez, helyi szereplőknek.) Sajnos a civil törvény, az önkormányzati törvény és 
a bankok szabályozásának változása végett ez a lehetőség már a múlté 2014. január 1.-től. Az előleg 
lehívásához szükséges bankgarancia nyilatkozat kiadását immáron települési kezességvállaláshoz kötik. 
Azaz amíg korábban az állam vállalta ilyen esetekben a bankgaranciát, ettől az évtől ez a helyi 
közösségeket és az ő felelősségüket terheli.  
 
Számlavezető pénzintézetünk az alábbiakkal járulna hozzá a 15 millió forintos bankgarancia kiállításához, 
előzetes igazgatótanácsi egyeztetés szerint: „A bankgarancia kiállításához csak a támogatás zálogosítása 
nem elégséges fedezet, mindenképpen szükség lesz legalább az egyik önkormányzati tag kezességére. 
Javasoljuk, ha esetleg több önkormányzati tag van az egyesületben, akkor a felelősséget osszátok fel.” 
 
 
Döntésre előterjesztésre kerülő napirendi pont:  
 
A fentieknek megfelelően Horváth Tibor elnök úr javaslata, hogy a vidékfejlesztési egyesület 
elnökségében érintett települési önkormányzatok egyenlő arányban osszák fel egymás közt az ezen 
bankgaranciához kapcsolódó kezességvállalást.  
 
A kért települési kezességvállalás mértéke:   2 millió forint 
A kezességvállalás időtartama:  
 kezdete:  azonnal  
 vége:   a projekt megvalósítási időtartama, a jelenleg érvényes VM rendelet   
    szerint 2014. december 31.  

(az előleggel a záró elszámolásban kell legkésőbb elszámolni, melynek a jelenleg érvényes 
VM rendelet szerint 2015. január 31. a beadási ideje. Várhatóan a Vhr. módosításra kerül, 
a megvalósítási időszak hosszabbítása várható 2015. június 30.-ig) 
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A banki kezességvállaláshoz kapcsolódóan, pozitív döntés esetében az alábbi dokumentumokra lesz 
szükség:  

- önkormányzati képviselőtestületi döntés a kezességvállalásról 
(ha nem szükséges kormányhivatali engedély, akkor azt az Önkormányzat nyilatkozza le és 
indokolják meg, hogy miért nem) 

- önkormányzat törzskönyvi kivonatának másolata 
- önkormányzat képviselőjének aláírási címpéldány másolata 
- önkormányzat minősítési lap (mellékelve) 
- önkormányzat KGR11 rendszeréből pdf-ben kimentett 2012, 2013 évi beszámoló  (ezt e-mailben is 

megküldhető) 
 
 
Köszönjük támogatásukat, az eddigi többéves szoros és eredményes szakmai munka és jövőbeni hasonló 
sikeres együttműködés reményében.  
 
 
Üdvözlettel:  
 
 
Horváth Tibor sk. 
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöke 
 
 
Mellékletek:  

(1) Támogató Határozat 
(2) Projekt rövid bemutató anyaga 
(3) Önkormányzati minősítő adatlap – banki minta  


