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E LŐT E R J E S Z T É S   

Tárgy: Börzsöny Térsége Leader Egyesület munkaszervezetének működési költségeinek 
finanszírozási kérelme  

 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A Börzsöny Térsége Leader Egyesület 2014 – 2020 közötti programozási időszakra szóló Leader 
Helyi Fejlesztési Stratégiája jóváhagyásra került, melynek megvalósításához az Egyesület két 
részletben 8,8 millió Ft támogatást kapott.   
A működési költségekre 54 millió Ft támogatás jár, melyre 2016. június 1. napjától jogosult az 
Egyesület, azonban erre vonatkozó kifizetés még nem történt. Az Egyesület pénzügyi helyzete alapján 
2016. december hónapig zavartalan a működés, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre hiteles, 
releváns információ arra vonatkozóan, mikor és milyen formában kerül sor a működési támogatás 
folyósítására. Az utófinanszírozású támogatás felhasználásról az Irányító Hatóság és az Egyesület 
között létrejövő Támogatási szerződés rendelkezik majd, melynek aláírása 2017. I. negyedévében 
várható. 
A program végrehajtásához kapcsolódó feladatok zavartalan ellátásához működési költség 
előfinanszírozás szükséges, melynek összege 1.700.000 Ft. Az Egyesület ezen összeg 
előfinanszírozásához kéri a tag települési önkormányzatok 100 000 Ft-os hozzájárulását kamatmentes 
tagi kölcsön formájában. 
A visszatérítendő támogatás igénybevételének és elszámolásának részleteit az előterjesztés mellékletét 
képező tagi kölcsönszerződés tervezet tartalmazza. 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a határozati javaslat elfogadására, illetve szüksége esetén 
100.000 forint összegű tagi kölcsön nyújtására történő felhatalmazását. 
 
Tolmács, 2016. november 11. 
     
     Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
…/2016. (IX.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Börzsöny Térsége Leader 
Egyesület részére kamatmentes tagi kölcsön formájában 100 000 Ft, azaz egyszázezer Ft összeget 
biztosít a munkaszervezet működési költségeinek finanszírozására vonatkozóan azzal, hogy a tagi 
kölcsön visszafizetésének legkésőbb 2017. december 31. napjáig meg kell történnie. 
A képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztett 
kölcsönszerződést, és felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31, illetve szükség szerint. 
Felelős:    polgármester   
 


