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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A LEADER program keretében megjelent a VP6-19.2.1.-81-1-17 kódszámú természeti, 

kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot 

növelő kezdeményezések támogatása c. vidékfejlesztési pályázati felhívás. 

A 2014-2020-as programidőszakban Jánossomorja Város teljes körűen pályázhat a LEADER-

ben, ellentétben a korábbi idősszakkal, amikor csak korlátozottan pályázhatott. A kiírás az 

alábbi szabályokat tartalmazza: 

▪ önkormányzatunk, mint vidéki térségben működő települési önkormányzat1, 

jogosult pályázni; 

▪ a támogatás mértéke a teljes projektméret maximum 75 %-a,  

▪ 25 % önerő szükséges; 

▪ az áfa elszámolható költség az önkormányzatok részére2 

▪ maximális támogatási összeg az adott célterület esetében: 5 M Ft; 

▪ benyújtási időszak: 2018.02.05. naptól 2018.12.31. napig tart. Ezen belül az alábbi 

értékelési határnapok lesznek: 

o 2018.03.05. 

o 2018.06.29. 

o 2018.12.31. 

Tekintettel a korlátozott forrásokra, előfordulhat, hogy az első értékelési határidőig beadott 

pályázatok kimerítik a teljes forrást. Ezért célszerű a 2018.03.05-ét tekinteni beadási 

határidőnek. 

 

A pályázati kiírás alapján választható önállóan támogatható tevékenységként a Trianon- 

emlékmű („Hármashalom”) felújítására, helyreállítására tudunk pályázatot benyújtani. Ehhez 

2016-ban Dimény Gábor okl. műemlékvédelmi szakmérnökkel (É 08 0071) már elkészíttettük 

a szükséges tervdokumentációt. 

 

A tervdokumentáció aktualizált költségvetése, valamint a pályázati kiírás által meghatározott 

kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek és a választható, 

önállóan nem támogatható tevékenységek alapján a tervezett projekt mérete maximum 

6 666 667 Ft, azaz hatmillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint. Ebből a támogatás 

5 000 000 Ft, és a szükséges önerő 1 666 667 Ft. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Vidéki térség: az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül: a népesség 10 ezer 

főnél kevesebb. (Vidékfejlesztési Program - Kézikönyv pp.85.) 
2 A 2007-2013-as programidőszakban a Vidékfejlesztés Programban az önkormányzatoknak erre nem volt 

lehetősége. Akkor a nettó költségekkel kellett számolni és az áfa az önkormányzatokat terhelte. 
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Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2018. (II.14.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

Jánossomorja Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében a Szigetköz 

- Mosoni-sík LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által meghirdetett VP6-19.2.1.-81-

1-17 kódszámú természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, 

elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő kezdeményezések támogatása c. 

vidékfejlesztési pályázaton részt vesz a Trianon-emlékmű helyreállításával, 

felújításával. 

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a beadott 

pályázat támogatása esetén vállalja, hogy a projekthez a megítélt támogatás (ami max. 

5 000 000 Ft lehet) minimum 25%-ával, mint önerővel hozzájárul. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot készítsen, készíttessen és nyújtson be a 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által megjelölt szervezethez. 

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a projekt támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére.  

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projekt fenntartási kötelezettségeit.  

 

Kérem a T. Testületet fentieket megtárgyalni, és abban dönteni szíveskedjen. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

  

Határidő:  2018. március 5. 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet fentieket megtárgyalni, és abban döntést hozni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2018. február 7. 

 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 

 


