
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. október 16-án tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Konzorcium alakítása „ A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési 

lehetőségeinek előkészítése és megvalósítása” megnevezésű pályázaton való részvételhez. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Izsák Város Önkormányzatának lehetősége van részt venni a VP6-19.3.1-17 azonosító 

számú „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 

előkészítése és megvalósítása” megnevezésű pályázaton.  

 

A pályázat benyújtására konzorciumi formában van lehetőség, ahol a konzorcium vezetőjének 

LEADER egyesületnek kell lennie, mely jelen esetben a Kiskunok Vidékéért Egyesület, 

kiskunfélegyházi illetékességű LEADER Helyi Akciócsoport, aki a konzorcium vezetői 

feladatokat látja el. További konzorciumi tagokra vonatkozóan feltétel, hogy LEADER 

egyesületi tagoknak kell lenniük, mely feltételt Izsák Város Önkormányzata teljesíti, mivel 

tagja a Kolon Menti LEADER Egyesületnek.  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási aránnyal. A projekt 

maximális támogatási összege 20.138.950 Ft, melyből 20.000.000 Ft támogatásra nyújt be 

kérelmet a konzorcium, valamint összesen 3.000.000 Ft önrészt vállal. 

 

A támogatáson túl a Konzorciumi tagoknak 500.000 Ft Önrészt szükséges vállalniuk, ahhoz, 

hogy a pályázati felhívás pontozása szerint az önrészre vonatkozó maximális pontszámot 

megkapja a pályázat. A pályázat költségvetéséből Izsák Város Önkormányzata 2.900.000 Ft 

támogatással részesedhet, valamint 500.000 Ft önrészt szükséges vállalnia, így a projektben 

összesen 3.400.000 Ft összeggel vesz részt. 

 

A konzorcium a Kiskunok Vidékéért Egyesület konzorcium vezetésével jön létre, mely 

konzorciumban a következő szervezetek vesznek részt tagként: 

Csólyospálos Község Önkormányzata;  

Együtt Szankért Egyesület;  

Jászszentlászló Község Önkormányzata;  

Bugac Nagyközség Önkormányzata;  

Izsák Város Önkormányzata; 

Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület.  

 

A Konzorcium által benyújtásra kerülő pályázat a térség ifjúságügyi-fejlesztése érdekében 

kerül benyújtásra. Nyertes pályázat esetén 1 db ifjúsági rendezvény megtartására kerülne sor 

Izsák településen, továbbá egy ifjúsági központ eszközbeszerzése valósulhat meg Izsákon. 

Ezen túl Izsák település további 5 alkalommal, a többi konzorciumi tag által tartott települési 

ifjúsági rendezvényen képviseltetheti magát. 

 



-2- 

 

 

 A rendezvénysorozat végeredményeként létre jöhet egy átfogó Ifjúságfejlesztési koncepció a 

Kolon Menti LEADER Egyesület és a Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területének 

települései részére.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a határozat-tervezet elfogadását. 

 

 

I z s á k, 2017. október 13. 

 

 

                                                                                      (: Mondok József:) 

                                                                                          polgármester 

                 

 

Határozat-tervezet: 

 

LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési  

tevékenységére pályázat benyújtása 

 

1) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy Izsák Város 

Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön Kiskunok Vidékéért Egyesület 

Csólyospálos Község Önkormányzata, Együtt Szankért Egyesület, Jászszentlászló 

Község Önkormányzata, Bugac Nagyközség Önkormányzata, Bócsai Birkózó és 

Labdarúgó Sportegyesület részvételével, a Kiskunok Vidékéért Egyesület konzorcium 

vezetésével. 

 

2) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Kiskunok 

Vidékéért Egyesület konzorciumvezetésével és Izsák Város Önkormányzatának 

konzorciumi tagságával létrejött konzorcium pályázatot nyújtson be a VP6-19.3.1-17 

azonosító számú „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” megnevezésű pályázati felhívásra a 

„Homokhátsági ifjúságügyi együttműködés létrehozása” címmel. 

 

3) Izsák Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat a pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú Izsák 11 helyrajzi 

számú belterületi ingatlanon (Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház és 

Sportcsarnok, 6070 Izsák, Kossuth tér 4.) valósuljon meg. 

 

4) A beruházás összköltsége 23 000 000 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható 

költség 23 000 000 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, 20 000 000 Ft. A 

beruházás keretében támogatási összeg 15 %-a erejéig vállalnak Önrészt a 

konzorciumi tagok, melyből Izsák Város Önkormányzata összesen 500 000 Ft önrészt 

vállal ezt a költségvetésben szerepelteti.  
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5) A beruházás összköltségéből Izsák Város Önkormányzatra eső a támogatás 

szempontjából elszámolható költség 3 400 000 Ft, ebből az igényelt támogatás 

összege 2 900 000 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 500 

000 Ft.  

 

6) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő 

összegét, 500 000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatok 

között biztosítja. 

 

7) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra, különös 

tekintettel a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem 

benyújtására”, és sikeres pályázat esetén a „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósításában” című 

dokumentumok aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Mondok József polgármester 

 


