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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A LEADER az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) sajátos támogatási 
konstrukciója, melyben a legfontosabb szerepet a helyi közösségek, az általuk történő, helyi 
sajátosságokon alapuló tervezés játssza, valamint a tervek helyi szereplők általi megvalósítása 
és a helyi döntéshozatal jellemzi. Lengyeltóti Város Önkormányzata a Dél-balatoni LEADER 
Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Helyi Akciócsoportjának (HACS) tagja. Minden HACS Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) készített a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében. 
 
A HVS-ben megfogalmazottak megvalósításához a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletben 
(Rendelet) meghatározottak szerinti pályázati rendszeren keresztül lehet támogatást igényelni. 
A LEADER pályázati rendszer helyi szintjének erősítése érdekében a LEADER HACS 
úgynevezett Helyi Bíráló Bizottságot (HBB) működtet. Minden LEADER pályázat kötelező 
melléklete a pályázat alapját képező projekt javaslatról szóló HBB által kiállított támogató 
nyilatkozat. A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele a pályázó szervezet előzetes MVH-s 
regisztrációja. A Rendelet 20. § (8) a) bekezdése értelmében a pályázathoz többek között 
mellékelni kell települési önkormányzat esetén a képviselő-testületnek a támogatási 
kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát. 
 
A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kell benyújtani. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata a VIII. Diófesztivál szervezése és lebonyolítása céljából 
kíván pályázatot benyújtani. A HBB az előzetesen benyújtott projekt javaslatot elfogadta, így 
a pályázat benyújtható. Az Önkormányzat MVH-s regisztrációval rendelkezik. 
 
A benyújtásra kerülő projekt teljes becsült költsége 6 millió Ft, a megvalósításhoz igényelt 
támogatás összege 3 millió Ft. A fennmaradó 3 millió Ft összeget az Önkormányzatnak más 
pénzügyi forrásból kell biztosítania. A pályázaton az Önkormányzat egy kb. 10x20 méteres 
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rendezvénysátor beszerzését is meg kívánja oldani kb. 3 millió Ft értékben. A 
rendezvénysátor alkalmas lenne a Lengyeltótiban megrendezésre kerülő eseményeken kívül a 
Pogányvölgyi Kistérség többi településén megtartandó rendezvények kiszolgálására is. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 

 
Határozati javaslat 

 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete VIII. Tóti Diófesztivál 
címen a Dél-balatoni LEADER Helyi Akciócsoport Rendezvények szervezése, 
lebonyolítása célterületére pályázatot nyújt be, egyben vállalja a támogatási 
kérelemben szereplő cél megvalósítását. 
 
A benyújtásra kerülő projekt teljes becsült költsége 6 millió Ft. A 
megvalósításhoz igényelt támogatás összege 3 millió Ft. A képviselő-testület 
vállalja a fennmaradó 3 millió Ft összeg más pénzügyi forrásból történő 
biztosítását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a pályázati 
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására. 
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Lengyeltóti, 2011. október 19. 
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