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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 12-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos csatlakozási 

szándék megerősítése 
Ikt.sz.: I./27/4/2014. 
 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2011. (X. 13.) önkormányzati 
határozatával döntött, hogy a LEADER HACS tagjaként alapítóként kíván részt venni a 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 
megalapításában.  
 
 Az Egyesület az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 2011. 
november 07-én jött létre, 2011. december 17-én pedig jogerős végzéssel bejegyzésre került. Az 
Irányító Hatóság 2012. május 1-i hatállyal LEADER Helyi Akciócsoportként elismerte az Egyesületet, 
mely a vonatkozó szabályoknak és eljárásrendeknek eleget téve folyamatosan működött. 
 
 Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 2014-2020 közötti 
programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési 
terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről szóló 5./2014. (II. 06.) közleményében 
(továbbiakban: IH közlemény) rögzítésre került, hogy a 2007-2013 közötti programozási időszakra 
létrejött Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) a 2014-2020 programozási időszakban 
feladatukat változatlan formában végzik. 
 
 Az IH közlemény alapján a 2014-2020. közötti programozási időszakban is működni kívánó 
LEADER HACS címmel rendelkező egyesület tagjainak meg kell erősíteniük együttműködési 
szándékukat. 
 
 Az Egyesület Elnökének levele, mely a tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, az 
előterjesztés 1. mellékletét képzi. 
 
 A csatlakozási szándéknyilatkozat az előterjesztés 2. mellékletében található. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadásra teszek javaslatot: 
 



Határozat-tervezet 
.../2014. (...) ÖH. 
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Homokhátság 

Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületnél fennálló tagsági viszonyát a továbbiakban is 
fenntartja. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. melléklete szerinti 
csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos tárgyalások és 
intézkedések megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2014. február 12. 
 
 
 
Lajosmizse, 2014. február 10. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Előterjesztés 1. melléklete 

 





Előterjesztés 2. melléklete 
 

CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Alulírott Basky András (név) ……………………………… (lakcím) a(z) Lajosmizse Város 

Önkormányzata szervezet {települési önkormányzat/alapítvány/egyesület/egyházi jogi 

személy (belső egyház)/gazdasági társaság (egyéni vállalkozó is)}1 képviselőjeként 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván 

venni a(z) Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti 

programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Szervezet neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 
Szervezet képviselőjének neve: Basky András 
 
Székhelye/telephelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

Adószám: 15724612-2-03 
 
Telefon: +36 76 356 211 
 
E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírására jogosult vagyok, továbbá az általam megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet a nyilvántartásba vételi eljárás 
során további információkat kérhet be.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételhez megadott adatokat a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
nyilvántartsa, valamint azokat a nyilvántartásba vételi folyamat során kezelje, figyelemmel az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
vonatkozó rendelkezéseire. 
 
Kelt: Lajosmizse,  2014. év ………… hó …….. nap 
 

_____________________________________ 
cégszerű aláírás/ képviseletre jogosult aláírása 

 


