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Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete 

részre 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Tisztelt Képviselő Testületi Tagok,  

 

Ahogy az Önök által is ismert, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek a 2014-2020-as Európai 

Uniós támogatási időszakban az Önök Önkormányzata is tagja, és az Egyesületi Közgyűléseken Önöket a 

Polgármester Úr képviseli. Az Egyesületnek a 2014-2020-as támogatási időszakban 978 610 498 Ft fejlesztési 

forrás felhasználására van lehetősége, melyből 400 292 324 Ft fejlesztési forrás kifizetése is megtörtént, a 

projektek megvalósítása folyamatban van.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága által kiküldött Együttműködési Megállapodásban foglaltak 

szerint a 2014-2020-as támogatási időszak 2021. május 18-án meghosszabításra került, 2022. december 31-

ig, illetve ezzel egyidőben a következő 2021-2027-es programozási ciklus átmeneti időszaka megkezdődött. 

Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint 157 984 124 Ft kiegészítő fejlesztési forrást kapott, 

melynek felhasználása szintén megkezdődött.  

A rendelkezésünkre álló  201 895 649 Ft működési forrásból 2021. szeptemberéig  131 816 740 Ft-ot 

használtunk fel, - ez az év végéig még várhatóan 7 500 000 Ft működési forrás felhasználásával egészül ki.   Ez 

egyben azt is jelenti, hogy 2022 év végéig meghosszabbított működési időszakban még közel 50 000 000 Ft 

működési forrás lesz felhasználható az Egyesület által, ami biztosítja a kiegyensúlyozott működésünket, és 

lehetővé teszi a maradék fejlesztési források felhasználását 2022. decemberéig.  

 

1. Működési előleg – garanciavállalás meghosszabítása 

A Magyar Államkincstár 149/4215/15249/2020 iktatószámon kiküldött értesítése alapján a 2017-ben igényelt 

43 000 000 Ft működési előleg meghosszabbítására van lehetőségünk 2022. december 31-ig a garanciavállaló 

nyilatkozat meghosszabításával. A tavalyi évben hozott garanciavállalás a Takarékbankkal megkötött 

szerződésben 2021. január 31.-ig szól, így szükséges annak meghosszabbítása 2022. január 1. és 2022. 

december 31 között. Az aktuális - el nem számolt előleg összege:  21 781 474 Ft- , melyre ezúton kérjük az 

Önkormányzatok garanciavállalását. Az előleg teljes összegű visszatörlesztésére 2022. II. negyedév végéig sor 

kerül.  

Ennek értelmében kérjük a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a 98/2017. (VI. 16) számú képviselő-

testületi határozatban foglaltak szerinti bankgaranciára a készfizető kezességvállalást 2022. január 01-től 

2022. december 31-ig tartó időszakra hosszabbítsa meg. 
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A Képviselő -Testületi határozat javasolt szövege:  

Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület tag önkormányzata, a 2014-2020 közötti 2022. december 31-ig meghosszabbított EMVA 
működési időszakban a TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 22 000 000 forint összegű bankgaranciához 
1 255 356 Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenötezer-háromszázötvenhat forint készfizető kezességvállalást 
nyújt. 

A működési előleg visszatörlesztésének végső határideje ezzel 2022. december 31-re módosul. 
 
 
 
2. Folyószámla hitel  

A 2019. december 4-i Közgyűlés arról döntött, hogy LEADER szervezet fenntartásához és működtetéséhez 

szükséges működési költségeit a továbbiakban Folyószámla Hitel felvételével kívánja biztosítani. A Közgyűlés 

a 14/2019.12.04-i Határozatában felhatalmazta az Elnökséget, hogy a 25 000 000 Ft folyószámlahitel 

felvételéhez szükséges lépéseket megtegye. A 2019-ben nyújtott kezességvállalások felhasználására nem 

került sor, 2020-ban az Egyesület 20 000 000 Ft folyószámla hitelt vett igénybe, melynek felhasználását még 

nem kezdte meg.  A meghosszabbított működési időszak előfinanszírozásának biztosítása érdekében a 

hitelszerződés egy évvel történő meghosszíbbítására van szükség.   

A Takarékbank az előzetes egyeztetések során pozitívan áll a hitelszerződés meghosszabbításához.   

Az Egyesület 2021. szeptember 21-i Közgyűlésen is elhangzottak alapján a Folyószámla Hitel 

meghosszabbításának feltétele az érvényes készfizető kezességről szóló testületi határozat, melynek 

fedezetét lakosságarányosan a tagtelepülések között szétosztva számítottunk ki.  

Ezúton Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a mellékelt táblázatban szereplő 20 000 000 Ft folyószámla hitel 

összegre az eddigi gyakorlat szerinti készfizető kezességet vállalni szíveskedjenek. 

Testületi határozat javaslat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 
21-i Közgyűlésén hozott 6b/2021. 09. 21. számú Közgyűlési határozattall,  - mely szerint a TAKARÉKBANK 
Zrt-től igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2022. december 31-ig történő meghosszabbításával 
kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési  Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel 
fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 1 141 233 Ft, azaz, egymilliószáznegyvenegyezer-
kettőszázharmincháromforint készfizető kezességet vállal.  
A kezességvállalás visszavonásig érvényes. 
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Kérjük támogató testületi határozataik kivonatát legkésőbb 2021. november 15-ig legyenek szívesek 

megküldeni számunkra. Egy eredeti példányt várunk postán a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület 2370 Dabas Pf. 14., és 1 db aláírt, szkennelt másolatot a racz.judit@leaderkontakt.hu e-mail 

címre.  

Szíves közreműködésüket tisztelettel köszönjük.  

Dabas, 2021. szeptember 27.  

Üdvözlettel,     

       Zsírosné dr. Pallaga Mária   

                         elnök 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
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