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Előterjesztés 
 

a Képviselő- testület 2013. március 29-i üléséhez 

 

A . Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT üzletrészeinek megvásárlásáról 

 
2008. augusztusában 39 üzletrész tulajdonossal alapított KFT, mely a LEADER program 

végrehajtásáért volt felelős 2012. április 30-ig. Ekkor az 54/2011-es VM-rendelet megvonta a 

Helyi Akciócsoport címet a szervezettől, ugyanis 2012. május 1-től csak egyesületi formában 

működő LEADER HACS lehet címbirtokos. a jogszabályváltozásnak a közösség eleget tett, a 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület megkapta a HACS címet, azonban a KFT továbbra is 

dolgozhat a vidékfejlesztésben, mint bevont szervezet.  

Ehhez a finanszírozási háttér rendelkezésre áll, viszont a KFT-nek szüksége van 8 millió FT 

tőkebevonásra az induláshoz, főleg az utófinanszírozás miatt. A KFT a LEADER feladatok 

ellátása mellett elnyerte a Mezőtúri ivóvízminőség-javító program nyilvánosság tenderének 

megbízását nettó 5 millió FT értékben és egyéb munkákban is részt tud venni (közmunkaprogram 

beszerzések, további nyilvánosságtenderek). Ahhoz, hogy ezt Kétpó Község Önkormányzata 

tulajdonosként teljeskörűen koordinálni tudja, vételi ajánlatot tesz a többi üzletrész 

megvásárlására 1000 FT értékben üzletrészenként. A lebonyolítást Dr Jurta-Gellért Edina végzi.  

A KFT székhelye ezután Kétpó, Almásy tér 1. szám alatt lenne, és a hivatal épületében lenne az 

akkreditált iroda is.  

 

A bevont szervezetekre vonatkozó rendelet értelmében a bevont szervezet (ez lenne a KFT) 

dolgozónként maximum 2000 Ft+ÁFA/óra költséget nyújthat be a HACS címmel rendelkező 

egyesület felé a feladat ellátásáért. Egy 20 munkanapos hónap esetén ez dolgozóként 406.400 Ft-

ot jelent. Ennyi forrás fedezi az adott dolgozó munkabérét és költségeit is.  

 

A KFT-nek a továbbiakban számos más lehetősége is van a jövőben, nyilvánosságtendereket 

folytathat le pályázatoknál, a Kétpót érintő beruházásoknál közreműködhet, valamint 

rendezvényszervezési és településüzemeltetési feladatokat is elláthat. Ezenkívül a LEADER 

pályázatokon gazdaságfejlesztési beruházásokra való támogatások lehívására is lehetősége van. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 

javaslatot! 
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1) A .Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT üzletrészeinek megvásárlásáról 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy megvásárolja 

a Kft. 39 üzletrészét 39.000 Ft-ért, azaz harminc-kilencezer forintért 

 

Felhatalmazza a polgármestert,hogy a vásárlással kapcsolatos eljárást folytassa le. 

 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ A . Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT 

                             

 

 

 

 

Kétpó, 2013. március 27. 

 

 

         Boldog István 

           polgármester 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 
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