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Készítette: Manczúrné Dékány Bernadett ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. október 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a módosított LEADER pályázati kiírások ügyében 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatása alapján módosulnak a LEADER 

pályázati felhívások a 2018. október 31-i szakaszzárásokat követően!  

 

 

„Háztáji kertészetek, állattartók támogatása” VP6 – 19.2.1 – 49 – 1 – 17 

Igényelhető támogatás 200 000 – 1 500 000 Ft 

Benyújtási határidő 2018. 11. 01. 

Támogatási intenzitás, önerő 60 % támogatás, 40 % önerő 

Beszerezhető eszközök Kertészeti kisgépek (szivattyú, rotációs kapa, 

permetező), logisztikai feladatokat ellátó 

eszközök (utánfutó, kézi raklapemelő), 

karbantartó eszközök (kompresszor, 

aggregátor, hegesztő, magasnyomású 

mosó)max. 25 LE teljesítményű új erőgép, 

traktor 

Informatikai eszközök A beruházás elszámolható összköltségének 

20 % - a, max. 100 000 Ft 

Támogatást igénylők köre Egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, 

adószámmal rendelkező magánszemély, 

helyi önkormányzat, őstermelő 

 

 

„Helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatása, a szolgáltatáshiányok 

megelőzése érdekében” VP6 – 19.2.1 – 49 – 3 – 17 

Igényelhető támogatás Működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés  

2 000 000 Ft 

Mikrovállalkozásként működő fogorvosok 

eszközbeszerzése 5 000 000 Ft 

Benyújtási határidő 2018. 11. 01. 

Támogatási intenzitás, önerő 60 % támogatás, 40 % önerő 

Beszerezhető eszközök Nem mezőgazdasági vállalkozások 

működésével kapcsolatos eszközbeszerzés 

100 000 Ft egyedi érték alatti  

100 000 Ft egyedi érték feletti 

Épületgépészeti beszerzés (kazán, 

napkollektor, nyílászáró csere, 



vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati 

térelemek beszerzése 

Logisztikai feladatokat ellátó eszközök 

(utánfutó, béka, mobil tároló), 

Fogorvosi körzetet ellátó fogorvosi praxisok 

működéséhez szükséges eszközök vásárlása 

(fogorvosi szék és egyéb, szakfeladatot ellátó 

berendezés) 

Informatikai eszközök Informatikai beszerzés csak korlátozottan 

támogatható, a beruházás elszámolható 

összköltségének 50 % - a, max. 250 000 Ft 

Immateriális javak Kizárólag a vállalkozás működéséhez vagy a 

fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek 

beszerzése, licenszdíja maximum a projekt 

összköltség 70 % - a  

Támogatást igénylők köre Egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, 

Kft., Kkt., Bt. 

 

 

„Civil szervezetek, önkormányzatok kis értékű beruházásainak támogatása” VP6 – 

19.2.1 – 49 – 4 – 17 

Igényelhető támogatás Civil szervezetek eszközbeszerzése 

1 000 000 Ft 

Önkormányzatok rendezvényszervező 

eszközbeszerzése 2 000 000 Ft 

Benyújtási határidő 2018. 11. 01. 

Támogatási intenzitás, önerő 90 % támogatás, 10 % önerő 

Beszerezhető eszközök 100 000 Ft egyedi érték alatti  

100 000 Ft egyedi érték feletti  

Informatikai eszközök A beruházás elszámolható összköltségének 

20 % - a, max. 100 000 Ft 

Támogatást igénylők köre Egyesület, alapítvány, közalapítvány, helyi 

önkormányzat, helyi nemzetiségi 

önkormányzat, bevett egyház, szociális 

szövetkezet, sportegyesület 

Megjegyzés A Polgárőr egyesület jogosult pályázó 

 

 

„Példamutató társadalmi tevékenységek támogatása” VP6 – 19.2.1 – 49 – 5 – 17 

Igényelhető támogatás Működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés  

2 000 000 Ft 

Mikrovállalkozásként működő fogorvosok 

eszközbeszerzése 5 000 000 Ft 

Benyújtási határidő 2018. 11. 01. 

Támogatási intenzitás, önerő 90 % támogatás, 10 % önerő 

Beszerezhető eszközök Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló, 

társadalmi problémák leküzdését segítő, 

környezetvédelemre, energiatakarékosságra, 

esélyegyenlőségre irányuló eszközbeszerzés 

Épületgépészeti beszerzés (kazán, 



napkollektor, nyílászáró csere, 

vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati 

térelemek beszerzése 

Informatikai eszközök A beruházás elszámolható összköltségének 

20 % - a, max. 100 000 Ft 

Támogatást igénylők köre Sportegyesület, egyéb egyesület, 

közalapítvány, egyéb alapítvány 

 

 

„Kisléptékű turisztikai fejlesztések” VP6 – 19.2.1 – 49 – 6 – 17 

Igényelhető támogatás Önkormányzatok építési beruházásainak 

megvalósításához igényelhető támogatás 

10 000 000 Ft, eszközvásárlás maximum 

2 000 000 Ft 

Benyújtási határidő 2018. 11. 01. 

Támogatási intenzitás, önerő 90 % támogatás, 10 % önerő 

Beszerezhető eszközök Turisztikai tevékenységhez kapcsolódóan 

100 000 Ft egyedi érték alatti eszköz és 

100 000 Ft egyedi érték feletti eszköz 

Épületgépészeti beszerzés (kazán, 

napkollektor, nyílászáró csere, 

vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati 

térelemek beszerzése 

Informatikai eszközök A beruházás elszámolható összköltségének 

20 % - a, max. 100 000 Ft 

Támogatást igénylők köre Egyéni vállalkozó, Kft, Kkt, Bt, 

sportegyesület, egyéb egyesület, 

közalapítvány, egyéb alapítvány, helyi 

önkormányzat, helyi nemzetiségi 

önkormányzat, adószámmal rendelkező 

magánszemély, nonprofit kft 

 

 

A módosítások miatt, azok, akik már korábban is nyújtottak be pályázatot (2018. október 31-

ig) lehetőségük van ismételten pályázat benyújtására. 

A módosított pályázati kiírások várhatóan november 5-én jelennek meg! 

Havonta szakaszzárás kerül bevezetésre, a forrás kimerítése esetén a pályázati felhívást 

felfüggesztik! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 

döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a módosított LEADER pályázati kiírások alábbi kódszámú és 

elnevezésű felhívásaira: 

 

……………………………… 



A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat(ok) 

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem 

kíván pályázatot benyújtani a módosított LEADER pályázati kiírásokra. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. október 26. 

 

 

          dr. Nagy Béla György sk.  

                            polgármester  

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László sk. 

   jegyző 

 

 


