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Tisztelt Közgyűlés!
A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak Vidékfejlesztési Programjának területi lehatárolása
szerint Debrecen városának külterületi része vidéki térségnek minősül, így Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata jogosult LEADER források lehívására.
A LEADER (Liason Entre de Development de l’Economie Rurale) közösségi kezdeményezés célja
a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő
együttgondolkodásban, és a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén
történő megvalósításában, az alábbi kulcsterületeken:
• a természeti és a kulturális adottságok gazdagítása,
• a gazdasági környezet megerősítése,
• a közösségek önszervező képességének javítása és
• az együttműködések ösztönzése.
A LEADER forrás a helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) által kidolgozott integrált
vidékfejlesztési programokat támogatja. A HACS-ok felelősek a Helyi Fejlesztési Stratégia (a
továbbiakban: HFS) elkészítéséért, valamint a helyi pályázati rendszer működtetéséért a stratégia
megvalósítása érdekében.
A debreceni kistérségben a LEADER HACS feladatokat a Dél- Nyírség, Erdőspuszták Leader
Egyesület látja el.
Az Egyesület tájékoztatása szerint a LEADER finanszírozással megvalósuló fejlesztéseken túl Önkormányzatunknak lehetősége van részt venni a HFS kidolgozásában is.
A fentiekhez viszont szükséges, hogy az adott település valamelyik LEADER HACS illetékességi területéhez tartozzon, és tagként LEADER Egyesülethez csatlakozzon.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata eddig nem csatlakozott HACS-hoz, valamint a HFS
tervezési területéhez, mivel a tagság eddig nem volt előfeltétele a támogatási kérelmek benyújtásának.
A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának iránymutatása szerint
azonban, minden jogosult településnek LEADER Helyi Akciócsoporthoz kell tartoznia. Így
amennyiben Önkormányzatunk a későbbiekben LEADER forrásból megvalósuló fejlesztést tervez
megvalósítani, úgy mindenképp szükséges a belépés a területileg illetékes HACS-hoz, azaz a DélNyírség, Erdőspuszták Leader Egyesületbe.
Az Egyesületbe történő belépést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének kell
kezdeményeznie, egyúttal az Egyesület Alapszabályának 4.§ (1) bekezdésére figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását és elfogadja annak alapszabályát. Ezt követően az Egyesület Elnöksége hoz határozatot a tagfelvételről. Az Egyesület éves
tagdíjának mértéke 10.000 Ft, melyet minden év március 31. napjáig esedékes megfizetni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 2013. évi V. törvény 3:67. §-ára
1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tagként
kíván belépni a Dél- Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesületbe (székhely: 4254 Nyíradony,
Árpád tér 1.; nyilvántartási száma: 4153; képviseli Tasi Sándor elnök).
2. Támogatja a Dél- Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület céljainak megvalósítását és
elfogadja annak Alapszabályát a melléklet szerint.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata belépés iránti kérelmét és támogató nyilatkozatát küldje
meg az Dél- Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület Elnöksége részére, továbbá
felhatalmazza, hogy képviselje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Egyesület
Közgyűlésében.
Határidő: a kérelem megküldésére: azonnal
Felelős: a polgármester
4. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 10.000,-Ft éves egyesületi tagdíjat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 17.

Dr. Papp László
polgármester

