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4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2007. október 18-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER
Akciócsoporhoz való csatlakozás

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Gazdálkodási és Önkormányzati Iroda
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban jelent meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet. A jogszabály
lehetővé teszi számunkra, hogy a tapolcai statisztikai kistérségben már létrejött,
Vulkánok Völgye a Balaton-felvidéken elnevezésű helyi vidékfejlesztő közösséghez
csatlakozzunk a külterületeinken élő és tevékenységüket végző magánszemélyek,
mikro- és kisvállalkozások vidékfejlesztési pályázati lehetősége biztosítása
érdekében.
A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésén jóváhagyta a LEADER programhoz
való csatlakozást, azonban időközben a Vulkánok Völgye Akciócsoport egyesült a
Zalai Hegyhátok Akciócsoporttal, melyből létrejött a Zalai Dombhátoktól a Vulkánok
Völgyéig LEADER Akciócsoport. Az akciócsoport vezetője a határozati javaslatot
megküldte, és ennek alapján kérem az határozati javaslat elfogadását.
A LEADER módszer segíti a vidéki szereplőket abban, hogy térségük potenciálja
hosszútávon erősödjön, biztosítja a helyi szereplőknek, hogy bekapcsolódhassanak a
mindennapjaikat meghatározó folyamatokba, így javasolom a határozati javaslat
elfogadását.
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HAT ÁROZ ATI J AVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Zalai Dombhátak és a Vulkánok
Völgye
helyi
közösségének,
egyesülését
tudomásul veszi.
A 249/2007. (IX. 28) Kt. határozatát az
egyesülésre való tekintettel az alábbiak szerint
hatályában fenntartja:
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kijelenti, hogy az önkormányzat alapító tagja
kíván lenni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Helyi Közösségnek, és abban
települését képviseli. A Helyi Közösségben való
részvételhez szükséges intézkedéseket megteszi.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Helyi
Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat
lebonyolítás
érdekében
az
önkormányzat
alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formának.
A Képviselő-testület vállalja, hogy sem a
nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza
lejáratának határnapja előtti 5 napban sem a
nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza
lejáratának határnapja előtti 10 napban kilépési
nyilatkozatot sem a HVI-nél, sem a Helyi
Közösség képviselőjénél nem ad le.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Irányító
Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során
pótlólagos információt kérhet be.
A
Képviselő-testület
kijelenti,
hogy
az
önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű
tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás alatt.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.
tengelyének
keretében
megalakuló
helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos
egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM
rendelet tartalmára jelen határozat mellékletét
képező külterületi részek vonatkozásában a
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külterületen élő természetes személyek, valamint
bejegyzett mikro-és kisvállalkozások pályázati
forrásból részesülhessenek.
A Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési
támogatásokról
szóló
1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit megismerte.
Az ott leírtakat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig helyi közösség által készített helyi
vidékfejlesztési stratégia elkészítése során
kötelező érvényűnek tekinti.
A Képviselő-testület a 93/2007. (VIII. 29.) FVM
rendelet rendelkezéseit, valamint az ahhoz
kapcsolódó, az IH által hivatalos közleményben
közzétett
formanyomtatványok
vonatkozó
feltételeit és szabályait magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az
önkormányzat
nyilvántartásba
vételéhez
megadott adatokat a Helyi Vidékfejlesztési Iroda,
az FVM, valamint az FVM- VKSZI nyilvántartsa
és a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXIII. tv.
betartása mellett azokat kezelje a helyi közösség
nyilvántartásba vételi folyamata során.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
fenti feltételek betartása mellett a programban
való részvételhez
szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tapolca, 2007. október 16.
Ács János sk.
polgármester

