1.) 2014-20-as időszakhoz kapcsolódó, módosítandó döntések

Az EMVA Irányító Hatósága 2014. 02.06-án megjelentette az 5/2014.(II.6.) Közleményét, melyben a
2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről, valamint a Helyi Fejlesztési
Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről adott
iránymutatást.
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dokumentumokat és kaptuk meg március 26-án az előzetes elismerést a 22 településünkre, hiszen a
8 Fejér megyei településsel nem számolhattunk a rendelkezés miatt.
Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek az országos európai uniós források kezelésében,
az Irányító Hatóság is átalakult, illetve átkerült a Miniszterelnökséghez.
Az új IH vezetője, dr. Viski József 2014.12.10-én ismertette a HACS-ok elnökei és munkaszervezet
vezetői részére elképzeléseit: a következő programban 5% forrás lesz mindössze a LEADER-re és
marad az országos lefedettség, de nagyon kicsi fejlesztési és működési forrásokkal. Az előadást
követően személyesen egyeztettünk vele a szomszédos VÉRCSE akciócsoporttal együtt, ahol
elmondta, hogy a megyehatár átlépése miatt átalakult csoportok esetén lehetőség van gazdasági
megfontolásokból az eredeti csoportjaikba visszatérni, illetve indokolt esetben megengedett az
egyes települések esetében is a csoportváltás.
Mindezek miatt a szomszédos VÉRCSE csoporttal egyeztetve is javasoljuk a Fejér megyei 8
településünknek, hogy maradjanak az “A BAKONYÉRT” Egyesületben a következő ciklusban, ezzel
párhuzamosan az Ezerjó Egyesület pedig nem indulna akciócsoportként.
Emellett 3 további, jelenlegi Fejér megyei határainkkal szomszédos település jelezte belépési
szándékát: Bakonykúti, Iszkaszentgyörgy és Moha.
Mivel az új felállás elismertetéséhez újból szükséges az összes kapcsolódó dokumentum benyújtása,
szükséges minden érintett településnek (8+3) a képviselőtestületi határozat benyújtása, emellett az
új közgyűlési határozat is a 33 településről. A dokumentumokat legkésőbb január elején kell
benyújtanunk, ezért szükséges a rendkívüli közgyűlés, illetve a Fejér megyei településeken testületi
ülések összehívása.

A fennálló tagsággal rendelkező önkormányzataink (Veszprém megye)

esetében nem szükséges külön testületi határozatot hozni, ez csak a visszalépő, vagy új
önkormányzatok esetében kötelező.

Az új ötletek forrása!

Tisztelt Közgyűlés!
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a kapcsolódó döntések meghozatalát.
Zirc, 2014.12.11.
Bajkai János Ferenc sk.
elnök

…/2014 (12.15.) számú Közgyűlési határozat

1.) Az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közgyűlése kijelenti, hogy a 201420-as ciklusban is együtt kíván dolgozni a bakonyi térség komplex fejlesztése érdekében, ezért
újra megpályázza a helyi akciócsoport címet.

2.) Az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület illetékességi területe alábbiak
szerint módosul:

a. 30 tagtelepülésünk továbbra is együtt dolgozik (a 8 fejér megyei, megyehatár átlépés
miatt kényszerből kilépő településsel kiegészülve): Bakonybél, Bakonycsernye,
Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár,
Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Hárskút, Herend,
Kincsesbánya, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Németbánya, Lókút, Olaszfalu,
Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál és Zirc .

b. 3 település új tagként csatlakozik: Bakonykúti, Iszkaszentgyörgy, Moha
3.) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt és a Munkaszervezet vezetőt, hogy a 2014-20-as
időszakra történő felkészüléssel, átalakulással kapcsolatos teendőket lássák el, a módosított
dokumentációt készítsék el, és küldjék be az IH-ba.
Felelősök minden pont esetében: Bajkai János Ferenc elnök és Hutvágnerné Kasper Judit msz
vezető
Határidő minden pont esetében: azonnal, illetve folyamatos

Az új ötletek forrása!
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A kivonat hiteléül:
Bajkai János Ferenc
Elnök

Hutvágnerné Kasper Judit
Munkaszervezet vezető

Zirc, 2014.12.15.

Az új ötletek forrása!

