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Megjelent a Falubusz rendelet

2015. április 17-én a Magyar Közlönyben megjelent a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló támogatási rendelet.
Pályázók köre
a) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
b) az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy – ha a nonprofit (az egyesületként, az
alapítványként, a közalapítványként, gazdasági társaságként – amennyiben az létesítő okirata
szerint nonprofit tevékenységet lát el – vagy szociális szövetkezetként – amennyiben az
közhasznú tevékenységet lát el – nyilvántartásba vett és működő szervezet, kivéve a biztosító
egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet)
szervezetnek telephelye is van – székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,
vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel rendelkező nonprofit szervezet,
c) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti településen működő egyházi jogi személy, amely falu és
tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.
A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás vehető igénybe:
a)
kistérségi
közlekedési
szolgáltatás
fejlesztésére
falu
és tanyagondnoki szolgáltatás (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §ában
meghatározott szolgáltatások összessége) ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1.
célterület)
aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő gépjármű típusokra vonatkozó műszaki
paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
ac) arculati elemek elhelyezésére;
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b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás (a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározott
szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú
szolgáltatások) ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő
eszközök, berendezések beszerzésére;
bc) arculati elemek elhelyezésére;
Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések
és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelő gépjárművekre nyújtható.
Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő
település külterületén megvalósuló falu és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz
vehető igénybe.
A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell
valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 5-ig nyújtható be.
Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt
szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek vonatkozásában, e rendelet
szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll
fenn, vagy az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az 1-es vagy 2-es célterület vonatkozásában az
utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.
Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor csak azon
ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében, ahol az
EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett gépjárművek vonatkozásában a támogatási
kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy a
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az 1-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési
kérelmét még nem nyújtotta be.
Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a
támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja.
Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a)
pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Támogatási kérelem akkor is benyújtható, és támogatás akkor is nyújtható, ha az MVH az
ügyfél vonatkozásában a Vhr. 2012. december 31-én hatályos 35. § (1) bekezdése alapján a
támogatási határozatot visszavonó és a támogatáshoz való jogosultság megszűnését
megállapító határozatot hozott, és e határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 év az e
rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor még nem telt el.
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A támogatás mértéke, elszámolható kiadások:
A 2015. évben rendelkezésre álló forrás legalább 15 milliárd forint.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások
összege az alábbi gépjármű kategóriák esetében:
a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
b) mikro és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.
Elszámolható kiadásnak minősül:
a) a gépjármű beszerzési értéke;
b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadálymentesítésének költsége;
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költség
e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.
A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.
Kötelezettségek
Az ügyfél a támogatási kérelemben nyilatkozatban vállalja, hogy
a) e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig –
CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb
szolgáltatást ingyenesen látja el.
A falu és tanyagondnoki szolgáltatásnak és az egyéb szolgáltatásnak az SZCSM rendelet 5/A. §ának megfelelő szakmai programon kell alapulnia.
A támogatási kérelem benyújtása
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy
támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős
elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az
újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.
Egy ügyfél a meghatározott szolgáltatások ellátásához egy gépjármű beszerzésére vehet
igénybe támogatást.
Amennyiben
egy
ügyfél
több
ellátási
körzetben
látja
el
a
falu
és tanyagondnoki szolgáltatást, akkor ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet
igénybe támogatást az 1. célterület keretében.
Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.
A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 4-én 08:00 órától
forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig.

Aktuális kifizetési kérelem közlemények

Kérjük, hogy a kifizetési kérelem benyújtásakor mindig a legfrissebb MVH közlemény szerint
járjanak el! A főbb jogcímekhez kapcsolódó MVH közlemények:
•
•
•
•
•

Falumegújítás-és fejlesztés (11/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
Vidéki örökség megőrzése (9/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (26/2015. (I.26.) MVH közlemény)
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (20/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény)
LEADER (14/2015.(I.23.) MVH Közlemény)

A közlemények elérhetők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján
(www.mvh.gov.hu), valamint egyesületünk honlapján az "EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok" menüpontjában.
Munkaszervezetünk továbbra is segítséget nyújt a kifizetési kérelmek összeállításában,
kérdéseikkel keressenek bennünket!
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Sikerrel zárult
egyeztetése

a

vidékfejlesztési

program

társadalmi

A közelmúltban zárult a Vidékfejlesztési Program (VP) és a
dokumentumhoz kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)
társadalmi egyeztetése. A hamarosan lezáruló tervezési folyamat és az
Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések végére tehet pontot a
program brüsszeli elfogadása idén júniusban.
A programmal kapcsolatos véleménynyilvánításra a Miniszterelnökség Kecskeméten szakmai
fórumot szervezett, amelynek célja a VP és az SKV széleskörű megismertetése volt. Viski József
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár köszönetet mondott minden civil
szervezetnek és a magánszemélynek, akik javaslataikkal segítették a program tervezését, a végleges
változat kialakítását. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a vidékfejlesztési források
miniszterelnökségi koordinációja a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, és hatékonyabb
forráselosztást tesz lehetővé, hiszen a többi operatív program végrehajtásáért is a
Miniszterelnökség felel az előttünk álló időszakban. Hozzátette: az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős
Államtitkárság kecskeméti működése garancia arra, hogy a vidéken élőkhöz minél közelebb, a vidéki
emberek aktív közreműködésével szülessenek a döntések. A napi munkában, illetve a Brüsszellel, a
társszervezetekkel és az agrártárcával történő együttműködés továbbra is hatékony, a költözés a VP
tervezésében sem okozott fennakadást.
A kormány legfontosabb célkitűzése, hogy a munkaerő-igényes ágazatok fokozottabb támogatása
mellett a 2014-2020-as ciklusban megerősödjenek a mikro-, kis- és közepes gazdaságok, javuljon a
magyar vidék megtartó-képessége. Ennek elérése érdekében minél több vállalkozást,
magánszemélyt és civil szervezetet kíván bevonni a vidékfejlesztésbe.
Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár a fórumon
emlékeztetett rá: nagy az érdeklődés a 2020-ig rendelkezésre álló, mintegy 1250 milliárd forintos
forrást jelentő program pályázatai iránt. Ugyanakkor a sikeres forrásfelhasználás egyik legfontosabb
feltétele a vidékfejlesztésben érdekelt valamennyi szereplő közötti aktív, rendszeres párbeszéd és
együttműködés.
Az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szólva Mezei Dávid elmondta, néhány ponton
jelentkezik nézetkülönbség a két fél között, ilyen az öntözéses gazdálkodás kérdése is. Az öntözött
területek növelése érdekében a magyar kormány továbbra is kitart álláspontja mellett, hiszen az
öntözés kiterjesztése nem veszélyezteti a hazai vízkészleteket, ugyanakkor a kertészeti ágazat és
más növénytermesztő ágazatok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen
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A LEADER program az új ciklusban is eléri az országos lefedettséget, és a kormány – az uniós
jogszabályokkal összhangban - a rendelkezésre álló források 5 százalékát fordítja erre a célra. A
Bizottság ezt kevesli és a LEADER források növelését követeli. A kormányzat ezzel szemben kitart
amellett, hogy a vidékfejlesztési források minél nagyobb részét közvetlenül a magyar vidék, a
hazai agrárvállalkozások kapják meg.
Mezei Dávid hozzáfűzte, a mai rendezvény sikere, a megjelentek nagy száma is azt bizonyítja a
kormány számár, hogy helyes döntés volt Kecskemétre helyezni a vidékfejlesztési
államtitkárságot, hiszen így az érdekeltek jóval hatékonyabban tudják érdekeiket érvényesíteni a
program társadalmi egyeztetésén.
Az új programozási időszak első vidékfejlesztési pályázatai a nyár folyamán várhatóak. A 20072013-as ciklus zárásához kapcsolódóan, a visszaáramló összegek maradéktalan felhasználását
néhány hamarosan megnyíló pályázattal ösztönzi a Miniszterelnökség.
(Miniszterelnökség)
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35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni
Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a
2007-2013 között még fel nem használt keret terhére – közölte a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára
budapesti sajtótájékoztatóján.
Magyarország várhatóan 100 százalékosan felhasználhatja az előző
uniós költségvetési ciklusban e területen rendelkezésre álló forrásokat –
tette hozzá Kis Miklós Zsolt.
Az államtitkár elmondta: a maradványpénzek felhasználásával egyrészt a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatásokat kívánják fejleszteni. Erre a célra 15 milliárd forint jut. Másrészt a fiatal
gazdák induló támogatását kívánják finanszírozni. Ezt 10 milliárd forintot tesz ki, míg a kertészeti gépek
beszerzését szintén 10 milliárd forinttal támogatják – közölte.

Kis Miklós Zsolt hozzátette: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretösszege – Darányi
Ignác Program – 2007-2013 között a magyar társfinanszírozással együtt több mint 1500 milliárd
forintot tett ki. Eddig több mint 1200 milliárd forintot fizettek ki – mondta.
Részletezve a pályázatokban foglaltakat, elmondta: a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztését tartalmazó jogcímen a települési önkormányzatok, ezek társulásai,
nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, de egyházi jogi személyek is pályázhatnak
gépbeszerzésre. Így például mikrobuszok és terepjárók beszerzésére is. A pályázaton azok a
települések vehetnek részt, amelyek lakosságszáma 5 ezer alatti, vagy nem haladja meg a 100 főt
négyzetkilométerenként, vagy az 5 ezer lélekszám feletti település esetében a lakosság több mint 2
százaléka tanyás térségben él. A pályázható összeg 15 milliárd forint. Ennek a keretnek a nagyobbik
hányada, 10 milliárd forint jut a tanya- és falugondnoki hálózat fejlesztésére, míg 5 milliárd forintra
lehet pályázni a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése esetében.
Pályázni május 5-től lehet. Követelmény azonban, hogy a beszerzéseket még az idén meg kell
valósítaniuk azoknak, akik nyernek, sőt az év végéig el is kell számolniuk.
A fiatal gazdák induló támogatását az előző évekhez hasonló feltételekkel hirdetik meg, 10 milliárd
forintos kerettel. Fontos – hívta fel a figyelmet az államtitkár –, hogy az unió új költségvetési
ciklusában (2014-2020 között) ezek a feltételek már megváltoztak. Azok a fiatal gazdák indulhatnak
a mostani pályázaton, akik például korábban nem nyújtottak be és az idén sem nyújtanak be
területalapú támogatási kérelmet.
A kertészeti gépbeszerzés támogatására ugyancsak 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A
támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen
gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak. Mind a fiatalgazda-támogatásra,
mind a kertészeti gépbeszerzésre május 18-tól lehet pályázni, és itt is fontos kritérium az idei
elszámolás – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a Darányi Ignác Program forrás lehívása már
most is közel van a 100 százalékhoz.
Forrás: (MTI)
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Hamarosan jön a TeSzedd! Szemétgyűjtési
akció!

Idén május 15. és 17. között lesz a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétgyűjtési
akció - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkára.
V. Németh Zsolt hozzátette: a most ötödik alkalommal sorra kerülő TeSzedd! akció kapcsolódik az
Európai Bizottság által kezdeményezett Tisztítsuk meg Európát! nemzetközi szemétgyűjtési
akcióhoz.
A háromnapos TeSzedd! akciót az FM megbízásából ebben az évben is az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatóság (OKTF NHI) szervezi.
Az államtitkár elmondta, az elmúlt fél évtizedben bebizonyosodott, hogy érdemes és lehet jó cél
érdekében mozgósítani a magyar lakosságot. A kezdeti 50 ezerről ugyanis a múlt évre 180
200 ezerre nőtt azok száma, akik a TeSzedd! akció keretében gyűjtik a szemetet az országban,
tavaly 2200 tonna szemet szedtek össze az önkéntesek – tette hozzá.
Forrás:MTI
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Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@mezofoldihid.hu
A munkaszervezet ügyfélfogadása telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján!
Kulcs, 2015. április 30.
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