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A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2015. május 28-án 17 órai kezdettel
Mezőfalva Művelődési Ház és Könyvtár
épületében tartotta soron következő
közgyűlését.

Napirendi pontok az alábbiak voltak:
1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület helyzete
2. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. évi beszámolója
3. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megvitatása és elfogadása
4. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2015. évi költségvetés módosításának
megvitatása és elfogadása
5. Egyebek
Márok Csaba elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív szerint megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes.

1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület helyzete
Márok Csaba MHTE Elnök tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület jelenlegi helyzetéről.
Elmondta, hogy az egyesület talán már túl van a nehéz időszakon. A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal már 4 db kifizetési kérelmet kiutalt a működési forrásból, így az
egyesületnek a 2013. évről már nincs fennmaradt működési költséges elszámolása és a
2014. évből is már teljesítésre került 2 db kifizetési kérelem. Az egyesületnek így se NAVos járulék tartozása sem pedig hitele nincsen.
2. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. évi beszámolója
Márok Csaba MHTE Elnök tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület 2014. évben végzett
munkájáról. Az egyesület a 2014. évben is a pályázok segítségére volt. Folyamatosak voltak
a megkeresések az elnyert támogatások kifizetési kérelmeivel kapcsolatosan, főként a
kifizetési kérelmek összeállításában segítettek a munkaszervezet dolgozói. Rengetek
felkérést kaptak a megvalósult projektek bemutatásával kapcsolatosan is, melyet az
egyesület szintén igyekezett a lehetőségeihez mérten teljesíteni. Az egyesület
munkaszervezete a megvalósított projektekkel kapcsolatosan a kötelező igazolások
kiállítását is minden esetben teljesítette, a benyújtott szakmai anyagokat az egyesület
honlapján közzétette.
Mint ismeretes a munkaszervezet több hónapon keresztül bér nélkül dolgozott, így a
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3. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megvitatása és elfogadása
Márok Csaba MHTE elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy elkészült a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület 2014. évi beszámolója, melyet az egyesület közgyűlése írásban
megkapott. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadta a
2014. évre szóló egyesületi beszámolót, szakmai beszámolót.
4. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2015. évi költségvetés módosításának
megvitatása és elfogadása
Márok Csaba MHTE elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Irányító Hatóság
iránymutatásának megfelelően szükséges átdolgozni az egyesület 2015. évre elfogadott
költségvetését. Az új iránymutatás alapján a korábbi 2015. június 30. helyett már 2015.
október 31-ig lehet tervezni a működési költségekkel, melyhez szükséges a korábban
elfogadott költségvetés módosítása. Az iránymutatás alapján 2015. október hónapra már
csak bér, járulék, rezsi költség és bérleti díj számolható el.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése egyetértett a 2015. évi módosított
költségvetéssel és azt elfogadta.
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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!

FIGYELEM! Módosulnak egyes beruházási
jogcímeknél a megvalósítási és az utolsó
kifizetési kérelem benyújtási határidők
Módosulnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes
beruházási jogcímeknél a megvalósítási és az utolsó kifizetési kérelembenyújtási határidők!
A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága egyes beruházási
jogcímek vonatkozásában az irányadó 2015. május 31-i projektmegvalósítási és az utolsó
kifizetési kérelembenyújtási határidők meghosszabbításáról döntött. Ennek alapján rövidesen sor
kerül a vonatkozó jogcímrendeletek módosítására.
A határidő módosítással érintett jogcímrendeletek felsorolását és a várható új határidőket az
Irányító Hatóság 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye tartalmazza.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Megújult az MVH telefonos ügyfélszolgálata!
A gazdabarát ügyintézés érdekében a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az eddiginél korszerűbb
telefonos ügyfélszolgálati rendszert vezetett be.
2015. június 1-től az érdeklődők a központi ügyfélszolgálat telefonszámai mellett a megyei
kirendeltségeket is közvetlenül hívhatják. A telefonos ügyfélszolgálat menürendszere is megújult,
logikusabb elérési útvonalon lehet kapcsolatba kerülni az MVH munkatársaival. A bevezetett
változások eredményeképpen a gazdák egyszerűbben és gyorsabban juthatnak információkhoz.
A megyei kirendeltségek közvetlen elérhetőségei:
Ügyfélfogadási idő :
(Ügyfélfogadás személyesen és telefonon kizárólag az ügyfélszolgálati időben
történik)
Kirendeltségek
Központ (Budapest)
Hétfő
9.00-12.00 és 13.00-16.00Hétfő
9.00-12.00 és 13.00-16.00
Kedd
9.00-12.00 és 13.00-16.00Kedd
9.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda
9.00-12.00
Szerda
9.00-12.00
Csütörtök
9.00-12.00 és 13.00-16.00Csütörtök
9.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek
9.00-12.00
Péntek
9.00-12.00
Szombat
Nincs ügyfélfogadás
Szombat
Nincs ügyfélfogadás
Vasárnap
Nincs ügyfélfogadás
Vasárnap
Nincs ügyfélfogadás
Ügyfélszolgálatok elérhetősége:
Megye
Kirendeltség címe
Levelezési cím
Telefon
Fax
6000 Kecskemét, Kisfaludy 6001 Kecskemét, 76/814-520
76/814-521
Bács-Kiskun
u.6.
Pf.:470.
7602 Pécs, Pf.:
72/814-520 72/814-521
Baranya
7626 Pécs, Koller utca 7/2.
365.
5600 Békéscsaba, Temető sor 5620 Békéscsaba,
66/814-520 66/814-521
Békés
8.
Pf.: 45.
Borsod-Abaúj3530 Miskolc, Mindszent tér 3501 Miskolc, Pf.:
46/814-900 46/814-901
Zemplén
1.
646
62/814-900
6701 Szeged, Pf.:
Csongrád
6726 Szeged, Fő fasor 16-20.
62/814-901
26. és 504
62/814-962
8002
8000 Székesfehérvár, Deák F.
Székesfehérvár, 22/814-520 22/814-521
Fejér
u. 7-9.
Pf.: 297.
1054 Budapest, Alkotmány u. 1391 Budapest, 1/814-8900
Főváros és Pest
1/814-8901
29.
Pf.: 248.
1/814-8962
Győr-Moson9023 Győr, Csaba utca. 14-16. 9002 Győr, Pf.: 70. 96/814-543 96/814-521
Sopron
4001 Debrecen, 52/814-520
Hajdú-Bihar
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
52/814-521
Pf.: 551.
52/814-538
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 3301 Eger, Pf.:
36/814-520 36/814-521
Heves
169.
10.
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Jász-Nagykun- 5000 Szolnok, József Attila u.
Szolnok
34.
Komárom2800 Tatabánya, Vértanúk
Esztergom
tere 1.
Központi
1095 Budapest, Soroksári út
ügyfélszolgálat22-24.
3100 Salgótarján, Bartók Béla
Nógrád
út 17.

5002 Szolnok, Pf.: 111.

56/814-523
56/814-521
56/814-525

2801 Tatabánya, Pf.:
1394.

34/814-520 34/814-521

1476 Budapest Pf.: 407.

1/374-3603,
1/475-2114
1/374-3604

3101 Salgótarján, Pf.:
32/814-520
123.
7400 Kaposvár, Petőfi tér 82/814-900
Somogy
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.
1-3.
82/814-920
Szabolcs4400 Nyíregyháza, Hősök tere 4401 Nyíregyháza, Pf.: 42/814-900
Szatmár-Bereg 9.
422.
42/814-906
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 97101 Szekszárd, Pf.: 251. 74/814-520
Tolna
11.
9700 Szombathely, Jászai Mari9701 Szombathely, Pf.:
Vas
94/814-520
245.
u. 2.
88/814-900
8200 Veszprém, Levendula
8202 Veszprém, Pf.: 791.
Veszprém
88/814-920
u.1.
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey 8901 Zalaegerszeg, Pf.:
92/814-900
Zala
utca 2.
142.

32/814-521
82/814-901
82/814-921
42/814-901
74/814-521
94/814-521
88/814-901
88/814-921
92/814-901

Megjelent a kedvezményezett települések és járásokról szóló
rendelet
A Magyar Közlöny 2015/56. számában jelent meg a Kormány 105/2015. (IV.
23.), valamint 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett
települések és járások besorolásáról valamint a besorolás
feltételrendszeréről.

A Magyar Közlöny 2015/56. számában jelent meg a Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről. A rendeletben olvashatunk
arról is, hogy a települések besorolásánál milyen módon vették figyelembe a társadalmi és demográfiai,
lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti
mutatókat, a mellékletben megtaláljuk a települések jegyzékét is.

A járások besorolásáról szóló rendelet módosításait a Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelete tartalmazza.
www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15056.pdf
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Vidékfejlesztés a falusi turizmus szolgálatában
Az új agrár-vidékfejlesztési politika lehetőséget biztosít a vidéki
térségek fejlesztésére, és olyan speciális szolgáltatások biztosítására
is, amelyek támogatják a falusi és a vidéki turizmust – jelentette ki Kis
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár egy LEADERpályázatból megvalósult falusi szálláshely átadásán, Szabolcsban.
Az új agrár-vidékfejlesztési politika lehetőséget biztosít a vidéki térségek fejlesztésére, és olyan
speciális szolgáltatások biztosítására is, amelyek támogatják a falusi és a vidéki turizmust –
jelentette ki Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár egy LEADER-pályázatból
megvalósult falusi szálláshely átadásán, Szabolcsban.
Az államtitkár beszédében kitért a falusi turizmus jelentőségére, amely az egyik legalkalmasabb
módja annak, hogy közvetlenül megismerhessük egy tájegység mindennapi életét és kultúráját.
A mezőgazdaság és a turizmus szorosan kapcsolódik egymáshoz; a festői, érintetlen táj képezi a
turizmus sikeres fejlődésének egyik alapját, de ugyanez az alapja a fenntartható
mezőgazdaságnak és az erős vidéknek is. A minőségi vendéglátást a szívükön viselő, képzett
szakembereké a jövő, akik ismerik a vidék, a mezőgazdaság problémáit, képesek a feladatok
komplex megoldására. A települési, kistérségi és országos méretekben vett együttműködéssel a
hazai turisztikai kínálat versenyképes, Magyarország hírnevét öregbítő exportcikként is
értékesíthető – fogalmazott Kis Miklós Zsolt.
A falusi turizmus a családi gazdaságok számára fontos bevételi forrás, mivel egyre több gazdaság
értékesíti közvetlenül a megtermelt és feldolgozott saját termékeit. Az egészségtudatos
fogyasztók számára is fokozódó igény, hogy egyenesen a termelőktől vásároljanak helyben
termelt, egészséges élelmiszert. A közvetlen értékesítési módokat, például a termelői piacok
elterjesztése huszonhat milliárd forintos keretösszeggel, tematikus alprogramban kapott helyet
a VP-ben.
A Vidékfejlesztési Program (VP) hangsúlyt fektet a kis gazdasági szereplők együttműködéseinek
ösztönzésére is. Ugyanilyen fontos a helyi közösségi szolgáltatások és infrastruktúrák
fenntartható fejlesztése, valamint a közösségi tervezésen alapuló, LEADER típusú fejlesztések
megvalósítása is.
(Miniszterelnökség)
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Pályázati felhívás Táj – Érték –
Együttműködési Díjra

A Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet OMÉK Táj –
Érték – Együttműködési Díjra, amellyel a példa értékű tájközpontú és közösségi szemléletű
programokat ismerik el.
2015 szeptemberében 77. alkalommal rendezik meg az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK), amelyen ismét több kategóriában OMÉK-díjakat adnak
át. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet az országos rendezvényen
OMÉK Táj - Érték - Együttműködési Díjjal ismeri el azokat, akik a táj és a közösség értékeinek
megóvásához, a tájhoz való kötődés erősítéséhez, annak fejlődéséhez, vagy a helyi társadalom
értékmegőrző törekvéseihez kapcsolódó példa értékű programot valósítottak meg.
A díj elnyerésére olyan szervezetek, nem formális közösségek, vagy természetes személyek
nyújthatnak be pályázatot, amelyek a 2013. január 1. és 2015. május 15. közötti időszakban
valósították meg munkájukat akár önerőből, akár külső támogató erőforrás igénybe vételével.
A pályázaton való részvétel térítésmentes.
A pályázat benyújtásának időszaka: 2015. június 1. - 2015. június 30. 23:59
A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által üzemeltetett www.nakvi.hu weboldalon található magyar
nyelvű űrlap elektronikus kitöltésével nyílik lehetőség.
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Megvalósult térségi fejlesztések

CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A LEADER III. körös pályázat keretében valósult meg a CUKÉP Kft. előszállási telephelyén tároló épület építése.
A cég maga építőipari tevékenységgel foglalkozik, mint például, térkövezés, burkolás, kisebb földmunkák,
tereprendezés, bontás, műszaki irányítás, magasépítés, mélyépítés, generál kivitelezés, tetőfedés,
villanyszerelés, víz-, gáz-, fűtésszerelés. A Kft. 12 fő munkavállalóval vállalja munkáit. A fejlesztés
eredményeként egy 180 m2 hasznos alapterületű csarnok építése valósult meg, mely a cég tevékenységét
szolgálja teljes egészében. A karbantartó és tároló funkciójú csarnokkal mód nyílt a társaság saját eszközeinek
a tárolására és karbantartására is, mely ez idáig nem volt biztosítva. A csarnok építése több mint 9 millió
forintos támogatásból valósulhatott meg. A pályázati elképzelés teljesen a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
egyesület által előirányzott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában.
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Megvalósult térségi fejlesztések

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Daruszentmiklós Község Önkormányzatánál jártunk, mert elkészült a III. körös LEADER-es
beruházása, mely a település falu parkjának a vizesblokk kialakítását tette lehetővé. A falupark
kialakítása már az előző években megtörtént, viszont ahhoz, hogy a szabadidőt hasznosan és
kellemesen el tudják tölteni a településre érkező vendégek és a településen élők is fontos volt
egy szociális blokknak a kialakítása, mely a pályázat keretében meg is valósult.

Az önkormányzat a pályázat keretében 5 millió forintos támogatást kapott apályázati
elképzelésének a megvalósításához, melyben a teljes szociális blokk kialakítása megvalósult.
A település vezetője elmondta, hogy a faluparknak és a szociális blokknak a kialakítása nagy igény
volt, és a kulturált rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen is.

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. május 29.

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

