Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2014. május

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./ NYERTES TURISZTIKAI PÁLYÁZATOK
A 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletben – az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl – megjelent pályázati felhívásra beérkezett 11 db
támogatási kérelembıl az összes alábbi 7 db, a pályázati feltételeknek megfelelı pályázatot támogatta
egyesületünk:
Pályázó
Biogáz Enzim Kft.
Római Katolikus Plébánia Csatka
Nagy Tiborné
Biofázis Kft.
Petıcz Vendégház Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Földrakó Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
dr. Szlamka Péter
Összesen:

Pontszám
135
135
134
133

Támogatás
34 986 568 Ft
4 990 957 Ft
30 607 105 Ft
34 006 374 Ft

130

34 748 869 Ft

126
103

30 199 411 Ft
1 009 089 Ft
170 548 373 Ft

A pályázati projektek eredményes megvalósításához – melyet támogatni kívánunk – jó munkát
kívánunk!

2./ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
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MEGHÍVÓ
Tájékoztató Fórumra
Tisztelt Önkormányzati, Civil és Gazdasági Partnereink!
Tisztelt Nyertesek!
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, és
a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület közös tájékoztató fórummal szeretné elısegíteni, hogy az
ÚMVP Darányi Ignác Terv III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások keretében támogatásban részesült szervezetek projektjeinek megvalósítása sikeres
legyen, a támogatott projektek megvalósítása során a lehetı leghatékonyabban hívhassák le a
támogatásokat, a pénzügyi elszámolások megfelelı módon elıkészítettek legyenek és visszafizetési
kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat.
Továbbá lehetıség lesz, hogy a IV. tengely 35/2013. LEADER jogcím támogatásában részesülı
pályázók kifizetési kérelmükhöz segítséget kapjanak.
Az Ön által képviselt szervezet támogatási határozatban részesült, melyhez ezúton is gratulálunk és
tisztelettel meghívjuk a fórumra, melyen az alábbi témákban hallhatnak tájékoztatás:
-

Projektindítás, a projektmegvalósítás folyamata – Mire kell figyelni a megvalósítás során? (pl.
építési napló vezetése, ÉNGY tételek felhasználásának dokumentálása, elszámolások, stb.)
Projektzárás – elszámolások, helyszíni szemlékrıl tudnivalók
Fenntartási kötelezettség
Elektronikus kifizetési kérelem benyújtása – meghatalmazások kezelése
A munkaszervezetek tevékenységei – miben tudunk segíteni

A rendezvényen részt vesznek a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei
Regionális Kirendeltségének munkatársai is, akik a felmerülı kérdésekre is válaszolnak.
A közös tájékoztató fórum idıpontja:
2014. június. 3 (kedd) 10.00 óra
Helyszíne: Császár, IKSzT (2858 Császár, Váci M. utca 1.)
Kérjük, hogy mindenképpen képviseltessék magukat a rendezvényen, mivel sok hasznos és fontos
információt hallhatnak, melyek jelentısen megkönnyíthetik a megvalósítást és az elszámolást. (További
információ: 34/352-387)
Kisbér, 2014. április 14.
Megjelenésében bízva, tisztelettel:
Mecseki Melinda
Bakonyalja-Kisalföld kapuja V. E.
munkaszervezet vezetı

2014. májusi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

2

3./ EGYESÜLETI KÖZGYŐLÉS
Egyesületünk 2014. május 28.-án 14.00 órakor, a Kisbér, Kossuth L. u. 14. szám alatti
munkaszervezetének irodájában közgyőlést tartott az alábbi napirendi pontok szerint:
1. Besz á m ol ó a két ü l és köz öt t t ört én t es em én yekrıl
Elıadó: Mecseki Melinda munkaszervezet-vezetı
2. A 2 0 1 3 . évi köz h a szn ú sá gi j el en t és i sm ert et ése, el foga d á sa
Elıadó: Sógorka Miklós elnök
3. Pt k. vá l t oz á sa i – A la p sz ab á l yh oz kap csol ód á s
Elıadó: Sógorka Miklós elnök
4. E gyeb ek, kérd ésf el t ev és
A közgyőlés kezdetén Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes.
Jegyzıkönyvvezetınek Bauer Zsoltot, hitelesítınek Pavlitzkyné Miklós Enikıt javasolta, amit a tagok
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadtak. Javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok
tárgyalását, amit a közgyőlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott.
Az elsı napirendi pont keretében Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı beszámolt a legutóbbi
közgyőlés (2014.02.25.) óta történt fıbb eseményekrıl:
1.1. 2013. novemberében jelent meg a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl elnevezéső jogcím, melyre
összesen 11 db pályázat érkezett, több mint 270 millió forintos támogatási igénnyel. Ezek közül a 7 db
megfelelt pályázatot támogatta az egyesület két körben, több mint 170 millió forint értékben, az Irányító
Hatóságtól igényelt pluszforrás igénybevételével. Ezek után röviden ismertette a nyertes pályázatokat.
1.2. A 2014-2020-as tervezési idıszakra való felkészülés kapcsán a legutóbbi ülés döntése alapján a
munkaszervezet benyújtotta a HFS tervezési terület elızetes elismerésének kérelmét az Irányító
Hatósághoz (IH), illetve a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez, amit az
IH március 26-án hagyott jóvá.
A beszámoló után lehetıséget adott kérdésfeltevésre, kérdés Csányi Józsefnétól érkezett azzal
kapcsolatban, hogy Ács városa a következı idıszakban sem lesz-e kedvezményezett bizonyos
vidékfejlesztési források (ÚMVP-DIT III. tengely) tekintetében. A munkaszervezet vezetı válaszában
valószínősítette, hogy a jelen idıszakban nem lesz ilyen lehatárolás a települések között.
A beszámoló után Sógorka Miklós elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A beszámolót a tagok
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták.
A 2. napirendi pont során Sógorka Miklós elnök elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok és
alapszabályunk értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
Ismertette az elızıleg a tagok számára megküldött közhasznúsági jelentést kiegészítve a ’BakonyaljaKisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.)
VM rendelet szerinti szöveges beszámolóval.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület közgyőlése egyhangúlag elfogadta a 2013. évi
közhasznúsági jelentést és a beszámolót. (7/2014. (V.28.) számú határozat)
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A 3. napirendi pont keretében az elnök elmondta, hogy az új Polgári Törvénykönyv szabályozása
értelmében a közhasznúság megtartása érdekében szükséges az egyesület alapszabályának módosítása,
melybe belekerültek más, a mőködést elısegítı változtatások is.
Ismertette az elızıleg a tagok számára megküldött egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályt,
majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület közgyőlése egyhangúlag elfogadta az egységes
szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályt. (8/2014. (V.28.) számú határozat)
Az utolsó napirendi pont során Mecseki Melinda ismertette a LEADER Egyesületek Szövetségének
kezdeményezését a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban elkülönített LEADER forrás jelenleg
mértékének növelésérıl.
Ennek kapcsán Dr. Fülesné Balogh Anita nyomatékosította, hogy az elızı idıszak fejlesztéseinek
megvalósulását, eredményeit látva egyre több potenciális pályázó érdeklıdik a LEADER források iránt,
amit a munkaszervezet vezetı is megerısített.
Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület közgyőlése támogatta a LEADER Egyesületek
Szövetségének kezdeményezését, amelynek célja, hogy a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban
elkülönített LEADER forrás mértéke érje el legalább a Program összköltségének 12%-át. (9/2014. (V.28.)
számú határozat)
Az ülés végén Sógorka Miklós lehetıséget adott a jelenlévıknek kérdésfeltevésre, kérdés nem érkezett,
ezért megköszönve a jelenlévık figyelmét 14.55-kor bezárta a közgyőlést.
Mind a 2013. évi közhasznúsági jelentés, mind az egységes szerkezetbe foglalt, módosított
alapszabály – melyek benyújtásra kerültek az Országos Bírói Hivatalhoz, ill. a Tatabányai
Törvényszékre – megtalálható egyesületünk honlapján.

4./ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÜNK TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2008. június 13-án Kisbéren tartotta alakuló
közgyőlését, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2008. július 11-én jegyezte be Pk.60.036/2008/8.
számú bejegyzı végzésével.
2013-ban az egyesület adományt és támogatást magánszemélytıl, egyéni vállalkozótól, jogi személyiségő
gazdasági társaságtól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól nem kapott.
A szervezet a tárgyévben nem részesült SZJA adományban. Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétele 24 261 000,- forint volt, melybıl 22 816 000,- forint a központi költségvetéstıl kapott támogatás
(a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított mőködési támogatás) volt, 1 441 000,- Ft-ot
az egyesületi tagdíjak tettek ki, 4 000,- Ft egyéb bevétel volt. Tartós adományozásra szerzıdéskötés nem
született.
A közhasznú tevékenység ráfordításait a személyi, tárgyi és dologi kiadások tették ki összesen 24 456
000,- forint értékben. A tárgyévi közhasznú eredmény -195 000,- forint volt. Szervezetünk esetében nem
cél a közhasznú tevékenység nyereségessé tétele, azonban legalább a szinten tartásra kell törekedni.
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület, mint közhasznú szervezet kilenc nevesített
tisztségviselıvel rendelkezik: hat tagú elnökség és három tagú felügyelı bizottság. A feladatokat
társadalmi munka keretén belül látják el, az elnökség tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesültek 2013ban. A szakmai feladatokat 4 fı alkalmazott végzi, akik nem tisztségviselık.
Az egyesület az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelıen végezte tevékenységét 2013ban.
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A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyőjtési akció
keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.

Forrás: www.szelektalok.hu

AZ ÉV FÁJA VERSENY

Az Év Fája versenybe olyan fák nevezését várja az Ökotárs Alapítvány, amelyek különleges
helyet foglalnak el a körülötte élık, egy kisebb-nagyobb közösség életében. Éppen ezért
nem a faegyed mérete vagy életkora a döntı: a fákat egy történet kíséretében lehet nevezni,
mely bemutatja, hogy miért is fontos az ıt jelölıknek.
A nevezett fák közül a zsőri 12 döntıst választ, s ezután szokás szerint közönség szavazza meg, hogy
melyik nyerje el közülük az Év Fája címet. A közönségszavazás szintén az evfaja.okotars.hu-n
keresztül zajlik majd, ısztıl.
A versenybe a fa fotóival és történetével lehet nevezni május 12-tıl június 13-ig. Bárki nevezhet fát,
akár családok, osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy vállalkozások. Minél többen
támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez is jelzi, hogy a nevezett fa valóban egy közösség
támogatását élvezi.
Az elmúlt három évben rendre több mint tizenötezren adták le a voksukat az ország minden táján
található fákra, és nemegyszer szoros versenyben alakult ki a végsı sorrend.
A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra
szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölıknek. A támogatást a
fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen
intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen ıshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.
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A verseny döntısei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is
részesít.
A verseny külön kategóriája a „Hıs Fa”: erre a címre olyan fák jelölését várják, melyek élete vagy
természetes környezete, élıhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölık sikeresen
küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnék – legalább jelképesen –
elismerni azok áldozatos munkáját is, akik készek tenni megmentésük érdekében, valamennyiünk
javára!
A hazai verseny gyıztese részt vesz a jövı év elején az Európai Év Fája versenyben is, amelynek
gyıztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A korábbi években két alkalommal nyerte magyar fa a
versenyt, idén pedig a gödöllıi vackor 35 ezer szavazattal lett második, minden eddigi eredményt
felülmúlva!
Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt
vehetnek.
A jelöléseket kizárólag online lehet beadni.
Az Év Fája verseny fı szervezıje az Ökotárs Alapítvány.
További információ: Sólyom Éva (411-3500, solyom@okotars.hu)
Forrás: www.evfaja.okotars.hu

HUNGARIKUM LETT AZ AKÁC
Hungarikum lett a magyar akácfa és a magyar akácméz – jelentette be Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter.
A Hungarikum Bizottság döntését Fazekas Sándor jelentette be a testület kihelyezett ülését követı
sajtótájékoztatón, Szarvason. Ezt követıen a tárcavezetı, Babák Mihály Szarvas polgármestere és a
bizottság tagjai elültettek egy nemesített gömbakácot a több mint kétszáz éves Tessedik fa közelében.
A bizottság Szarvason ülésezett, Tessedik Sámuel lelkész, a felvilágosodás korának pedagógusa,
gazdasági szakíró szülıvárosában, aki sokat tett az akác magyarországi meghonosításáért. A
vidékfejlesztési miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke elmondta: az akác és az akácméz
hungarikummá nyilvánításában a bizottság pénteken egyhangú döntést hozott, valamennyien
támogatták, hogy bekerüljön az egyedüli értékek közé, amit az utókornak is meg kell ıriznie
generációkon át.
A magyar akác az alföldi és a vidéki táj elengedhetetlen része, kiváló magyar fa, a világon egyetlen
ország sem ért el Magyarországhoz hasonló eredményeket az akácgazdálkodásban – érvelt a
bizottság döntése mellett a miniszter. Hozzátette: az akácméz pedig kiváló és egyedülállóan népszerő
terméke a hazai méhészetnek.
Fazekas Sándor tájékoztatott arról is, hogy a bizottság hungarikummá nyilvánította a Zsolnay
Kulturális Negyedet, a Herz téliszalámit, az Ilcsi szépítı füveket, a makói hagymát és a
klasszikus magyar nótát. A Magyar Értéktár a Teodora Kékkúti és a Kereki ásványvizekkel,
a kizárólag itthon mőködı magyar védınıi szolgálattal, a vizsolyi bibliával és a református
templommal, valamint nemzeti fegyverünkkel, a honfoglaláskori nyíllal bıvült a bizottság
döntésének köszönhetıen.
A miniszter szólt arról is, hogy a nemzeti értékeket és a hungarikumokat népszerősítı
kommunikációs kampány zajlik majd május 15-ike és június 15-ike között. Ennek keretében
bemutatják a Hungarikum Bizottság tevékenységét, valamint a hungarikumok körét. A cél, hogy
felhívják az emberek figyelmét a nemzeti értékekre, valamint arra, hogy közkincseinket kötelességünk
óvni és továbbadni a fiataloknak.
Forrás: VM Sajtóiroda
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