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

2015. május

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./ NYILVÁNOS EGYESÜLETI KÖZGYŐLÉS
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május 26-án 10.00 órakor, a
munkaszervezet irodájának épületében (Kisbér, Kossuth L. u. 14.) tartotta soron következı
nyilvános közgyőlését az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl
Elıadó: Mecseki Melinda munkaszervezet-vezetı

2. A 2014. évi beszámoló ismertetése, elfogadása
Elıadó: Sógorka Miklós elnök

3. Egyebek, kérdésfeltevés
Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
közgyőlés nem határozatképes, Az Egyesület alapszabálya értelmében a közgyőlés határozatképes, ha
a tagok több mint a fele jelen van.
A megismételt közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg
kitőzött közgyőlés meghívójában errıl a tagokat tájékoztatták. A tájékoztatás megtörtént, a
megismételt közgyőlés ideje 2015. május 26. 10.15 óra.
Jegyzıkönyvvezetınek Bauer Zsoltot, hitelesítınek Pavlitzkyné Miklós Enikıt javasolta, melyet a
tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadtak. Javasolta a meghívóban kiküldött napirendi
pontok tárgyalását, amit a közgyőlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott.
1. napirendi pont:
Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı beszámolt a legutóbbi közgyőlés (2015.02.05.) óta történt
fıbb eseményekrıl.
2015. 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

1

Elmondta, hogy a 2014-20-as Vidékfejlesztési Program legutóbbi változata elfogadás alatt áll. Ehhez
kapcsolódóan az akciócsoportok részére a forráselosztás megtörtént, ezt tartalmazza a nemrég
megjelent, a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
22/2015. (V. 18.) számú közleménye a 2014-2020 között a LEADER Programban a helyi
akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról. A 2014-2020 között HFS tervezési területre
vonatkozó indikatív keretösszeg akciócsoportunk részére 487 000 000 Ft, mely kizárólag LEADER
pályázatok – melyek egyértelmően nem támogathatók más pályázati forrásból – megvalósítására és a
munkaszervezet mőködésére fordítható, az eddigi III-as tengelyes jogcímekhez hasonló kiírások
központi pályáztatással kerülnek kiosztásra.
Felvázolta az elkülönítés szempontjait:
Nem LEADER: normál agrárberuházás, települési alapinfrastruktúra (EFOP, TOP, BM), mőködı
mikro-vállalkozás (GINOP)
LEADER lehet: OP-khoz kapcsolódó tevékenységek, „ráhordása”, pro-aktív szerepvállalás
(egészség, szociális, kisgyermek, stb…), lokális infrastruktúra, szolgáltatás (pl. szolgálati lakás)

Ezt követıen beszélt az Alapvetı szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben alintézkedésrıl:
Támogatható tevékenységek:
- Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
- Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése
- Falu és tanyagondnoki, polgárıri, mezııri, hegyıri szolgálathoz jármő/eszközbeszerzés
- Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése
- A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók
Majd a Kismérető infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben alintézkedést ismertette:
 Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése
 Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai célú fejlesztések
 Településképet meghatározó épületek külsı felújítása
 Autonóm természetközeli szennyvízkezelési megoldások, egyedi szennyvíz-tisztító
kisberendezés 2000 LEÉ alatt
 tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi
megoldásainak támogatása
Támogatható tevékenységek:
- Kismérető infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 95%
- Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás 95%
- Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 100 millió Ft, támogatási intenzitás 95%
- Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, támogatási intenzitás 65%
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Kiemelte, hogy a jelen költségvetési idıszakhoz kapcsolódóan elkezdıdött az akciócsoport szintjén
is a tervezı munka, várjuk a projektötleteket – ehhez projektgyőjtı adatlap kerül szétküldésre.
Elmondta a LEADER helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának ismérveit:
 nagyobb hangsúlyt fektet a Helyi Fejlesztési Stratégiák minıségére (stratégiai fókusz, helyi
szükségletek, újszerőség, VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése)
 elıkészítı támogatás nyújtása (kapacitásfejlesztés, megalapozó vizsgálatok, a HFS közösségi
tervezés eszközeivel történı elkészítésének finanszírozása)
 HFS-ek kiválasztási folyamatába beépített részletes értékelés
 a Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) mőködési finanszírozása egyszerősített módon
+ dolgozhat „kifelé” = helyi fejlesztési „ügynökség”
Az elnök felhívta az elkészítı munka fontosságára a figyelmet, mivel az egyes operatív programok, a
megjelenı pályázatok részletei elérhetık az Új Széchenyi Terv honlapján.
A beszámoló után Sógorka Miklós elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A beszámolót a
tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták.
2. napirendi pont
Sógorka Miklós elnök elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok és alapszabályunk értelmében
szervezetünk köteles éves beszámolót készíteni, melynek elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
Ismertette az elızıleg a tagok számára megküldött beszámolót. E szerint az összes bevétel 30 922
000,- forint, az összes ráfordítás 23 303 000,- forint, a tárgyévi eredmény 7 619 000,- forint volt. A
’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület az alapító okiratában foglalt céljainak
megfelelıen végezte tevékenységét 2014-ben.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A tagok egyhangúlag elfogadták a 2014. évi beszámolót.
3. napirendi pont
Az elnök tájékoztatta a tagságot az éves költségvetés alakulásáról. A legutóbbi, februári közgyőlésen
elfogadásra került az éves költségvetés, mely hiánnyal számolt. Idıközben az Irányító Hatóság
felmérte az akciócsoportok körében az esetleges többletforrásokat és a plusz mőködési forrás
igényeket, melynek keretében 3,5 millió forint kiegészítı forrást igényeltünk. Az elszámolási idıszak
kitolódott október végére, eddig használhatjuk fel a mőködési forrásokat. Az igényelt plusz forrással
együtt a rendelkezésre álló forrás elegendı a mőködéshez. November-decemberre a HFS elıkészítı
költségeibıl kívánunk mőködni, és januártól elérhetık lesznek a jelen költségvetési idıszak új
mőködési forrásai.
Sógorka Miklós lehetıséget adott a jelenlévıknek kérdésfeltevésre, kérdés nem érkezett.
Sógorka Miklós megköszönve a jelenlévık figyelmét 11.04-kor bezárta a közgyőlést.
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MÓDOSULNAK

EGYES BERUHÁZÁSI JOGCÍMEKNÉL A
MEGVALÓSÍTÁSI ÉS AZ UTOLSÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSI HATÁRIDİK

Módosulnak az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási
jogcímeknél a megvalósítási és az utolsó kifizetési kérelembenyújtási határidık!
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 határidık meghosszabbításáról döntött. Ennek alapján rövidesen sor kerül a
vonatkozó jogcímrendeletek módosítására.
A határidı módosítással érintett jogcímrendeletek felsorolását és a várható új határidıket az
Irányító Hatóság 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye tartalmazza.
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

KONFERENCIA A TÁJGONDOZÁSRÓL,
TÁJFEJLESZTÉSRİL ÉS ÖKOTURIZMUSRÓL

2015. június 24-én a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
közremőködésével konferenciát rendeznek Hatvanban, amelyen a tájgondozás, tájfejlesztés
és ökoturizmus kérdéskörét tárgyalják.
A tájgondozás, tájfejlesztés és ökoturizmus jegyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Földmővelésügyi Minisztérium, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési
Egyesület, a Zöldutak Módszertani Egyesület, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet 2015. június 24-én szakmai mőhely konferenciát rendez Hatvanban.
Az eseményen bemutatják azokat a jó gyakorlatokat, megvalósult projekteteket, kutatásokat,
amelyekben a tájhoz kötıdı tevékenységek társadalmi vetülete is megjelenik, ahol a táji lépték egy
lehetıséget jelent a helyi közösség megerısödéséhez, valós együttmőködések elindításához.
A közösségi kezdeményezéső fejlesztések, a térségi fejlesztési elképzelések, valamint a fiatal kutatók,
tájérték feltáró kezdeményezések bemutatása mellett a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Karának tájgondnoki képzését is megismerhetik az érdeklıdık.
A rendezvénynek a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum ad otthont.
(Grassalkovich Kastély, 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24.)
A konferencián való részvétel térítésmentes, de elızetes elektronikus regisztrációhoz kötött.
Jelentkezését az alábbi linken elérhetı regisztrációs őrlap kitöltésével teheti meg legkésıbb 2015.
június 15. (hétfı) 12 óráig.
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TÖBB MINT 200 MILLÁRD FORINTOT FORDÍT TURISZTIKAI
FEJLESZTÉSEKRE A KORMÁNY

A hazai turizmus a válság ellenére is képes volt a növekedésre, aminek a nemzetgazdasági jelentısége
annál is nagyobb, mivel a szektor a foglalkoztatás több mint 10 százalékát biztosítja. A turizmus
ugyanakkor egész Európában erısödik, és hazánk versenyképessége hosszú távon csak a turisztikai,
illetve a turizmushoz kapcsolódó innováció, például a gyógyvízkutatás támogatásával biztosítható,
amelynek eredményeként egyedi, minıségi szolgáltatások jöhetnek létre – fejtette ki Csepreghy
Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelıs helyettes államtitkára egy
szakmai konferencián május 20-án. A helyettes államtitkár szerint a hazai turizmust a megosztáson
alapuló gazdaságtól (sharing economy) sem kell féltenünk.
„A turizmus Európa majdnem minden országában, köztük hazánkban is erısödött az utóbbi
években, amivel párhuzamosan egyre élesebbé vált a verseny a célországok között. Magyarországon a
turizmus adja a GDP nem kevesebb mint 8,8 százalékát, miközben a foglalkoztatásból összesen 11,3
százalékkal veszi ki a részét, így kiemelten fontos, hogy az uniós források felhasználásával biztosítsuk
a szektor nemzetközi versenyképességét” – fejtette ki Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelıs helyettes államtitkára a Figyelı „A hazai turizmus, avagy a
tartós kibontakozás titkai és trükkjei” címő konferenciáján.
A helyettes államtitkár felidézte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 óta
majdnem 30 százalékkal, 13,36 millióról 17,25 millióra nıtt a turisztikai céllal hazánkba érkezı
külföldi vendégek száma, és 2014-ben a belföldi utazások számának alakulásában is kedvezı fordulat
állt be, miután 3 százalékkal, 14,38 millióról 14,85 millióra emelkedett a többnapos belföldi turisták
száma. A Turisztikai Világszervezet adataiból pedig az látszik, hogy a 2009-es visszaesést követıen
immár ötödik éve masszívan, évente átlagosan 4,5 százalékkal növekszik a nemzetközi
turistaérkezések száma Európában.
A helyettes államtitkár szerint a célországok közötti versenyben a vendégek elvárásai is növekedtek.
Ezek ismeretében hazánk csak úgy ırizheti meg attraktivitását, ha nemzetközi összehasonlításban is
egyedi, kreatív és minıségi szolgáltatást képes nyújtani. A szolgáltatásfejlesztés kulcsa az innováció,
amelyet Csepreghy Nándor elıadásában három oldalról vizsgált meg.
Elıször is jelentıs potenciál rejlik a gyógy- és termálvízkészletünk egészségturisztikai
hasznosításában. A gyógy- és termálvizek egészségügyi hatásait vizsgáló orvosi kutatások eredményei
alapján tovább szélesíthetı az egészségmegırzést, a gyógyítást és a rehabilitációt célzó turisztikai
szolgáltatások kínálata, illetve biztosítható a jelenleg elérhetı szolgáltatások orvosszakmai
megalapozottsága. Innovációra van szükség az egyedi, kreatív, sajátos vonzerıvel bíró termékek
fejlesztéséhez is – ezek a termékek a vendégeknek egyedi élményeket kínálnak, amelyek szintén
erısíthetik hazánk vendégvonzó képességét. Végezetül a turisztikai szektor szereplıinek – felismerve
a világmérető digitalizáció jelentıségét – nagy hangsúlyt kell fektetniük a minél szélesebb körő online
információszerzés feltételeinek a megteremtésére is, mindenekelıtt a specifikus, többnyelvő
weboldalak és mobilapplikációk fejlesztésére.
A helyettes államtitkár szót ejtett a megosztáson alapuló vagy közösségi gazdaságról (sharing
economy) is. Csepreghy Nándor szerint a szállodákat, utazási irodákat vagy utazásszervezıket hosszú
távon nem veszélyeztetik például a magánszobák vagy –lakások igénybevételét lehetıvé tevı sharing
economy platformok, ezek ugyanis a szolgáltatás minıségét tekintve nem versenyezhetnek a
professzionális turisztikai szolgáltatókkal. Ugyanakkor a közösségi gazdaságnak kulcsfontosságú
szerepe lehet a külföldi vendégek Magyarországra vonzásában, akik aztán az itteni költésükkel
jelentıs mértékben hozzájárulhatnak a turizmus másodlagos bevételeinek növekedéséhez.
„A turizmus a magyar gazdaságpolitika mindkét célját, a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatásbıvítést tekintve egyaránt stratégiai jelentıséggel bír, így a szektor a fejlesztéspolitikának is kiemelt
területe. Ennek megfelelıen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében
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összesen 111 milliárd forint, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban pedig 106
milliárd forintot fordítunk a turisztikai fejlesztésekre a következı öt évben” – zárta gondolatait
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelıs helyettes
államtitkára.
Forrás: Miniszterelnökség

VIDÉKFEJLESZTÉS A FALUSI TURIZMUS SZOLGÁLATÁBAN

Az új agrár-vidékfejlesztési politika lehetıséget 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 felelıs államtitkár egy
LEADER-pályázatból megvalósult falusi szálláshely átadásán, Szabolcsban május 22-én.
Az államtitkár beszédében kitért a falusi turizmus jelentıségére, amely az egyik legalkalmasabb módja
annak, hogy közvetlenül megismerhessük egy tájegység mindennapi életét és kultúráját. A
mezıgazdaság és a turizmus szorosan kapcsolódik egymáshoz; a festıi, érintetlen táj képezi a
turizmus sikeres fejlıdésének egyik alapját, de ugyanez az alapja a fenntartható mezıgazdaságnak és
az erıs vidéknek is. A minıségi vendéglátást a szívükön viselı, képzett szakembereké a jövı, akik
ismerik a vidék, a mezıgazdaság problémáit, képesek a feladatok komplex megoldására. A települési,
kistérségi és országos méretekben vett együttmőködéssel a hazai turisztikai kínálat versenyképes,
Magyarország hírnevét öregbítı exportcikként is értékesíthetı – 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 termelıktıl vásároljanak helyben termelt, egészséges
élelmiszert. A közvetlen értékesítési módokat, például a termelıi piacok elterjesztése huszonhat
milliárd forintos keretösszeggel, tematikus alprogramban kapott helyet a VP-ben.
A Vidékfejlesztési Program (VP) hangsúlyt fektet a kis gazdasági szereplık együttmőködéseinek
ösztönzésére is. Ugyanilyen fontos a helyi közösségi szolgáltatások és infrastruktúrák fenntartható
fejlesztése, valamint a közösségi tervezésen alapuló, LEADER típusú fejlesztések megvalósítása is.
Forrás: Miniszterelnökség
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MEGÚJULT AZ MVH TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

A ügyfélbarát ügyintézés érdekében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az eddiginél
korszerőbb telefonos ügyfélszolgálati rendszert vezetett be.
2015. június 1-tıl az érdeklıdık 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 pályázók, a gazdák egyszerőbben és gyorsabban
juthatnak információkhoz.
A megyei kirendeltségek közvetlen telefonos elérhetıségei:
Komárom-Esztergom megye – Tatabánya: 34/814-520
Veszprém megye – Veszprém: 88/814-920
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

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 feltételrendszerérıl.
A Magyar Közlöny 2015/56. számában jelent meg a Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérıl. A rendeletben
olvashatunk arról is, hogy a települések besorolásánál milyen módon vették figyelembe a társadalmi
és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerı-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.
Forrás: Miniszterelnökség
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MEGHÍVÓ
A Malcsik Hús Kft. tisztelettel meghívja Önt
a 2013. évi LEADER pályázat keretében
a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával megvalósult
E sz köz f ej l esz t é s a M a l csi k Hú s K f t - n él c. projekthez kapcsolódó, a Kisbéri
Horgászegyesülettel közösen szervezett fızıversenyre.
Idıpont: 2015. június 21. (vasárnap) 10.00 óra
Helyszín: Kisbéri Horgásztó

Tisztelettel:

Malcsik Tamás
sk.

„Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”
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