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

2011. október

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER pályázatok benyújtása
A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus
benyújtásból fakadóan pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH)
vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
már nyilvántartásba vettek – azaz MVH regisztrációs számmal rendelkeznek – a G001-11-1 számú nyomtatvány kitöltése és beküldése
alapján.
A benyújtás módja szerint az alábbi esetek lehetségesek:
1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek, akik
maguk nyújtják be elektronikusan a pályázataikat.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a
cég, szervezet besorolású ügyfelek, akik más természetes személy
útján nyújtják be a pályázatukat. Ebben az esetben meghatalmazást
vagy technikai közreműködést kell készíteni az elektronikus kérelem
kitöltési felületen.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat.
Meghatalmazott bármely természetes személy lehet, aki
1. MVH ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik, (ha még nincs,
akkor a G001-11-1 számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH
illetékes megyei kirendeltségén – MVH Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége (2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.; postacím: 2801
Tatabánya, Pf.: 1394.) valamint
2. ügyfélkapus bejelentkezéssel rendelkezik, (ha még nincs, akkor a
helyi okmányirodában lehet igényelni).
Az ügyfél egyedi jelszavával – amit szintén az MVH-tól kell igényelni
a G946-os nyomtatványon – a meghatalmazott beléphet az ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő felületre. Az elektronikus
kérelemkitöltő felületen először (a pályázat kitöltését megelőzően) az
állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül benyújtani, majd ezt
követően három példányban kinyomtatni, és azt az ügyfélnek, a meghatalmazottnak, valamint két tanúnak aláírni. A meghatalmazás egy
példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, a harmadik példányt legkésőbb a meghatalmazásban szereplő
eljárási cselekmény elvégzését megelőzően 8 nappal kell eljuttatni az
ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére.
Az MVH-ba elektronikusan beküldött „Meghatalmazás” alapján az

MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Fontos, hogy a meghatalmazás
az MVH-ba papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét. Amíg a nyilvántartásba vétel nem történt
meg, a meghatalmazott nem tud belépni az egységes kérelem-kitöltő
felületére.
A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás a
MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül!
A meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás tényét az elektronikus felületen ún. KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatásával és a nyomtatott példányok együttes
(az ügyfél és a meghatalmazott) aláírásával, vagy az ügyfél által aláírt
nyilatkozattal kell dokumentálni.
További információk és nyomtatványok a MVH weboldalán (www.
mvh.gov.hu) az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt, valamint akciócsoportunk honlapján (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu)
érhetőek el.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szeptember második
felében megjelentette 149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közleményét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A közlemény mellékleteiből többek között megtalálható az Üzleti-, ill. a Működtetési és fenntarthatósági terv, az elektronikus felület
használatához kapcsolódó útmutató és segédlet. Az eddig szokásos,
az ÚMVP III. és IV. tengelye keretében használt támogatási kérelem
formanyomtatványok az elektronikus felületen keresztül, online tölthetők ki. A felületre való belépést, a megelőző lépéseket és feltöltést,
valamint az adatlapot a közlemény mellékletét képező Segédlet az
elektronikus felület használatához c. dokumentum tartalmazza
szemléletesen.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal időközben megjelentette 156/2011. (IX. 28.) számú Közleményét a 149/2011. (IX.20.)
MVH közlemény módosításáról.
A módosítás a 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény „Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű IX. pontjában, LEADER
rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés, tanulmányok jogcímek esetében a megvalósítási határidőre vonatkozó rendelkezések
közötti ellentmondás feloldása érdekében volt szükséges. Pontosítások olvashatók néhány munkaszervezet elérhetőségében és a Kitöltési
Útmutatóban. A közlemény-módosítás részét képezi egy tájékoztató
a technikai közreműködéssel és meghatalmazással kapcsolatban.
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2.

Munkaszervezetünk hírei
Egyesületünk munkaszervezete az eredményes LEADER pályázatok benyújtását segítendően 2011. szeptember 28-i nyilvános közgyűlését megelőzően 13 órától pályázati tájékoztatót tartott kisbéri irodájában, amin sok potenciális pályázó
vett részt.
A tájékoztatón Bauer Zsolt szakmai munkatárs az alábbi témakörökről beszélt:
- Vonatkozó jogszabályok
- Akciócsoportunk pályázati célterületei
- A projekt adatlap és a pályázat elektronikus benyújtásának
gyakorlati lépései
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület ugyanezen helyszínen szeptember 28-án 14 órától közgyűlést tartott az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez – a
LEADER Helyi Akciócsoportok (LEADER HACS) működéséről – kapcsolódóan az alábbi napirend szerint:
1. Beszámoló a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület eddigi tevékenységéről, eredményeiről – Sógorka
Miklós elnök
2. Tagfelvétel a csatlakozni kívánó személyek, szervezetek részére – Sógorka Miklós elnök
3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megerősítése. Ellenkező esetben új tagok választása – Sógorka Miklós
elnök
4. Egyebek, kérdésfeltevés
A közgyűlés keretében Sógorka Miklós elnök köszöntötte a
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
közgyűlés nem határozatképes, mivel nincs jelen a tagok több,
mint a fele (legalább 50% + 1 fő).
Alapszabályunk értelmében a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg kitűzött közgyűlés meghívójában erről a tagokat tájékoztatták. A tájékoztatás megtörtént, a megismételt közgyűlés
ideje 2011. év szeptember. 28. napjának 14.30 órája.
Jegyzőkönyvvezetőnek Nemes Zsuzsát, hitelesítőnek Székely
Mártont javasolta, melyet a tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadtak. Javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, amit a közgyűlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott.

Ismertette a 2008. óta lekötött összegeket jogcímenként. Megállapította, az egyesület eredményesen végezte a munkáját,
hiszen a rendelkezésre álló források nagy részét sikerült már
lekötni, felhasználni. Végezetül megköszönte a munkaszervezet munkáját.
A beszámoló után szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A beszámolót a tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták.
2. napirendi pont
Sógorka Miklós elnök ismertette a második napirendi pontot.
Tagfelvétel a csatlakozni kívánó személyek, szervezetek részére. Ismertette az alapszabály módosítás után milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel. Megállapította, hogy új tagfelvételre
irányuló kérelem nem érkezett be a közgyűlésig, így a napirendi pontot lezárta. A napirendi pontot a tagok egyhangúlag,
határozathozatal nélkül elfogadták.
3. napirendi pont
Sógorka Miklós ismertette az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet – a LEADER Helyi Akciócsoportok (LEADER HACS)
működéséről – azon részeit, melyek a napirendi pontot szükségessé teszik.
- Először szavazásra bocsátotta, hogy, az egyesület feladatait
az eddigi munkaszervezet útján végezze-e a jövőben az egyesület. A jelenlevők egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták, hogy az eddigi munkaszervezet végezze a feladatokat
továbbra is.
- Következő feladat volt dönteni az elnökség tagjainak és tisztségviselőnek megerősítéséről, vagy új tagokat és tisztségviselőket választani. Az elnök feltette szavazásra az eddigi elnökségi
tagok és tisztségviselők megerősítését. A tagok egyhangúlag,
határozathozatal nélkül elfogadták a javaslatot, megerősítették
pozíciójukban az elnökségi tagokat és a tisztségviselőket.
4. napirendi pont
Sógorka Miklós átadta a szót a jelenlevőknek, kérdés nem érkezett. Az elnök megköszönte a figyelmet és 15.00 órakor bezárta a közgyűlést.
A LEADER pályázatokhoz kapcsolódó előzetesen benyújtandó projekt adatlapok benyújtási határideje szeptember 29-én
lezárult. A projekt javaslatok LEADER kritériumokhoz való
illeszkedésének vizsgálata céljából akciócsoportunk Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) augusztus 29-én, szeptember 8-án és
október 5–én ülésezett, ahol tárgyalásra került az összes beérkezett adatlap. A HBB október 10-re egy pót ülést tűzött ki
az október 5-én hiánypótlásra visszaküldött projektjavaslatok
javítására, valamint a szeptember 30. után postán érkezett projektjavaslatok tárgyalására.

1. napirendi pont:
Sógorka Miklós elnök ismertette az 54/2011. (VI. 10.) VM
rendelet – a LEADER Helyi Akciócsoportok (LEADER
HACS) működéséről – azon részeit, melyek szükségessé tették
a közgyűlés összehívását.
Majd beszámolt az Egyesület munkájáról a 2008. június 13-i
megalakulás óta eltelt időben.
Elmondta mi tette szükségessé a munkaszervezet felállítását,
új iroda kialakítását, a munkaszervezet bővítését. Kiemelte,
hogy csak az egyesületen keresztül tudnak hozzájutni ezekhez Akciócsoportunkhoz a tíz pályázati célterület vonatkozáaz európai uniós forrásokhoz a két kistérség önkormányzatai, sában az alábbi számú és támogatás igényű projekt adatvállalkozásai, nonprofit szervezetei.
lapok érkeztek be a rendelkezésre álló időszakban:
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CÉLTERÜLET
MEGNEVEZÉSE
1. Települési gazdasági területek kialakítása, fejlesztése
2. Kis- és középvállalkozások
fejlesztése
3. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kisbéren
4. Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása
5. Szociális alapú önfenntartó
foglalkoztatás támogatása
6. Erdészeti szolgáltatók és
zöldterület kezelők eszközparkjának fejlesztése
7. Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása
8. Együttműködésben a Bakonyalja-Kisalföld kapujáért
9. LEADER rendezvény
10. Kisebbségi hagyományok
megőrzése
Összesen:

3.

PÁLYÁZÓK SZÁMA *
(DB)

KERETÖSSZEG
(FT)

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS (FT)

2

40 000 000,-

15 156 100,-

2

50 000 000,-

15 998 965,-

3

30 000 000,-

17 200 000,-

5

30 000 000,-

33 300 000,-

2

40 000 000,-

40 000 000,-

3

10 000 000,-

9 300 000,-

19

100 000 000,-

161 709 920,-

1

5 000 000,-

5 000 000,-

27

10 000 000,-

6 700 000,-

0

15 000 000,-

0,-

64

330 000 000,-

304 364 985,-

* A táblázatban nem szerepel a HBB által elutasított 2 db projekt javaslat (1 db – Együttműködésben a Bakonyalja-Kisalföld
kapujáért, 1 db – LEADER rendezvény)

Megalakult az MNVH tanácsa
A szövetségkötések idejét éljük. Szövetséget köt egymással a város és
a vidék, összefognak a helyi termelők és a helybéli vásárlók – jelentette ki Fazekas Sándor a 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) október 1-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tanácsának alakuló ülésén. A legfeljebb
kétszáz fős testület a 75. OMÉK-on százhúsz taggal alakult meg.
A vidékfejlesztési miniszter elmondta, hogy a tanács a hálózat legfőbb érdekegyeztető, támogató és javaslattevő szerve. „A testület
kiemelt feladata a civil kontroll erősítése mellett, hogy véleményt
alkosson a nemzeti és a nemzetközi vidékpolitikáról. Tagjait a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseletek,
LEADER helyi akciócsoportok képviselői, tisztségviselői, munkatársai, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül kérik fel” – hangsúlyozta Fazekas Sándor.
A tanácsnak egyéni és szervezeti tagjai is vannak, összetételéből
adódóan nemzeti szinten közvetíti a vidékpolitikában érintettek érdekeit. Véleményezik az MNVH éves cselekvési tervét, a végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve javaslatot tehetnek az elnökségnek
az éves cselekvési tervre is. A tanács irányítja az MNVH működését, közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek,
valamint a kormányzati szereplők között, továbbá az elnökség elé

terjeszti a Vidékfejlesztési Minisztérium javaslatait, szakmai anyagait
és nemzetközi szinten is képviseli az MNVH-t.
Csatári Bálint, az MNVH elnöke kiemelte, a hálózatépítésben és
a vidékfejlesztésben a médiának rendkívül fontos szerepe van. A
vidék iránti elköteleződést, a vidéki életmódot ezen a fórumon lehet a leginkább népszerűsíteni. Ahhoz azonban, hogy a vidéki élet
választható alternatívaként jelenjen meg a fiatalok számára is „szakmai és közösségi összefogásra van szükség, ennek érdekében alakult
meg az MNVH tanácsa”.
„A tanáccsal vált teljessé az MNVH intézményrendszere, amely a
vidékfejlesztés ügyét megismerteti az egész társadalommal. A testület egyelőre százhúsz főből áll, amely bővülhet, hiszen a jogszabály
kétszáz főt engedélyez. Az MNVH érdekegyeztető, támogató és
kapcsolattartó szervezet, amely kettős elvárásnak kell, hogy megfeleljen: le kell fednie a magyar vidéki társadalmat és egyben operatívnak kell lennie” – hangsúlyozta V. Németh Zsolt. Az vidékfejlesztésért felelős államtitkár hozzátette: a Vidékfejlesztési Minisztérium
hatalmas kultúrmisszót végez azzal, hogy 635 Integrált Közösségi
és Szolgáltató Teret (IKSZT) ad át országszerte. A régi művelődési
házak felújításával megteremtődnek a vidéki élet kulturális bázisai.
(Forrás: VM VKSZI)
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Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
A 2011. szeptember 28. és október 2. között megrendezett 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) idei programja az állatbemutatóktól a különböző élelmiszeripari vállalkozások kínálatán át a szakmai fórumokig azt mutatta, hogy
a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar a minőségi termelés, a mind nagyobb hozzáadott érték irányába mozdult el – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
vasárnap, az OMÉK Miniszteri Különdíjának és Közönségdíjának átadásakor.
Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte a rendezvényt, öt nap alatt mintegy 90
ezren látogattak ki a rendezvényre, ahol több mint 500 kiállító mutatta be termékét. Az
áruforgalom és a kiállításon köttetett üzletek összértéke meghaladja az 1 milliárd forintot. Világkiállítások színvonalához hasonlította és a mezőgazdaság ünnepének nevezte
az OMÉK-ot Fazekas Sándor.
Soha nem várta még ekkora állatbemutató az OMÉK látogatóit, mint az idén, csak a
Kincsem Parkban ezer őshonos állatot lehetett megtekinteni. A mezőgazdasági gépbemutató is megdöntött minden eddigi rekordot: 14 ezer négyzetméteren állították ki az
újdonságokat. A vidékfejlesztési miniszter elismeréseket adott át a kiállítás zárónapján.
Egészséges, tiszta magyar élelmiszerekkel lehet sikert elérni – jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter az OMÉK zárónapján tartott díjátadáson. Hozzátette: a magyar vidék
élni akar, a 75. OMÉK pedig bebizonyította, hogy a vidék tud is élni. Fazekas Sándor
úgy fogalmazott: bízunk a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság jövőjében. Orbán
Viktor miniszterelnök megnyitón mondott szavait felidézve a tárcavezető elmondta:
Magyarország mezőgazdasági ország, az agrárium húzóágazat.
A vidékfejlesztési miniszter a célok között kiemelte a családi gazdaság megerősítését
és versenyképessé tételét, a demográfiai földprogram elindítását, ami a fiatalokat hozza
helyzetbe. Fazekas Sándor kijelentette, hogy a tárca minden erejével a helyi termelés, a
helyi értékesítés, a helyi közösségek megerősítését szolgálja.
Rendkívül komoly szakmai munka folyt az OMÉK öt napja alatt: tanácskozások zajlottak, szerződések köttettek. A miniszter az eredményekről szólva emlékeztetett a Kárpát-medencei vidékfejlesztés fórumra, a vidékfejlesztési tárca és a Tej Terméktanács
között létrejött együttműködésre, valamint a magyar-algériai mezőgazdasági megállapodásra. A 75. OMÉK utolsó napján elismeréseket adott át Fazekas Sándor:
- A Miniszteri Különdíjat Szpisják Imre (Kenderes) érdemelte ki 560 kilogrammos ISV Pannonhibrid hízójával.
- Miniszteri Oklevelet kapott a Bábolna Hús egy éves érlelt sonkája (Debreczeni Tibor vállalkozó).
- Az OMÉK Közönségdíját a Zsindelyes Pálinkafőzde Kft. kapta.
- Ezt követően Fazekas Sándor a Kincsem Parkban két galopp futam, az OMÉK Szent László Díj - a kétéves reménységek -, valamint a 2011es OMÉK Magyar St. Leger trófeáit adta át a győzteseknek. A Szent László Díjat Lake Louise (Farádi istálló) nyerte, a Magyar St. Leger Díjat
az Ostinato (A36 istálló) vehette át. 								
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Ügyintézés otthonról
Szeptember végétől új elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer segíti a gazdálkodókat, amely lehetővé teszi, hogy otthonról is nyomon
követhessék ügyeiket a gazdák a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). A program használatát szeptember 22-én egy sajtótájékoztatón mutatta be Palkovics Péter, az MVH elnöke.
Az elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer aktuális információkkal szolgál az MVH-hoz benyújtott kérelmek elbírálásáról, az egyes projektek állásáról, illetve a Hivatal által nyilvántartott regisztrációs adatokról. Ügyfélkapus belépés után személyre szabott elektronikus felületen
jelenik meg a felhasználó kérelmeinek listája (például támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés), a gazdálkodó bármelyikbe betekinthet számos
szűrő és rendezési lehetőség segítségével – számolt be Palkovics Péter a fejlesztésről. A rendszert több lépcsőben vezeti be az MVH. Az első
lépésben a regisztrációs adatok áttekintése és módosítása, illetve az EMVA beruházási támogatásainak adatai válnak elérhetővé, ami körülbelül
37 ezer ügyfelet érint közvetlenül. A következő fázisokban fokozatosan bővül majd az elérhető ügyek köre. Elsőként, még ebben az évben,
az EMVA-ból igényelt egyéb támogatásokra, majd az egységes kérelemmel igényelt összes területalapú támogatásra is kiterjeszti az MVH
az elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszert. A teljes körű feltöltés után közel 250 ezer gazdálkodó tájékozódhat gyorsan és korszerűen
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásainak elbírálásáról. A rendszer indítását az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
(OMÉK) időpontjához igazította a Hivatal, így a szeptember 28. és október 2. között zajló rendezvényen az MVH szakemberei be tudták
mutatni a fejlesztést az érdeklődőknek. 									
(Forrás: MVH)
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Pannonhalmi Nyilatkozat – Összefogás
a fenntartható vidékfejlesztésért
Magyarország épségét, lakóinak jólétét veszélyezteti, ha nem újul meg a mezőgazdaság, ha nem nő a vidéki élet vonzereje és elmarad a táj helyreállítása – hívta fel a
figyelmet Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szeptember 29én azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Pannonhalmi Nyilatkozatot nyilvánosságra
hozta.
Az ombudsman elmondta, szervezésében – a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
és a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával – a fenntartható vidékfejlesztés
kérdéseiről rendeztek tanácskozást szeptember 16-17-én Győrött és Pannonhalmán.
A résztvevők közös munkával készítették el a konkrét feladatokat tartalmazó nyilatkozatukat, melyben rámutattak: a táj és a biológiai sokféleség védelme megköveteli,
hogy a helyi közösségek hozzájussanak a tényleges önrendelkezés feltételeihez.
A Pannonhalmi Nyilatkozat aláírói egyetértenek abban, hogy fenntarthatónak csakis
az erőforrásait megőrző, illetve gyarapító fejlődés nevezhető. A magyar vidéket ennek éppen az ellenkezője jellemezte az elmúlt két évtizedben: a teljesítmény romlott,
miközben a természeti és emberi erőforrások fogyatkozása példátlan méreteket öltött. Napjainkra az emberhez méltó élet természeti feltételei végveszélybe kerültek.
„Újra kell gondolni hol élünk, hogyan és miből. Mindez többé nem technikai kérdés,
hanem erkölcsi: földi otthonunk, utódaink jövője múlhat a válaszon” – mutat rá a
Pannonhalmi Nyilatkozat, amely szerint elengedhetetlenül szükség van a saját
erőforrások fenntartható használatát ösztönző gazdaságpolitikára.
Ennek első lépéseit a következőkben határozták meg:
- rövidüljön le a termelő és a fogyasztó közti távolság, szükség van piacépítésre és
arra, hogy a helyi termék jelenjék meg a helyi boltokban;
- a közétkeztetésben részesítsék előnyben a helyi forrásból származó egészséges táplálékot, terményt;
- a Nemzeti Földalap földbérleti pályázatainál élvezzenek előnyt a helyben lakók és
a családi gazdaságok;
- a fenntartható kezdeményezések és a helyi közösségépítés kulcsszereplője a települési önkormányzat legyen – a közigazgatási reform ne fossza meg a falvakat
önkormányzatuktól;
- számolják fel a kisléptékű mezőgazdasági vállalkozást (termelést, feldolgozást, értékesítést) ellehetetlenítő jogi akadályokat;
- a közétkeztetést vonják ki a jelenlegi közbeszerzési törvény hatálya alól;
- létesüljenek országszerte gyűjteményes kertek, amelyek segítenek megőrizni és
hasznosítani a pannon ökorégió páratlan, de pusztuló gyümölcsfa-fajtagazdagságát;
- a gyógyszernek nem minősülő gyógynövény-készítmények helyzete szilárduljon
meg a jogszabályok módosításával, különös tekintettel a kisléptékű termelésre és
forgalmazásra.
Ángyán József, a VM parlamenti államtitkára megelégedését fejezte ki, hogy a Pannonhalmi Nyilatkozat – a fél éves és a most záruló, széles körű, országos szakmaitársadalmi egyeztetéshez, konzultációs sorozathoz illeszkedően – megerősíti, illetve
támogatja azokat a törekvéseket, amelyeket a Kormány 2020-ig kitekintő Nemzeti
Vidékstratégiája (NVS 2020) is megfogalmaz. „Rendkívül fontosak a helyi gazdaságot és helyi társadalmat egyszerre erősítő, támogató kezdeményezések” – mondta
az államtitkár.
Ángyán József szerint örvendetes az az igény, hogy a helyi gazdaságot – a helyi haszonnövény- és haszonállat-fajták támogatásával – vissza kell helyezni saját biológiai
alapjaira. „A VM hasznosítani fogja az NVS 2020 nemzeti programjainak megindításánál a nyilatkozatban foglalt javaslatokat, s e programok megvalósításában számít
a civil társadalom és a történelmi egyházak – mással nem pótolható – részvételére és
támogatására” – mondta végül az államtitkár. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

„Az év ökoturisztikai
létesítménye 2011”

5.

„Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázatot közösen hívta életre a Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya és a Magyar Turizmus Zrt.. A cím
elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park-igazgatóságok, erdőgazdaságok,
önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas és
magánvállalkozások) pályázhattak látogatóközpont
és tanösvény kategóriákban.
Összesen 21 pályamunka érkezett az ország különböző tájairól. Az elbírálásnál fontos szempont volt,
hogy mennyire látogató- és családbarát az adott
létesítmény kínálata, mennyire élményszerűen
mutatják be természeti örökségüket, vagy hogyan
fűszerezik a látnivalókat gyerekeknek szóló programokkal.
Szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján adták át
„Az év ökoturisztikai létesítménye” kitüntető címet:
- Tanösvény kategóriában első helyezést ért el a
tiszaörvényi (Tiszafüred) Tiszavirág ártéri sétaút és
tanösvény.
- Az év ökoturisztikai látogatóközpontja címet
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által
létesített tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont
nyerte el, amely idén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
A díjakat Dr. Rácz András természetvédelemért
felelős helyettes államtitkár, Dr. Nemes Andrea turisztikai főosztályvezető és Horváth Gergely vezérigazgató adta át.
Magyarországon több mint 550 létesítményben
folyik ökoturisztikai, környezeti nevelési tevékenység, ezek közül tíz nemzeti park országszerte 27
látogatóközpontot, 47 bemutatóhelyet és 148 tanösvényt működtet – mondta el a Vidékfejlesztési
Minisztérium környezet- és természetvédelemért
felelős helyettes államtitkára. Rácz András hozzátette: tavaly csaknem 1,5 millióan vették igénybe az
ökoturisztikai szolgáltatásokat nemzeti parkokban,
a látogatók száma évről évre nő.
A két kategória győztese korlátlan ideig használhatja „Az év ökoturisztikai látogatóközpontja 2011” és
„Az év ökoturisztikai tanösvénye 2011” címet. A
pályázat egyik fő célja, hogy már az ökoturisztikai
létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél is fordítsanak gondot a látogatók, köztük is kiemelten a
családok igényeire. (Forrás: MTI)
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Megkezdődött az ózonréteg regenerációja
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) rendszeres mérései szerint az 1990-es évek végétől a légköri ózon mennyisége – mintegy három évtizedes vészes csökkenés után – növekszik, ami az emberiség összefogásának, nemzetközi egyezményeknek köszönhető. A kialakult
ózonlyuk által okozott veszély azonban még hosszú ideig fennállhat – közölte az OMSZ szeptember 16-án az Ózon Világnapon.
A hazai mérések történetében a tavalyi az ózonban egyik leggazdagabb esztendő volt, ugyanakkor az északi sarki ózonlyuk vészesen megnőtt, amit a magyarországi mérések is igazoltak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 1969 óta végzi a légkör ózontartalmának nagypontosságú mérését. Az adatok azt mutatják, hogy a 90-es évek első felében tapasztalható drasztikus ózoncsökkenés az évtized végére fokozatosan
növekedésbe ment át, ez a folyamat azóta is tart.
A legnagyobb mennyiségben a sztatoszférában található légköri ózonnak köszönhető, hogy létezik élet a szárazföldeken, mivel az ózon
atomfizikai tulajdonságai következtében elnyeli az élővilágra halálos ultraibolya sugárzás jelentős részét. Ez a természetes védőrendszer
megsérült, amikor az iparban, széles körben (például hűtőtartályok hűtőközegeként, oldószerként, habosítóként, dezodorok hajtógázaként)
alkalmazott úgynevezett freonok (halogénezett szénhidrogének) nagyobb mennyiségben kezdtek feljutni a sztratoszférába.
A légköri ózon a 70-es, a 80-as években, és a 90-es évek első felében csökkent a legerősebben, emellett egy speciális jelenség, az Antarktisz
fölött minden koratavasszal megjelenő ózonlyuk is kialakult. A jelenség felismerése arra késztette a fejlett országokat, hogy egyezményben
korlátozzák az ózont lebontó halogénezett vegyületek alkalmazását. Megállapodtak abban is, hogy egy bizonyos (minden országban az adott
ország anyagi lehetőségeihez mért) ütemezéssel megszüntetik ezeknek az anyagoknak a gyártását, kereskedelmét és használatát. A kezdetben meghatározott ütemezést a későbbi egyezményekben többször szigorították.
Az összefogás sikerét bizonyítja, hogy mind a hazai, mind a világ különböző országaiban történt mérések eredménye szerint az ózonréteg
regenerációja megkezdődött. A légköri ózon csökkenése a 90-es évek második felében megállt, és azóta növekedés tapasztalható.
A veszély azonban a bíztató jelek ellenére sem szűnt meg, hiszen hosszú folyamatról van szó. Az antarktiszi ózonlyuknál jóval gyengébb
északi sarki ózonlyuk például épp idén tavasszal volt a legnagyobb eddigi története során. Ennek hatását a hazai mérési adatokban is meg
lehet figyelni: március elejétől több mint egy hónapig állt fenn elég jelentős ózonhiány Magyarország felett, amely időtartam példátlan ebben
az évtizedben. Nem kizárt, hogy hasonló jelenségekkel még szembe kell néznünk a jövőben, ugyanis az ózonkárosító vegyületek rendkívül
hosszú ideig képesek a sztratoszférában maradni. A számítások szerint, ha egyéb tényező nem szól közbe, az ózonréteg teljes regenerációja
a század végére várható.
A földkörüli ózonréteg védelmére 1987. szeptember 16-án hozták létre a Montreali Jegyzőkönyvet, amelyet 46 ország írt alá. Azóta már
több mint 200 ország csatlakozott hozzá, köztük hazánk is. Az ENSZ 1994 óta ünnepli ezen a napon az Ózon Világnapot.
(Forrás: OMSZ)

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Posta együttműködése
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) épületében lehetőség lesz a színvonalasabb postai szolgáltatások elérésére is közel
150 kistelepülésen a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és a Magyar
Posta Zrt. megállapodásának köszönhetően.
„Az IKSZT épületébe helyezheti át szolgáltatását a Magyar Posta Zrt.
csaknem 150 kistelepülésen a VM és a társaság között létrejött megállapodás alapján” – jelentette be V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért
felelős államtitkár és Geszti László, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója szeptember 22-én Budapesten. A két fél az IKSZT-k kialakítását
segítő programban dolgozik együtt annak érdekében, hogy javuljanak a postai kiszolgálás körülményei a kisközségekben.
V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár hangsúlyozta, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával 635
helyen újulnak meg a közösségi térként működő épületek, amelynek
összköltsége 27,4 milliárd forint. 110 IKSZT-t már átadtak, így idén
várhatóan négyszáz közösségi tér kezdheti meg tevékenységét. Az
IKSZT egyszerre épület, szolgáltatásszervezési modell és közösségi
tér, amelynek feladata, hogy a kisebb lélekszámú települések számára
is elérhetővé tegyen bizonyos alapszolgáltatásokat, elősegítse a helyi közösségi kezdeményezéseket. Új szolgáltatási modellt is jelent,
amelyben lehetőséget kapnak a vállalkozók és az állami szervezetek
is, valamint ebbe a koncepcióba illeszkedik bele a postai szolgáltatás
is. A Magyar Posta a tárcával egyeztetve, szakmai szempontok alap-

ján már megvizsgálta, hogy a települések közül 142 helyen fejleszthetők a már meglévő posták szolgáltatásai.
Geszti László vezérigazgató kiemelte: az átköltözés lehetővé teszi, hogy kulturált postai szolgáltatást nyújtsanak az érintett kistelepüléseken is, hozzájáruljanak a helyi közösségi élethez, és bővítsék
portfóliójukat pénzforgalmi és kereskedelmi területen. „Ezzel a magunk módján valóban hozzájárulhatunk a vidékfejlesztéshez”- tette
hozzá a vezérigazgató. Varga Dezső, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a korszerűsítésre szoruló épületekben
lévő posták átköltöztetésével költséghatékonyabb működésre és a helyi igényeknek megfelelő nyitva tartás kialakítására is lesz lehetőség.
A postai feladatok ellátásával a közösségi terek még inkább tudják
teljesíteni szolgáltatási céljukat.
(Forrás: VM VKSZI)
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Bormarketing pályázat

Mielőbbi benyújtás – gyorsabb kifizetés

Borászatok, borvidékek reklámozására lehet hamarosan igényelni
támogatást az Agrármarketing
Centrumtól. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatót a 75. Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításon tartotta a szervezet jogásza.
Az előadás szerint a feltételek most
kedvezőbbek a korábbiaknál, többek között azért, mert az akkori, marketing célra kiírt pályázattal ellentétben erre a hegyközségek is jelentkezhetnek. A konkrétumok még nincsenek
meg, de a megjelent szakemberek szerint a pályázati összeg
hasonló lesz az előzőhöz: 125-150 millió forintnyi forrást különítenek el rá, és egy jelentkező legfeljebb hárommillió forintot igényelhet.
Előadásában a jogász főleg azokra a problémákra hívta fel a
figyelmet, amelyek általában megnehezítik, vagy meghiúsítják
a pályázat elnyerésének a lehetőségét. Az egyik leggyakoribb
probléma, hogy a nyertesek nem tüntetik fel az AMC logóját a
marketing anyagokon, vagy a szóbeli tájékoztatásból marad ki
a szervezet megemlítése. Pedig ez alapfeltétele az elnyert ös�szeg kifizetésének. Eme hiányosság esetén százalékokat vonhat le a kiíró.
Pazicski Norbert azt is kiemelte, hogy a pályázat kettes
számú mellékletét, amely a megvalósítani kívánt marketing
tevékenységről – például szórólap, hostessek foglalkoztatása,
reklámozás televízióban, rádióban – szól, a lehető legrészletesebben kell kitölteni. A tapasztalatuk ugyanis az, hogy a
pályázók a cégük tevékenységét fejtik ki inkább, ám a kiírás
arról szól, hogy mire szeretnék igénybe venni a támogatást.
Ha ez a melléklet nincs kellő részletességgel kitöltve, akkor hiánypótlásra lehet számítani, s ez az összeg kifizetésének késői
kifizetését eredményezi.
A pályázatot majd postai úton kell beadni, de a kiírásra még
egy keveset várni kell. A bizottsági ülés október 12-én lesz, a
felhívás közzétételéről a www.amc.hu honlapon lehet majd
tájékozódni.
A borágazati konferencián a nemzetközi bormarketingről tartott egy rövid összefoglalót Rigler Zsolt marketing
szakember. A bemutatott helyzet nem igazán biztató, hiszen
a világon a legtöbbet exportáló franciák borértékesítési rátája
évről évre csökken. Ezzel szemben az afrikai, ázsiai országok
borexportja nő, és a magyar boroknak Magyarországon is meg
kell küzdeniük ezekkel a termékekkel a hazai boltok polcain.
Mint Rigler Zsolt elmondta, a világ ma már a márkákra épül,
és ez a borpiacra is igaz. Ez lehet egy ország, egy szőlőfajta,
egy borvidék vagy akár egy pincészet. Magyarország azért van
nehéz helyzetben, mert csak borvidékből huszonkettő van,
pincészetből pedig még annál több. Borvidéki márkaként
helytállni és fejlődni talán csak Tokajnak van lehetősége. Ahhoz pedig, hogy egy pincészet brandként jelenjen meg, rengeteget kell rá költenie a működtetőnek. (Forrás: VM VKSZI)

Kedvezően változtak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási támogatások kifizetése iránti kérelem
benyújtásának időszakai.
2011. június 20-án lépett hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosítása.
A megváltozott kifizetési kérelem benyújtási időszakoknak megfelelően már
2011-ben az eddigi évente négyszer, általában, egy hónap hosszúságú, tehát
összesen négyhónapos kérelem benyújtási idő több mint kétszeresére nő és
2012-től két időszakban összesen kilenc hónapon keresztül (február 1.
és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között) lesz lehetőségük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfeleinek kifizetési kérelmük benyújtására.
A beruházás előrehaladásának ütemében a nyitva álló meghosszabbított benyújtási időszakon belül bármikor, folyamatosan nyújthatók be a kifizetési
kérelmek. Ezáltal a 2011. július 1-jétől bevezetett kérelem benyújtási rend a
korábbihoz képest lényegesen rugalmasabb alkalmazkodást tesz lehetővé a
beruházás előrehaladásához, elegendő idő áll az ügyfelek rendelkezésére a
megfelelő felkészülésre, jobb minőségű, hiánytalan kérelmek benyújtására.
A folyamatosan beérkező kérelmeket az MVH az egyenletesebb terhelésnek
köszönhetően rövidebb idő alatt tudja feldolgozni és a korábbinál rövidebb
átfutási idővel történhet meg a támogatás kifizetése, így az ügyfelek tehát
gyorsabban juthatnak hozzá a támogatáshoz.
Lehetőség van arra is, hogy bizonyos kivételekkel, egy időszakon belül két
kérelmet is benyújthasson a gazdálkodó, ha a két benyújtás időpontja között
legalább három hónap eltelik.
Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek jellemzően a kifizetési időszakok
utolsó napjaiban nyújtották be kérelmüket, aminek következtében a hivatal
időszakos túlterheltsége, az ellenőrzési feladatok feltorlódása miatt hosszadalmassá vált az ügyintézés és későbbre tolódhatott a kifizetés.
Nem szükséges, és a fentiek alapján nem is célszerű megvárni a benyújtási időszak végét a kifizetési kérelem postára adásával. Javasoljuk tehát, hogy
kifizetési kérelmeiket a beruházás előrehaladásának ütemében nyújtsák be,
kihasználva a kifizetési kérelem közel folyamatos benyújtási lehetőségét a támogatások mielőbbi lehívása érdekében.
(Forrás: MVH)
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Bemutatkoznak tagtelepüléseink – Súr
Súr népessége 1 251 fő, területe 37,36 km2, a népsűrűség 33,49 fő/km2. A község Komárom-Esztergom megye és a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport legtávolabbi
déli csücskében, Mór és Zirc között, a Súri-Bakonyalja erdeitől övezve található Mórtól
16, Zirctől 21, Kisbértől 18 km távolságra.
Súrt először 1436-ban említik SWR néven egy oklevélben.
1441. körül a pálosrendi szerzetesek szerzik meg a települést és környékét. Az ő idejükből, 1491-ből van adat katolikus egyházáról is.
A török időkben ez a település is osztozott a környék falvainak sorsában, hosszabb
időre elnéptelenedett.
Az elnéptelenedett falut és környékét a Zichy család vásárolta meg, s felvidéki szlovákokat telepített ide.
A XIX. században ágostonrendi szerzetesek költöztek ide, ők szerezték meg a környező birtokok egy részét is.
Vadban gazdag erdőségeivel, vadregényes völgyekben elhelyezkedő halastavaival a vadászat, horgászat és természetjárás kedvelőinek egyaránt kedvelt úti célja lehet. A gyalogos
turisták jelzett úton csatlakozhatnak Bakonyoszlopnál az országos kék túrához, a kisforgalmú utak kedveznek a kerékpárosoknak. A községből könnyen elérhetők a Bakonyhegység legszebb túraútvonalai, valamint megtekinthetők a környék olyan nevezetességei,
mint Csatka, Zirc, a Cseszneki vár és az Ördög-árok. Érinti a falut a Táncsics-emléktúra
útvonala is.
Nevezetességei, látnivalói:
• a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, 1784-ben épült későbarokk műemlék katolikus templom (a „Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetét” ábrázoló oltárkép, melynek keletkezése 1729-re helyezhető, amely a híres
ausztriai Klosterneuburgi Apátságból Florian Thaller kanonok ajándékaként került Súrra)
• az 1785-ben épült Evangélikus Templom, valamint az Evangélikus parókia épülete
• az Őskeresztyén Apostoli Egyház „Békesség Szigete” Hitmélyítő Tábor épülete
• a Kastélykert a három kereszttel
• a Kokas tanya népi értékeket bemutató vendégfogadó
• a Vadászház
• a Horgásztó
• a Sípálya (A pálya 300 méter hosszú, kezdő síelőknek, illetve kisgyermekes családoknak ideális. A pálya kedvező hóviszonyok esetén igény
szerint hétköznap is működik, hétvégeken pedig a nagy érdeklődés miatt folyamatosan üzemel. A kötélpálya tolókaros rendszerű, kezdők
által is könnyen használható. A sípálya mellett külön a szánkósoknak kijelölt pálya található. A pálya adottságai kifejezetten kedveznek kezdő
síelők számára, a rutinos sielőknek pedig kitűnő bemelegítő pálya egy komoly sítúra előtt. A pálya nem zsúfolt, mivel 30 kilométeres körzetben
található az eplényi és a bodajki sípálya is.)
• az Életfa (2011. augusztus 20-án felavatott, a település történetét motívumokkal ábrázolt Életfa a település szülöttje, Semes-Bogya Eszter
fafaragó művész alkotása)
Rendezvényei:
• Január: Ökumenikus Imahét (Evangélikus-, Katolikus Templom, Őskeresztyén Imaház)
• Február: Farsangi bál (Művelődési Ház), Téltemetés (Szabadság tér – Kokas tanya)
• Március: Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál (Művelődési Ház)
• Április: Húsvéti Rally Verseny (Rally pálya), Föld Napja (Kastélykert), Locsolóbál (Művelődési Ház)
• Május: Májusfa állítás (Szabadság tér), Anyák Napja (Művelődési Ház), Gyereknap (Iskola, Sportpálya), Életjel Ifjúsági Nap (Művelődési
Ház), Óvodások ballagása (Szabadság tér – Park), Májusfa kitáncolás
• Június: Falunap (Sportpálya)
• Július: Nyári Tábor (Kokas Tanya)
• Augusztus: Művészetek Dombja (több helyszínen), Búcsú (Szabadság tér), Sárkányi Őrület futóverseny
• Szeptember: Táncsics túra, Szüreti Felvonulás (Szabadság tér)
• Október: Idősek Napja (Művelődési Ház), Rally Verseny (Rally pálya), Halloween Bál (Művelődési Ház)
• November: Márton Napi Vígasságok (Művelődési Ház)
• December: Adventi Gyertyagyújtás (Szabadság tér), Karácsonyi Kirakodóvásár (Szabadság tér), Szilveszter (Művelődési Ház – Szabadság tér)
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Sógorka Miklós polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2006-2010. között
az alábbi főbb fejlesztéseket valósította meg összesen 257 millió forint értékben,
amihez 197 millió forint pályázati támogatást használtak fel:
• Rendezvény színpad kialakítása
• Óvoda folyosó és vizesblokk felújítása
• Műfüves sportpálya kialakítása
• Iskola épületének teljes körű felújítása
• Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje
• Árpád utcai támfal megerősítése
• Polgármesteri Hivatal előtt parkolók kialakítása
• Pipitér-játszótér kialakítása
• Fogorvosi rendelő eszközellátottság javítása
• Óvoda és étkező külső felújítása
• Ravatalozó felújítása
• Óvodai csoportszobák felújítása
• Katolikus templom felújítása
• Urasági szőlő villamos energia hálózat kiépítése
A település, a polgármesteri program főbb célkitűzései 2010-2014. között:
• Egészségház építése a háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás biztosítása érdekében.
• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése településünkön.
• Az Általános Iskola eszközellátottságának folyamatos javítása, bővítése.
• A műfüves labdarúgó pálya tető alá helyezése – kvázi tornaterem kialakítása.
• Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér kialakítása a Művelődési ház épületegyüttes felújításával.
• Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet a település történelme, népi értékeik, hagyományaik.
• A labdarúgó csapat működési feltételeinek biztosítása, sportöltöző felújítása.
• A sportpálya és az öltöző közötti önkormányzati területen Szabadidő és Sportcentrum, Rendezvénytér kialakítása.
• Gyalog-, kerékpáros és lovas túraútvonalak kialakítása, ezek térképi megjelenítése.
• A szeméttelep rekultiválása.
• A településközpont felújítása az elkészült tervdokumentáció szerint.
• A település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében.
• Vállalkozóbarát környezet kialakítása.
A HVS-ben foglalt legfontosabb probléma a településen:
„Vállalkozói réteg hiánya, mikro-,kis- és középvállalkozások alacsony száma (kézműves- és mester foglalkozások hiánya). Településen belüli
munkahelyek alacsony száma. Közlekedésföldrajzi elhelyezkedés (megye legdélebbi települése, szomszédos megyébe rossz közúti közlekedés
– „zsáktelepülés”). Romló demográfiai mutatók. Belterületi úthálózat-, informatikai infrastruktúra rossz állapota.”
A HVS-ben foglalt legfontosabb lehetőség a településen:
„Vonzó természeti környezet – turisztikai fejlesztési lehetőségek: aktív turizmus. Piaci igényekre termelő mezőgazdaság (állattartás, növény
és gyümölcstermesztés). Bioélelmiszer – „tudom honnan van élelmiszer” egészséges táplálkozás. Munkalehetőségek biztosítása a településen
(vállalkozói réteg megerősödése, újak betelepülése). Meleg karsztvíz.”
Egyesületünk tagjai a településről:
• Együtt Súrért Egyesület
• Sógorka Miklós EV
• Súri Evangélikus Egyházközség
• Súr Község Önkormányzata
A településről ez idáig 1 db kérelem érkezett az ÚMVP III. tengelyének Falumegújítás és –fejlesztés jogcímére az első benyújtási időszakban:

KÉRELMEZŐ

FEJLESZTÉS CÉLJA

JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

Súri Evangélikus Egyházközség

Templom tetőszerkezetének
felújítása

17 197 921,- Ft
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Bemutatkoznak az ÚMVP-ből
sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: 		
			
Pályázó: 		
A fejlesztés célja:
			
Támogatás:

3.1. kereskedelmi vendéglátó-, szállásadó helyek szolgáltatási
színvonalának térség-specifikus fejlesztése
Sógorka Miklós EV
A „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő szolgáltatási
színvonalának fejlesztése
4 000 000,- Ft

Az akkor még csak a Kisbéri kistérség 17 települését tömörítő Bakonyalja akciócsoporthoz az
AVOP-LEADER program keretében 2006. szeptemberében nyújtott be pozitív elbírálásban
részesített pályázatot a vállalkozó.
A Súr község központjában, a Szabadság téren álló „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő a
Sógorka család – mint tradicionálisan vendéglátással foglalkozó család – irányítása alatt áll
1960 óta. Kezdetben a Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ 34. számú italboltjaként, majd 1975-ös átalakítással, bővítéssel vendéglőként. 1987-óta a család egyéni vállalkozás keretében üzemelteti
a vendéglátó-ipari egységet.
Üzletága egy tevékenységre, a vendéglátásra koncentrál. A vendéglő III. kategóriás melegkonyhás vendéglátó-ipari egység, melyhez egy cukrászda is tartozik. A vendéglő 468 m2 alapterülettel rendelkezik, a vendégtér alapterülete 230 m2. A vendégtér 3 különálló helyiségből
áll (söntés - 40 fő, étterem - 60 fő, külön terem - 20 fő férőhely-kapacitással), melyek összenyithatóak.
Az étterem rész szolgáltatásai: ebéd hétköznap 12-15 óráig menüs rendszerben (magyaros,
tájjellegű házias ételek), étlapkínálat hétköznap 11-18 óráig, hétvégén a nyitvatartási idő alatt;
rendezvények; fagylaltkelyhek.
A pályázati projekt kapcsán a „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő a helyi igények kielégítésén
túl a Bakonyaljára érkező turisták színvonalas kiszolgálása érdekében fejlesztette – és azóta
is fejleszti – szolgáltatásait és azok színvonalát. A beruházás keretében az előtte realizálódott
konyhatechnológiai fejlesztést kívánták továbbfejleszteni a vendégtér színvonalának növelésével. Elvárás volt az étterem rész vendégforgalmának növekedése, amely hozzájárul a vállalkozás jövedelmezőségének növeléséhez és piaci pozíciójának erősítéséhez.
A pályázó Sógorka Miklós cukrász-vendéglátóipari végzettségét 1967-ben szerezte. Ezt követően dolgozott a győri Vörös
Csillag Szállodában, majd a székesfehérvári Vörösmarty cukrászdában. Üzletvezetői végzettségét 1976-ban szerezte, majd
üzletvezetőként dolgozott a csatkai „Völgy Bisztróban” és 1978-tól a súri 34. számú ÁFÉSZ vendéglőben. Az 1987-ben a
Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ-tól megvásárolt vendéglőt „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő néven családi vállalkozásként üzemelteti. A vendéglő tulajdonába kerülését követően számos fejlesztés valósított meg: étterembővítés, kisterem hozzáépítés,
külső felújítás, fagylaltozó kialakítás, konyhatechnológiai fejlesztés.
A vendéglő épületén a legutóbbi teljes körű felújítás 1985-ben volt. Azóta jelentősebb építészeti felújítás nem történt, csak kisebb állagmegóvó munkálatok és egészségügyi meszelések kerültek minden évben elvégzésre. A vendégtér (étterem, söntés),
a pult berendezései a ’80-as éveket idézték a fejlesztést megelőzően, a mellékhelyiségek kialakítása is az akkori kor igényeinek
megfelelően történt.
A projekt célja a pályázati kiírással összhangban a „bakonyaljai barangoló” útvonal-, és programcsomag megfelelő minőségi
hátterét biztosító szuprastruktúrák kialakítása és minőségi fejlesztése. Ezen belül az akciócsoport területén található Súron, a
„Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő szolgáltatási színvonalának fejlesztése. A fejlesztéssel cél volt a helyi lakosság és a térségbe
érkező turisták színvonalas, minőségi, a mai kor igényeinek megfelelő vendégül látása. Az elmúlt években a belföldi turizmus
erősödésével igény mutatkozik az alacsonyabb diszkrecionális jövedelmű lakosság körében az egynapos kiránduló turizmus
iránt. A vendéglő – és a Bakonyalja számára – a turizmus ezen ága nagy lehetőséget rejt magában, amely a környező nagyvárosok (Győr, Komárom, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém) lakosságát a természetbe hívja.
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A pályázat keretében magvalósított fejlesztés egy komplex projekt közbenső része. A lapos tetős, szocreál stílusú vendéglőt
a Bakonyalja kedvelt turista kiszolgáló létesítményévé kívánják fejleszteni. Ennek megfelelően 2004-ben a konyha és kiszolgáló létesítmények teljes felújítására került sor. A konyha, húselőkészítő, zöldség-előkészítő és raktár létesítményei a HACCP
követelményeinek megfelelően kerültek kialakításra és a konyhagépek eszközbeszerzésénél is a hosszú távú fejlesztési elképzelések határozták meg a döntéseket.
Jelen projekt keretében a vendégterek alábbi korszerűsítését valósították meg közel 11 millió forintos beruházással 2007.
folyamán:
• az étterem és a söntés rész egybe nyitása;
• az étterem részben 3 db új ablak elhelyezése;
• a söntés részben meglévő 2 db ablak cseréje;
• az étterem és a söntés részek járólapozása;
• mellékhelyiségek teljes körű felújítása;
• a férfi WC-ben pissoir beszerelése;
• válaszfal bontással a söntés rész vendégterének növelése;
• új kiszolgáló pult- és gépeinek beépítése.
A fejlesztés előkészítése és megvalósítása során is a nők, illetve hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényei figyelembe
vételre kerültek: ennek megfelelően a vendégtér ajtói a mozgáskorlátozottak számára lehetővé teszik a közlekedést, a mellékhelyiségekben kapaszkodók segítik a mozgást. A vendégtér minden terme a kerekesszéket használók számára akadálymentesített. A pultba beépítésre kerülő gépek, italhűtők a munkavégzés fizikai terheinek csökkenéséhez nagyban hozzájárulnak,
ezáltal a nők számára megterhelő munkafolyamatok végzése tehermentesítésre került.
Az energia-megtakarítást szolgálják az új hőszigetelt nyílászárók, a jóval kisebb hőveszteséggel és agregátor teljesítménnyel
üzemeltetett hűtőpult, valamint a víztakarékos pohármosogató gép.
A projekt megvalósítását követően stílusában teljesen megújult vendéglő várja a térségbe érkező turistákat. Cél, hogy a Bakonyalja hangulatát, a természet közelségét a vendéglőben is megtapasztalja a vendég.

