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Kedves Olvasó! 
 
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 
támogatásával 4 alkalommal megjelenő sajtóterméke jelen megjelenéssel a második 
fejezetéhez érkezett. A kiadvány az olvasói visszajelzések figyelembevételével, a felmerülő 
igényekhez igazodva a helyi lakosság, a civil és a gazdasági szervezetek, valamint a 
költségvetési intézmények vidékfejlesztési és szervezetüzemeltetési információval való 
ellátottságát segíti elő a következő témakörökre épülve: 

 a vidékfejlesztés aktuális információi, 

 az elérhető hazai és uniós támogatási lehetőségek, 

 a civil szervezetek részére nyújtott jogi és pénzügyi tanácsadási ötletek, 

 térségi rendezvények programok, 

 Pécs Európa kulturális Fővárosa 2010 programsorozat 
E kiadvány szerkesztése által nemcsak a civil szervezetek működéséhez kívánunk segítséget 
nyújtani, hanem azon túlmutatva, az általuk megvalósítani kívánt projektek számának és 
minőségének növekedését-javulását kívánjuk elősegíteni.  
 
Reméljük, hogy kiadványunk az Ön számára is tartalmaz hasznos és új információkat. 
Észrevételeit és megjegyzéseit, valamint a kiadványunk címlistájára történő fel és leiratkozási 
szándékát, kérjük az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címre küldött levelében jelezze 
irányunkba. 
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Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületről 

címszavakban 
 
A 2005 évben alakult Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület működését, célkitűzéseit, 
tagságát, vezetését megújítva új utak mentén kezdtük meg működésünket 2009 évben. 
Széleskörű együttműködést alakítottunk ki civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és 
önkormányzatokkal. Segítséget nyújtunk az önkormányzati, közösségfejlesztési, lakossági 
fejlesztési igényeknek, fejlesztést szolgáló pályázati lehetőségeknek, a felmérésében és a 
források felkutatásában. Tevékenységünk párt- és politika semleges. Az Egyesület 99%-ban a 
tagok pénzügyi adományaiból és a pályázatok útján elnyerhető támogatásokból gazdálkodik. 
Fontosnak tartottuk, hogy az amúgy is szűkös anyagi erőforrásokat inkább az elsődleges 
célok, prioritások érdekében használjuk fel. A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 
elsődleges célkitűzései között a Zselici tájegység és a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre 
álló társadalmi és civil szervezeti élet megerősítése, az itt élők érdekeinek megjelenítése és 
érvényesítése, életfeltételeinek, életminőségének javításában áll. 
 

Egyesületünk közelmúltban megvalósított főbb 

programjai számokban 
 
5 új munkahely teremtése; 2.500.000 Ft értékben új ruha-játék adományozása a rászorulók 
részére; 8 településen 6 alkalommal 12.600 kg tartós hideg élelmiszer szétosztása a 
hátrányos helyzetben élő családoknak; 1000 fő részvételével térségi rendezvény szervezése; 
5 ingyenes workshop szervezése; 3 településen 60 fő ingyenes informatikai oktatása 60 
tanórában; 100 fő hajléktalan számára meleg étel kiosztása; 9 településen szakmai 
előadássorozat társszervezése; 3 napos belföldi szakmai tanulmány út szervezése; 815 
háztartás számára 8596 db energiatakarékos izzó szétosztása; 15 fiatal ingyenes oktatása 72 
tanórában; 7 napos szakmai tanulmányút szervezése, 75 nap térítésmentes fűnyírás a 
nyugdíjasok részére, Kölcsey Ferenc szobor állítása Kárpátalján; 7 településen több mint 
5.000 kg használt ruha kiosztása a rászorulók részére. 
 
Egyesületünk működéséről, programjairól bővebb információt a www.zselicvidekfejleszto.hu 
weboldalon talál. Amennyiben Önnek vagy az Ön által képviselt szervezetnek módjában áll 
bármely módon segíteni Szervezetünket a programjaink megvalósításában, a célkitűzéseink 
elérésében, kérjük, jelezze szándékát az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címen vagy 
a 20/943-9482 telefonszámon. Segítő szándékát előre is köszönjük! 

 
Orbán Balázs 

Elnök 
Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 

http://www.zselicvidekfejleszto.hu/
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EKF újratöltve - 2011-ben a program örököse a 
Zsolnay Negyed 
 
A jelek szerint a pécsi EKF projekt nem akar könnyen 
elmúlni. A szervezők ígérete szerint 2011-ben, a 
hivatalos évad elmúltával is lesznek "maradandó 
nyomai", mi több, új eseményeket, fesztiválokat is 
ígérnek az új helyszínek. Az év hozadéka a kulturális 
léptékváltásnak reménye, melynek keretét részben a 
Zsolnay Negyed biztosítja. 
 
Ez év őszére fejeződik be teljesen a Zsolnay Kulturális 
Negyed építése: az EKF program legnagyobb, 10,8 
milliárd forint költségvetésű és egyetlen folyamatban lévő nagyberuházásának minden 
létesítményét átadják szeptemberig. A 35 ezer négyzetméteren elterülő kulturális negyed az 
ország egyik legnagyobb kulturális központja lesz.  
 
Hamarosan elkészül a Zsolnay-mauzóleum 
 
A síremlék felújítása eljutott a befejezésig, a külső munkálatokkal elkészültek, belül az utolsó 
simítások vannak vissza. A mauzóleum teljes felújítása nemcsak a mauzóleum épületének 
rendbetételére irányult, hanem a teljes létesítmény egészére, benne a felvezető út két 
oldalán egykor büszkén sorakozó 42 pirogránit oroszlánra, a kerítés helyreállítására, amelyet 
sok helyen gyakorlatilag a semmiből kellett újraépíteni az egykori tervek és fotók alapján.  
 
A Zsolnay aranykora, a Gyugyi-gyűjtemény 
 
A majdnem 600 darabos együttes minden tagja ugyanazon műhelyből származik, melyek a 
pécsi Zsolnay-gyárban készültek, az 1870-es évektől az 1910-es évekig tartó 
időintervallumban. A következetes és hozzáértő gyűjtőmunka eredményeként létrejött 
együttes az „aranykor" művészeti és kézművességi csúcseredményeinek bemutatására 
fókuszál, s hitelesen egészíti ki a pécsi Zsolnay Múzeum kiállítását. 
 
A Bóbita Bábszínház új helyen  
 
A Bóbita átköltözése struktúraváltással és a feladatok bővülésével jár. Harminc férőhelyes 
kézműves helyiség: itt bábokat készíthetnek a gyermekek és szüleik. A Mesekuckó egyfajta 
gyermekmegőrzőként működik majd: amíg itt a kicsik diavetítésen vesznek részt vagy 
meséket hallgatnak. A Bóbita Kakaóbárja a bábszínházi környezet mellett szörpökkel és 
egyéb, természetes anyagokat felvonultató termékekkel várják majd a családokat. A 
drámateremben zenét, táncot, mozgásművészetet tanítanak a kicsik csoportjainak.  
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A Pécsi Galéria Pinczehelyivel nyitott 
 
A Pécsi Galéria ezer négyzetméteres területet kapott a Zsolnay Negyedben s folytatta 
történetét Pinczehelyi Sándor életművének bemutatásával (január 23-ig megtekinthető). Az 
évben váltakozva jelenik meg majd a hagyományos, klasszikus művészet és a kortárs képző- 
és iparművészet.  
 
A Varázslabor: játszóház kicsiknek és nagyoknak 
 
A Varázslabor természettudományos, technikai interaktív kiállítás, játszóház lesz kicsinek és 
nagyoknak. A kiállítás nemcsak a fizika, a kémia és a biológia jelenségeire fókuszál, hanem a 
kreatív művészetek is helyet kapnak. Fontos szerep jut valamennyi érzékszervnek, tehát a 
kiállított eszközöket, játékokat a látogatók birtokba vehetik: a jelmondat: „A kiállított 
tárgyakhoz nyúlni kötelező!" 
 
Csillagnéző az új planetáriumban 
 
Az évek óta méltatlanul mellőzött planetárium új funkciókkal kibővítve újra működik majd 
Pécsett, a Zsolnay Negyedben. A többéves kihagyást követően a Pécs-Baranyai Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 3D-s mozival, interaktív kiállítással és más, a mai kor 
követelményeinek megfelelő szórakoztatva oktatással várja az érdeklődőket. 
 
Pécs-baranyai Ipartörténeti Múzeum 
 
Érdemes megismerni azon jeles személyiségeket, vállalkozásokat, amelyek megalapozták 
Pécs város gazdasági fejlődését. A megyei meghatározó cégek fejlődési pályáját, valamint a 
jeles tradíciókkal bíró kis- és középüzemek ipartörténeti emlékeit mutatja be a Zsolnay 
Negyedben kialakított Ipartörténeti Múzeum. 
 
Változatos, színes programok 2011-ben is 
 

Ilyen a Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – 
centenáriumi kiállítás, amely március végéig látogatható a 
Papnövelde utcai Nagy Kiállítótérben. A városban már 
eddig is hagyománnyá vált fesztiválokat idén is 
megrendezik (pl. Sétatér Fesztivál, ICWiP, Örökség 
Fesztivál stb.), valamint tárgyalások folynak a 2010-ben 
először megrendezett és rendkívüli közönségsikert aratott 
Cirkusz és Utcaszínház Fesztivál meghonosításáról, újbóli 
megrendezéséről is. Nagyon fontosnak tartják a 

kifejezetten a Pécs2010 EKF program miatt, annak hatására létrejött programok (pl. Pécsi 
Nemzetközi Tánctalálkozó) megrendezését. Fontos cél, hogy 2011-ben minél többet meg 
lehessen tartani a felvezető években, valamint 2010-ben létrejött eredményekből, kulturális 
pezsgésből. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Berecz András és barátainak Angyalfütty 
című összművészeti előadása érkezik a Kodály Központba. Az új épület bevezető 
rendezvénye lesz február és április között a "Pécsi Hangzás" című eseménysorozat is, 
amelyen pécsi zenekarok, különböző műfajt képviselő együttesek az elsők között kapnak 
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lehetőséget arra, hogy kipróbálják a hangversenyterem rendkívüli akusztikáját. Február 4-én 
a világzenei nap keretében az Arco Quartett, a Dutar és a Neofolk együttes lép színpadra, a 
Sator Quartet pedig február 10-én ad műsort. Február 21-én kórusnapot szerveznek pécsi 
kórusok részvételével. A programsorozat keretében februárban és márciusban pécsi 
könnyűzenei együttesek is fellépnek a Kodály Központban, ahol koncertet ad majd többek 
között a Kiscsillag, a 30Y, a Punnany Massif, Takáts Eszter, és a Zagastic is. 
 
2011. márc. 20-ig: Változások – Tél – Richter Sára textilművész kiállítása 

Helyszín: Parti Galéria 
2011. márc. 27-ig: Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – centenáriumi kiállítás 

Helyszín: Modern Magyar Képtár 
2020. szept. 01-ig: Gyugyi-gyűjtemény - A Zsolnay Aranykora 

Helyszín: Sikorski-ház 
 
További hírek és információk a www.pecs2010.hu, www.pecsiprogramok.hu és a kultura.hu 
oldalakon.  

2,5 milliárd forint bírság 
 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) 2010. második felében közel 50 ezer 
ellenőrzés során mintegy 2,5 milliárd forintnyi bírságot szabott ki. 
 
 A Hivatal egyik kiemelt feladata, hogy csak ellenőrzött és 
biztonságos élelmiszerek kerüljenek a magyar 
fogyasztókhoz. A folyamat hatékonyságának növelése 
érdekében az új kormány első döntése között szerepelt a 
másodlagos élelmiszervizsgálat bevezetése, melynek 
eredményeként MgSZH munkatársai az elmúlt félévben 
fokozottan léphettek fel annak érdekében, hogy a magyar 
állampolgárok biztonságos élelmiszereket vásárolhassanak, 
megakadályozva a silány minőségű élelmiszerek hazai piacokra történő beáramlását. Az 
átfogó ellenőrzések többek közt kiterjedtek az élőállat szállításra, ahol felmerült a gyanúja, 
hogy külföldi szarvasmarhákat hazai fülszámmal és dokumentumokkal látnak el. Az MgSzH 
munkatársai büntetőfeljelentést tett több cég ellen. Szintén nagy érdeklődés kísérte az 
októbertől kezdődő jelöletlen illetve osztályozatlan tojásszállítmányokkal kapcsolatos 
ellenőrzéseket, melyek eredményeként a hatóság az elmúlt fél évben összesen 600 ezer 
bizonytalan eredetű tojást foglalt le és semmisített meg. Az MgSzH továbbá a tisztességtelen 
forgalmazói magatartást tiltó törvény megszegői ellen is szigorúan fellépet annak érdekében, 
hogy megakadályozza az áruházláncok agresszív árletörő politikáját, mely egyértelműen a 
minőség és az élelmiszerbiztonság ellen hat.  
 
A Hivatal Borászati Igazgatósága sem unatkozott az elmúlt időszakban, tekintettel, hogy az 
ágazatban súlyos gondokat okoznak a borhamísítások, valamint a külföldről nagy 
mennyiségben érkező termékek beszerzési ár alatt történő értékesítése. A lefolytatott 
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vizsgálatok eredményeként pénzbírságok kivetése mellett 7 esetben borászati üzem 
ideiglenes bezárására is sor került. 
 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal továbbra is kiemelt célkitűzésének tartja, hogy a 
magyar állampolgárok biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerekhez jussanak és 
ennek érdekében a jogszabályoknak megfelelően a jövőben is szigorúan fellép minden 
szabálytalansággal szemben. 

Csaknem dupla tejtámogatás 
 

A tejtermelők a különböző ágazati támogatások 
révén 15 Ft/kg-ot meghaladó támogatásban 
részesülnek 2010. évre, mely csaknem a kétszerese 
a 2009. évi támogatásnak. A 
bázisjogosultságonkénti 6 Ft-os támogatás – mely 
egyébként 2,3 forinttal csökkent az előző évhez 
képest – mellet a gazdálkodók termeléshez kötött 
különleges tejtámogatásban is részesülnek, mely 
plusz 9,55 Ft-ot jelent kilogrammonként. Utóbbi 
támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal már ki is fizette az érintett gazdálkodóknak. Az ágazatot is jelentősen sújtó válság 
következményében a gazdálkodók a fentieken túl egyedi piactámogatási intézkedés révén 
2010. június 30-ig 0,5 Ft támogatást kaptak, az éven túli forgóeszköz hiteleikhez a hitelösszeg 
10 %-áig pedig átmeneti támogatást nyújt az állam. Az agrárkormányzat a piaci erőviszonyok 
optimalizálása érdekében kiemelt hangsúlyt fektet a beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló 2009. évi XCV. törvény érvényesítésére, 
továbbá reméli, hogy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott Magas Szintű Taj 
Munkacsoport termelői alkupozícióra és szerveződésekre vonatkozó javaslatai legkésőbb az 
idei magyar EU elnökség ideje alatt megvalósulnak. 

Folytatódik az iskolatej program  
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011.-ben 800 millió 
forintot fordít az iskolatej programra, melyre az idei 
évtől az intézményfenntartókon túl már a 
tejfeldolgozók is igényelhetik a támogatást, így 
várhatóan emelkedni fog a program által támogatottak 
száma, mely eddig a gyermekek 10 %-a volt. Az új 
rendelet által biztosított közvetlen tejfeldolgozói 
igénylés lehetősége továbbá megoldás jelent a 

korábban folyamatosan jelentkező likviditási problémákra is, melyeket az 
intézményfenntartók utólagos fizetése eredményezett a feldolgozóknál. 
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A támogatás keretében a magyarországi óvodás és iskolás gyermekek a tanítási napokon 2,5 
dl tejet, ezzel egyenértékű ízesített tejkészítményt vagy ömlesztett sajtot kapnak. A 
támogatás mértéke 20 %, 50 % és 100 %, mely az intézményfenntartó székhelye szerinti 
település adóbevétele és hátrányos, illetve nem hátrányos helyzete alapján kerül 
meghatározásra. 
 
Itthon a tej és tejtermékek fogyasztása jóval elmarad az EU-s átlagtól és az egészségügyileg 
indokolt értéktől. Az iskolatej program 2004 óta segít uniós és állami támogatással, hogy a 
tej- és a tejtermékek fogyasztási kultúrája már gyermekkorban kialakuljon. Emellett 
hozzájárul a gyermekek számára szükséges fehérje, vitamin, ásványi anyag- és 
energiabevitelhez, rendszeres táplálkozási lehetőséget biztosít, valamint természetes étrend 
követésére ösztönöz. 

Marad a magyar földvásárlási moratórium 
 
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 
termőföld-vásárlási moratórium meghosszabbítási 
kérelmét, 2014 tavaszáig fenntartva a korlátozást a 
külföldi tulajdonszerzésben. A rendelkezés a 
magyarországi lakóhellyel nem rendelkező uniós 
polgárokra és valamennyi jogi személyre egyaránt 
vonatkozik. A Bizottság a döntését az ország által 
szolgáltatott információk alapján hozta meg, mely 
során Magyarország kiemelte, hogy az átmeneti 
időszak meghosszabbítására azért van szükség, mert 
továbbra is jelentős különbségek állnak fenn a mezőgazdasági termelők jövedelemszintje, 
valamint a termőföldek ára tekintetében Magyarország és a 2004 előtt csatlakozott 
tagállamok között. További hátráltató tényező, hogy a magyar mezőgazdaságot az átlagnál 
súlyosabban érintette a globális válság, melynek eredményeként az ágazati reáljövedelmek 
2009-ben jelentősen nagyobb mértékben csökkentek, mint az EU más tagállamaiban. Szintén 
kedvezőtlen hatást gyakorolt az ország mezőgazdaságára a rendkívül rossz hitelfelvételi 
lehetőség, a földtulajdonlás konszolidációjának lassú előrehaladása a mezőgazdasági 
földterületek piacán, valamint a kárpótlás és a privatizáció hosszantartó és még mindig 
befejezetlen folyamata. 
 
Tekintettel, hogy az átmeneti időszak csak egyszer hosszabbítható meg, Magyarországnak az 
eddigieknél eredményesebben kell kihasználni a hátralévő időszakot, melyre Brüsszel is 
külön figyelmeztet, miszerint elengedhetetlen, hogy Magyarország haladást mutasson fel a 
mezőgazdasági piacok fejlődését befolyásoló intézményi tényezők területén, kiemelve a 
mezőgazdasági termelők hitel- és biztosítási lehetőségeinek javítását, a kárpótlási folyamat 
befejezését, valamint a tulajdonjogokkal kapcsolatos jogbiztonság megteremtését célzó 
eljárások véglegesítését. Az uniós végrehajtó testület – tekintettel a mezőgazdasági piacok 
jövőbeli elkerülhetetlen liberalizációjára – azt is javasolja az országnak, hogy, mérlegelje a 
külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó korlátozásoknak az átmeneti intézkedések 
fennmaradó alkalmazási ideje alatti fokozatos enyhítését. 
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Fontos változások a pályázatkezelés rendszerében 
 
 Az átláthatóbb pályázati rendszer kialakítása és az egységes 
fejlesztéspolitika érvényesítése érdekében 2011. január 1-
jétől a Wekerle Sándor Alapkezelő veszi át a Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft.-
től. Wekerle Sándor Alapkezelő ugyanazon határnappal 
átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP 
pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek. A 
Strukturális Alapok Programiroda szintén átadja uniós 
finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-
nek.  
 
A kezelőszervezetek átalakulása kapcsán a pályázóknak semmilyen teendőjük nincsen, a 
nyertes pályázók postai úton is értesítést kapnak a változás tényéről, míg a fennálló 
szerződéseket nem érinti a változás, így módosításukra sem kerül sor. 

Aktuálisan elérhető pályázatok 
 
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség pályázata 

A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázat meghirdetése 
Végső beadási határidő: 2011. január 31. 
 

A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkárságának pályázata  
Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 
pénzügyi támogatása 
Felhívás kódja: 30000/ 6625 /2010. BM. 
Végső beadási határidő: 2011. február 14. 16.00 óra 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatai 

ÚMVP III. tengely keretében: Mikrovállalkozás fejlesztésre, turisztikai tevékenységek 
ösztönzésére, Vidéki örökség megújítására és Falumegújításra igénybe vehető 
támogatások igénylése  
Pályázat érvényessége: 2011.05.31  
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatások  
Pályázat érvényessége: 2011.03.31  
 
Támogatás borászati gépek beszerzéséhez  
Pályázat érvényessége: 2011.03.31  

 

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=224
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/8AABB052B8469A04C12577FA006DDAFC/$file/2011_evi_enrac_palyazat_kiiras_101202.pdf?OpenElement
http://www.bm.gov.hu/web/portal.nsf/index/8AABB052B8469A04C12577FA006DDAFC/$file/2011_evi_enrac_palyazat_kiiras_101202.pdf?OpenElement
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázata 
 „Önkéntesség Európai Éve – 2011 Információs Pont” cím elnyerésére 
A cím elnyerésére 2011. január 1-től 2011. december 31-ig között van lehetőség. 

 
NCA pályázatok 
 
Felhívás kódja: IFJ-KX-10-A/B/C 

Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok 
megvalósításának támogatására 
Végső beadási határidő: 2011.01.31. 
Támogatási összeg: 

„A” kategória esetében: legalább 500.000 Ft és legfeljebb 1.500.000 Ft;  
„B” kategória esetében: legalább 400.000 Ft és legfeljebb 4 000.000 Ft; 
„C” kategória esetében: legalább 150.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-ORSZ-11, NCA-DD-11, NCA-DA-11, NCA-KD-11, NCA-EM-11, NCA-EA-11, 
NCA-KM-11, NCA-NYD-11 

Civil szervezetek működésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.02.17. 
Támogatási összeg: maximum 3.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: KAB-FE-10 

A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, 
infrastrukturális fejlesztésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.01.31. 
Támogatási összeg: legfeljebb 3.500.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-CIV-11-A 

Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló 
pályázati programok támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.02.10. 
Támogatási összeg: 

A/1 kategória: minimum 200.000 Ft, maximum 500.000 Ft, 
A/2 kategória: maximum 1.500.000 Ft, 
A/3 kategória: maximum 1.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-CIV-11-B 

Civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.02.10. 
Támogatási összeg: maximum 2.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-CIV-11-C 

Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és 
kiadásának támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.03.10. 
Támogatási összeg: maximum 1.000.000 Ft  

 

http://www.kim.gov.hu/misc/letoltheto/info_pontok_felhivas_app.pdf
http://www.esza.hu/hir/ifj-kx-10-a-b-c-palyazati-kiiras-meghirdetese_1447
http://www.nca.hu/
http://www.nca.hu/
http://www.esza.hu/hir/a-szenvedelybeteg-ellatas-teruleten-szolgaltato-sz1446
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=606
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=602
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=604
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Felhívás kódja: NCA-CIV-11-D 
Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.03.10. 
Támogatási összeg: maximum 2.000.000 Ft  

 
Felhívás kódja: NCA-DP-11-A 

A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil részvétel és az 
állampolgári cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai 
együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő 
tevékenységi formák 
Végső beadási határidő: 2011.02.24. 
Támogatási összeg: 1.500.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-DP-11-B 

Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítése 
Végső beadási határidő: 2011.02.24. 
Támogatási összeg: 500.000 Ft 

 

Új Széchenyi Terv, második hullám – március 1-től 79 
új konstrukció  
 

A január 14-től indul útjára a következő 10 év gazdaságfejlesztési 
programját meghatározó Új Széchenyi Terv (ÚSZT). Az ÚSZT vitairata 
jelölte ki a gazdaság fejlesztésének fő kitörési pontjait, melyekhez 
igazodva, 2011. január 17-én olyan pályázati rendszer indult útjára, 
amelyben a jól működő konstrukciók megerősítése mellett újak is 
megjelennek. Az új kiírásokra a pályázók március 1-jétől nyújthatják 
be projektötleteiket. 
 

Első körben, január 17-től lehet pályázni egyes vállalkozás- és közlekedésfejlesztés, valamint 
foglalkoztatás területén induló konstrukciókra. Ezt követően március 1-jétől lesz lehetőség 
vállalkozás-, zöldgazdaság-, közlekedésfejlesztés, valamint foglalkoztatás, egészségipar, és 
tudomány-innováció területén uniós támogatásra pályázni. 79 darab felhívásra március 1-től 
lesz lehetőségük a pályázóknak projektötletüket benyújtani. 
 
A foglalkoztatás területén az Új Széchenyi Terv segíteni kívánja a hátrányos helyzetű 
munkanélküliek belépését és tartós beilleszkedését a munkaerőpiacra. A pályázati program 
fő prioritása a munkaerőpiac bővítése. Elérhető lesz olyan felhívás is, amely a munka 
világába visszatérő kismamákat, az érettségizett, de szakképesítéssel nem rendelkező 
álláskeresőket támogatja annak érdekében, hogy a piac igényeinek megfelelő, keresett 
szakmákat tanulhassanak.  
 
A vállalkozásfejlesztésen belül új lehetőségként a legkisebb cégek vissza nem térítendő 
támogatással és kedvezményes kamatozású hitel kombinálásával juthatnak fejlesztési 

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=605
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=616
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=615
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forráshoz! A kis- és középvállalkozásoknak (KKV-knak) lehetőségük nyílik technológia-
fejlesztésre és korszerűsítésre.  
 
A zöldgazdaság-fejlesztéshez kapcsolódóan megnyílnak a régen várt, megújuló energia 
pályázatok. A kiírások az alternatív energiaforrások teljes körét érintik a biomasszától a 
szélenergián át, egészen a napenergiáig. Lesz olyan felhívás, amelynek a megújuló 
energiaforrás-felhasználáson alapuló mintaprojektek támogatása a célja, illetve olyan 
pályázat is, amely a geotermikus energia, tehát a földhő kiaknázásának fokozásában kíván 
segítséget nyújtani. Elindulhat a szilárdhulladék-lerakók felszámolása és az ott található talaj 
helyreállítását is megkezdhetik a nyertes pályázók. 
 
A társadalmi részvétel erősítését, a környezeti demokrácia fejlesztését szolgálja az, hogy 
pályázhatóak lesznek a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták 
elterjesztését célzó, valamint a környezettudatos életmód, fogyasztás, környezetterhelés 
csökkentésének elősegítésére kiírt felhívások. Meghirdetésre kerül a környezetvédelmi célú 
informatikai fejlesztésekre irányuló pályázat is a közigazgatás területén. 
 
Az egészségipar területén Pest megye kivételével az egész országban elérhető lesz az a 
felhívás, amelynek célja, hogy javítsa a betegek hozzáférését a különböző rehabilitációs 
ellátásokhoz, és hogy érzékelhetően javuljon az egészségügyi szolgáltatás színvonala. 
 
A tudomány-innováció területén a felsőoktatási intézmények lehetőséget kapnak arra, hogy 
kiemelkedő színvonalú képzéseket nyújthassanak hallgatóik részére. A pedagógusképzés, a 
módszertani adaptáció vagy éppen a tananyagfejlesztés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 
hallgatók versenyképes tudáshoz jussanak. Szintén a felsőoktatási intézmények számára 
kínál esélyt az a pályázat, amelynek köszönhetően az iskolák a nemzetközi oktatási-
tudományos piacon megerősíthetik versenyképességüket. Tehetik mindezt az intézményi 
kapcsolatrendszer, a szellemi potenciál, és a kiemelt kutatási területek fejlesztésével. 
 
A gazdaság dinamizálásának sikeres útja a szereplők szövetkezésének elősegítése. Ennek 
egyik korszerű formája a klaszterek támogatása. Az agrár, műszaki, orvosi és 
természettudományi területeken működő vállalkozások is benyújthatnak pályázatot annak 
érdekében, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy 
technológiáikat továbbfejlesszék. Elérhető lesz az a kiírás is, amely az innovációs 
eredmények hasznosítását támogatva segíti a gazdaságfejlesztést. 
 
A közlekedésfejlesztéshez kapcsolódóan az ország egész területén – Pest megye kivételével 
– alkalom nyílik logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésére, a 4 és 5 számjegyű 
országos mellékutak felújítására és korszerűsítésére, valamint kerékpárforgalmi hálózatok 
fejlesztésére.  
 
Az Új Széchenyi Terv keretében elindultak a „kombinált mikrohitel” című konstrukciók 
 
A pályázati kiírás célja mikrohitel közvetítők kiválasztása, amelyek a 2011. március 1-én 
meghirdetésre kerülő mikrovállalkozások számára indítandó pályázatokkal kapcsolódik majd 
össze. A kombinált mikrohitel program keretében a mikrovállalkozások 10% önerő 
felmutatása mellett egyablakos rendszerben (a kiválasztott mikrofinanszírozó 
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szervezeteknél), egyszerűsített eljárással igényelhetnek egyszerre vissza nem térítendő 
támogatást és a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt. Jelen pályázatra 
pénzügyi vállalkozások, illetve megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok 
jelentkezhetnek. A pályázatok benyújtására 2011. január 17-től van lehetőség. 
 
Gyorsabb, egyszerűbb, átláthatóbb pályázati rendszer 
 
A támogatási keret teljes egésze elérhető, vagyis megszűnnek a beadási határidők okozta 
problémák, az automatikus támogatások széleskörű kiterjesztésével pedig számos 
projektgazda hamarabb kezdheti meg a munkát. Az automatikus pályázatok 
meghirdetésének nagy előnye, hogy gyors döntést tesz lehetővé, mivel nincs értékelési 
szakasz az eljárásban, bár az automatikus pályázatok esetében az alkalmazási kör viszonylag 
kötött. Az átlátható módon szerkesztett, közérthetően megfogalmazott új kiírások a 
vállalkozók igényeihez alkalmazkodnak és elektronikus úton is beadhatóak lesznek. A projekt 
adatlapok felülvizsgálata és egyszerűsítése is megtörtént, így az adatlapok kevesebb 
információt kérnek majd a potenciális projektgazdától. Nyilatkozatok esetében elegendő lesz 
egyetlen űrlapot kitölteni, melyben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során a hazai és 
közösségi jogszabályokat betartja. A jogszabályi kört és azok a pályázóra vonatkozó 
kötelezettségeit a pályázati útmutató, valamint a Támogatási Szerződés általános szerződési 
feltételei tartalmazzák majd. A hatályos szabályozás e dokumentumok esetében minimális 
kötelező adatkört határoz meg, így a bekért információk száma a korábbiakhoz képest 
jelentősen csökkent. A nyilatkozatok esetében ez a változás számos, a pályázat 
elutasításához vezető elütési hibát is a minimálisra fogja csökkenteni. 
 
Új Széchenyi Terv ügyfélszolgálati pontok 
 
Az alábbi linken elérhetőek az Új Széchenyi terv ügyfélszolgálati pontjai: 
http://ujszechenyiterv.gov.hu/uj_szechenyi_terv_ugyfelszolgalati_pontok 

Zöldség-gyümölcs termelők támogatása  
 

Zöldség-gyümölcs termelői csoportok a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivataloknál (MVH) igényelhetnek 
adminisztratív működésük elősegítésére támogatást. A 
támogatás feltétele, hogy a termelői csoport rendelkezzen az 
agrárpolitikáért felelős miniszter által elfogadott elismerési 
tervvel, valamint, hogy a csoport az MVH-nál mint „pénzügyi 
kapcsolattal rendelkező ügyfél” legyen nyilvántartásba véve. 

Nem jogosultak támogatás igénybevételére azon termelői csoportok, akik miniszteri 
elismerése 2010. március 27.-ét követően történt, valamint tulajdonosainak, illetve tagjainak 
legalább a 60 %-a a támogatás alapjául szolgáló időszak kezdetét megelőző öt évben 
bármikor egyidejűleg ugyanazon termelői szervezetnek volt tagja. A termelői csoportok által 
benyújtott kérelmek az MVH-ba történő beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra. 
A támogatás mértékéről, igénybevételének részletes feltételeiről, valamint kiszámításának 
módjáról a 177/2010 (XII. 16.) számú MVH Közlemény rendelkezik. 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/uj_szechenyi_terv_ugyfelszolgalati_pontok
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Fiatalok Lendületben Program 
 

Pályázható a Fiatalok Lendületben 
Program idei pályázati felhívása. Az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament és 
az Európai Unió tagállamainak 
megállapodása értelmében létrejött Youth 
in Action - Fiatalok Lendületben Program 
célja nemformális nevelési programok 
támogatása a fiatalok számára. 

 
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései: 
 a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári 

szerepükre; 
 a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a 

társadalmi összetartás az Európai Unióban; 
 a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése; 
 hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil 

szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez; 
 az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása. 
 
A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak 
meg. 
 
1. Európa-polgári szerep 
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt 
vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan 
európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és 
jövője. 
 
2. A fiatalok társadalmi részvétele 
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a 
Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három 
szinten valósul meg: 
 növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében; 
 növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában; 
 a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása. 
 
3. Kulturális sokszínűség 
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a 
Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok 
közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja 
elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, 
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hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális 
dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a 
projektben. 
 
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása 
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán 
hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a 
részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő 
kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani 
a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására. 
 
A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, 
emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és 
megjelölhetnek helyi prioritásokat. 
 
A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek: 

 
1. a nem- formális és informális tanulás 
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén 
és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a 
fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük 
fokozódik. 
 
2. a nem- formális tanulás elismerése 
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program "elismerő 
oklevele" dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, 
hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek. 
 
3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése 
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák 
a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben 
Programról. 
 
4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése 
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a 
résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai 
fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik. 
 
5. a diszkrimináció-ellenesség 
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli 
meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra 
alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül. 
 
6. a férfi-nő esélyegyenlőség 
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő 
irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú 
részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában. 
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7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme 
A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és 
veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek 
a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, 
szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb. 
 
8. a többnyelvűség 
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, 
és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására. 
 

Általános tudnivalók 
 
Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete: 
 
Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén: 

február 1.:   május 1. - szeptember 30. 
április 1.:   július 1. - november 30. 
június 1.:   szeptember 1.- január 30. 
szeptember 1.:  december 1. - április 30. 
november 1.:  február 1. - július 31. 
 

Központi elbírálású pályázatok esetén: 
február 1.:   július 1. - november 30. 
június 1.:   november 1.- március 30. 
szeptember 1.:  január 1. - július 31.  
 

Alprogramok: 
 
Fiatalok Európáért  
Európai Önkéntes Szolgálat  
Fiatalok a Világban  
Ifjúságsegítők Támogatása  
Ifjúságpolitikai Együttműködések  
 

További információ a Fiatalok Lendületben Program Pályázati Útmutatójában olvasható. 
Magyar: 

A Fiatalok Lendületben Program 2010-es magyar nyelvű pályázati útmutatója.   

Angol: 
A Fiatalok Lendületben Program 2010-es angol nyelvű pályázati útmutatója. 
A 2010-es angol nyelvű pályázati útmutató korrektúrával, melyben nyomon 
követhetőek a változások 

 
A pályázatokat kötelezően regisztrálni kell a FILEP- elektronikus pályázatkezelő rendszerben.  
http://www.mobilitas.hu/flp/filep 
http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz 

http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/flp01
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/alpr2
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/flp03
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/flp04
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/flp05
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/219/fajlok/FLP_Palyazati%20utmutato_2010.pdf
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/219/fajlok/Programme%20Guide%202010.doc
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/219/fajlok/Programme%20Guide%202010%20-%2021122009%20%28FIN%29.doc
http://www.mobilitas.hu/flp/filep
http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz
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Kaposfő bemutatkozik 
 
A település eredeti neve Szomajom volt, melyet csak 1942-ben változtattak meg a 
vasúttársaság javaslatára. Nevét első ízben egy IV. László korabeli 1275-ben datált 
oklevélben találjuk. A Zomaim, majd Zomayan, később Zomayon alakban előforduló 
településnév szláv eredetre, feltételezhetően családnévre utal. Egyes feltevések szerint 
jelenthet azonban hidegséget, azaz téli települést is. Monostorát 1252-ben Mayos és Sándor 
nevű nemesek alapították. Külön említést igényel a településhez tartozó Póstelek, mely mára 
már szőlőhegy, de 1485-ben már lakott hely volt, sőt feltehetően az akkori „Kaposfőnél” 
népesebb település is lehetett. 1767-ben 46 család lakta. A község területén a középkorban 
több földbirtokos is osztozott. A XV.-XVI. században 
a Mérey és Osztopáni Perneszi családok 
birtokolták. A török adólajstromban a települést 24 
házzal tartották nyilván, 1715-ben, az országos 
összeíráskor már csak 12 házzal szerepel. A falu 
ekkor kerül a herceg Eszterházy család tulajdonába. 
A község lakói ekkor kálvinista magyarok voltak. Az 
első német telepesek 1815 körül jelentek meg, akik 
elsősorban bakonyi falvakból települtek át. A 
német telepesek zömében katolikusok voltak, ők 
építették fel 1840-ben az első iskolát és 1872-73-
ban a templomot. 1912-ben megalakult az önálló 
egyházközség és a plébánia, megkezdődött a helyi 
anyakönyvvezetés. A település lakóinak száma az 
Eszterházy család birtoklásának idején, egészen 
1930-ig folyamatosan növekedett, ekkor volt a 
település lakóinak száma a legmagasabb, 
megközelítette az 1900 főt. Az I. és II. Világháború 
idején több mint százan vesztették életüket. Az 
1941 évi népszámláláskor a falu lakóinak 
nagytöbbsége, így a német nemzetiségűek is magyarnak vallották magukat, kifejezve ezzel a 
hazához való példás hőségüket. A kitelepítéskor a falu vezetőinek sikerült elérni, hogy innen 
mindössze egy ember telepítettek ki, és tíz „Volksbund-családot” internáltak. 33 nőt és 55 
férfit vittek a Szovjetunióba kényszermunkára, akik csak 4-5 év után szabadultak. Az elmúlt 
rendszer sem kedvezett a sváb hagyományok ápolásának. Egyre kevesebben mertek németül 
beszélni és eltűntek a régi szokások, a népviselet is. 
1950-ben megalakult a tanács. 1968-tól Kisasszond és Kiskorpád is csatlakozott a 
településhez, közös községi tanácsba szerveződött Kaposfővel. 1990-ben mindkét település 
önállósult, saját képviselőtestületet hozott létre. Kisasszond azonban továbbra is közös 
körjegyzőséget működtet Kaposfővel. 
Kaposfőre a hagyományos falusias környezet jellemző. A település hagyományos építészeti 
karakterének megőrzése céljából a helyi építési szabályzat erre külön figyelmet fordít. 
A középületek állapota megfelelő. 
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Kaposfőn helyi védelem alatt áll a plébánia, a római katolikus templom, a református 
templom, a tájház, a vasút állomás és sok lakóház. A település négy pontján nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek találhatók. 
A település szerkezetét tekintve az egy utcás-, úgynevezett úti falu típusába tartozik, ebből 
alakult ki a mai szerkezete. A településen 2 településközpont alakult ki, az egyik a Dózsa 
György utcánál, a másik a polgármesteri hivatal környékén. 
A területen jelenleg 1732 fő él. 
2007 óta a település fejlődési pályára lépett, soha nem látott fejlesztések indultak el, 
generálódtak, és vannak előkészületben. A helyi Óvodában, Általános iskolában közel 150 
millió Ft értékben hajtottunk végre, és van jelenleg is folyamatban, megvalósítás alatt 
infrastrukturális, módszertani és eszközfejlesztés. Az ÚMVP forrásai révén megújultak 
közterületeink, megerősödött térségi kihatású rendezvényünk, megújul Kultúrházunk, és 
átalakul IKSZT-vé. Térségi együttműködésünk, térségi szerepünk erősödik. Folyamatosan 
erőfeszítéseket teszünk a hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítására, a helyi 
munkaerő foglalkoztatására. 
Az eredményes együttműködésünk jó példája a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesülettel 
kialakított kapcsolat is. Ezen együttműködés legutolsó gyümölcse az Energiatakarékos 
izzócsere program, mely révén több mint 300 kaposfői család jutott korszerű kompakt 
fénycsőhöz. 
 
Ezúton köszönöm meg az Egyesület együttműködését, segítségét. 
 
Sztányi Tibor 
polgármester  

Hirdetések 
 

 
Amennyiben Ön is szeretné megjelentetni hirdetését kiadványunkban, kérjük, keresse 
Egyesületünk munkatársait az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu címen. (Tárgy: Hirdetés) 
 

 

AA  

SSzziinneerrggiiaa  SSzzoocciiáálliiss  SSzzöövveettkkeezzeett  
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77552244  KKiisskkoorrppáádd,,  PPeettőőffii  SS..  uu..  1100..  

++3366--2200//994433--99448822  

mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu


 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 

 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 
 

 
 
 

Camtek 323 sötétszürke TETŐBOX kölcsönözhető! 
 

 Kölcsönzési díj: nettó 800 Ft/nap 
 Kaució: 15 000 Ft/alkalom 
 Minimum napok száma: 4 nap 
 
 Műszaki adatok: 
 Hosszúság: 131 cm 
 Szélesség: 78 cm 
 Magasság:38 cm 
 Önsúly: 15 kg 
 Terhelhetőség: 50 kg 
 
 Átvétel: Kaposvár 
 Telefon: 06-20/468-2224 
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MMeecchhaanniikkaa  OOmmeeggaa  KKfftt..  
A Mechanika Omega Kft. sok éves gyakorlattal és referenciákkal 

rendelkező munkatársai a hazai és uniós támogatások igénybevétele 

érdekében állami, gazdasági (mikro-, kis-, és középvállalkozások), civil és a 

lakossági szféra számára pályázatírást és projektmenedzselést vállalnak. 

Teljes körű szolgáltatások széles választéka: 

- Pályázati kiírások monitorozása 
- Pályázatok összeállítása az igények teljes körű felmérésétől a 

benyújtásig 
- Az esetleges hiánypótlások ügyintézése 
- Támogatási szerződések megkötése 
- Projektmenedzselés 

 
7400 Kaposvár Tókaji u. 15.  

+36-30/828-4572 
mechanikaomega@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyedi igényekre szabott espresso (frissen 

darálós) kávéautomaták ingyenes 

kihelyezése Somogy megye egész területén, 

széles italválasztékkal. 

Telefon: +36-20/585-0560 

 

mailto:mechanikaomega@gmail.com


 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 

 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 
 

 

 
 

Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19. Postacím: 8700 Marcali, Pf. 126 
Telefon: 06 85/510-432 Fax: 06 85/510-433 E-mail: barath52@t-online.hu

KÖNYVVIZSGÁLAT 
- törvényi kötelezettségen alapuló 
folyamatos könyvvizsgálat 
- egyéb speciális könyvvizsgálat (átalakulás, 
apport tanúsítás, átvilágítás, EU-s projektek 
könyvvizsgálata) 
 
ELEKTRONIKUS BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS 
ELKÜLDÉSE 
- a könyveléshez kapcsolódó valamennyi 
bevallás elkészítése (ÁFA, járulékok, 
társasági adó, stb.) és az interneten való 
elküldése 
 
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 
- teljes körű könyvelés (egyszeres és kettős 
könyvvitel) 
- teljes körű bérszámfejtés, munkaügyi

 feladatok ellátása 
- kötelező szabályzatok elkészítése 
- éves és évközi beszámolók elkészítése 
 
ADÓTANÁCSADÁS 
- A vállalkozással kapcsolatos teljes körű 
adó-, valamint a gazdálkodást 
érintő tanácsadást biztosítunk a megfelelő 
döntések meghozatalának alátámasztására. 
- adóhatóság előtti képviselet 
- magánszemélyek részére SZJA bevallások 
elkészítése  
 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
- cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, 
- pályázati tanácsadás, pályázatírás, pályázat 
figyelés

 
 

mailto:barath52@t-online.hu

