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Kedves Olvasó! 
 
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 
támogatásával 4 alkalommal megjelenő sajtóterméke jelen megjelenéssel a harmadik, utolsó 
előtti részéhez érkezett. A kiadvány az olvasói visszajelzések figyelembevételével, a lakosság, 
a civil és a gazdasági szervezetek, valamint a költségvetési intézmények vidékfejlesztési és 
szervezetüzemeltetési információval való ellátottságát kívánja elősegíteni. Reméljük, hogy 
Ön számára is tartalmaz hasznos és új adatokat. Észrevételeit és megjegyzéseit, valamint a 
kiadványunk címlistájára történő fel- és leiratkozási szándékát, kérjük az 
egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címre küldött levelében jelezze irányunkba. 
 

Személyi jövedelemadó 1 százalék 
 
Tisztelt Hölgyem és Uram! 
 
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Elnökeként szeretném megkérni, 2011. évben a 
személyi jövedelemadó 1% felajánlásával támogassa a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú 
Egyesületet! Adószám: 18783236-1-14 A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2011. 
évben még több program megvalósítását tűzte ki célul maga elé. Ahhoz hogy a munkánkkal a 
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korábbiaknál is eredményesebben tudjunk hozzájárulni a vidéki, sok esetben hátrányos 
helyzetű települések felzárkóztatásához, továbbra is számítunk támogatásukra és 
együttműködésükre, a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokra. (Hivatalos levél) 
 
Amennyiben Önnek vagy az Ön által képviselt szervezetnek bármely egyéb lehetőséggel 
módjában áll 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 

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. 
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.  

http://www.zselicvidekfejleszto.hu/Docs/SZJA1_2011.pdf
mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu
http://www.zselicvidekfejleszto.hu/
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Stratégiai termék lesz az élelmiszer 
 

Brüsszelben készül az új agrárpolitikai 
koncepció, amely az eddigi terület alapú 
támogatást háttérbe szorítja. Célja: Európa 
versenyképességének megőrzése a 
mezőgazdasági termelésben és a vidék 
fejlesztése. Az elképzelések egyes elemei 
azonban hátrányosan érinthetik a magyar 
gazdákat, különösen az intervenciós 
rendszer. A hazai termelők minél kisebb 
vesztesége érdekében Magyarországnak 
szövetségeseket kell találnia. 
 

Az országban csaknem kétszázezer regisztrált gazda kap területalapú támogatást, ennek 
mértéke hektáronként 45-47 ezer forint körül mozog. Év végéig a jogosultak 95 százaléka 
megkapja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) a támogatási összeg felét, ez 
171 ezer termelőt érint. Idén területalapú támogatásra majdnem 230 milliárd forint áll 
rendelkezésre. Az uniós csatlakozás óta főleg a professzionális agrártermelők a pályázatok 
mellett a területalapú támogatások felhasználásával jelentős fejlesztéseket hajtottak végre 
gazdaságaikban. 
 
Az unióban óriási összegeket fordítanak az agráriumra, ezért is élesedik a vita a Közös 
Agrárpolitika (KAP) reformjával kapcsolatban, bármilyen változásnak nagy tétje van a hazai 
agráriumban. 2010-ben 831 millió euró volt az egységes területalapú támogatás kerete, ez 
megközelíti a 230 milliárd forintot, Magyarországon ez 4,482 millió hektárt érint. Nincs 
egyetértés a közösség tagországai között abban, hogy milyen változtatásokra lenne szükség, 
néhány nagy befizető ország sokallja a mezőgazdaságra fordított összegeket. A nagy 
mezőgazdasági államok, Franciaország, Németország és még néhány kisebb tagország 
viszont a területalapú támogatás megtartása mellett érvelnek. A franciák és a németek 
tavaly májusban már meg is egyeztek az agrártámogatásnak a fenntartásában, bár egyes 
vélemények szerint némi változtatásra rákényszerülhetnek, így a területalapú támogatás 
csökkenhet. 
 
Mariann Fischer Boel uniós agrárbiztos két évvel ezelőtti nyilatkozata szerint 2009. és 2012. 
között évente négy százalékkal, azaz összesen nyolc százalékkal kellene csökkenteni a régi 
tagállamoknak juttatott direkt támogatásokat a vidékfejlesztési forrás növelésével 
párhuzamosan. A magyar termelőknek azonban egyértelműen az lenne a legjobb, ha a 
jelenlegi állapot nem változna, ugyanis minden ettől való eltérés hátrányosan érintheti őket. 
Azon belül is a komoly veszteséget a gabonaintervenciós rendszer felszámolása jelentené. 
Hazánk fő erőssége a gabona és ipari növénytermesztésben jelenik meg, és ha a forrásoknak 
akár csak egy részét is a vidékfejlesztésre terelik át, azzal a magyar gazdák jelentős része csak 
veszítene. 
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Ha mégsem sikerülne elérni, hogy minden maradjon a régiben, akkor a magyar 
agrárdiplomáciának arra kell törekednie, hogy a változások a lehető legkisebbek legyenek. 
Abban viszont a szakértők is egyet értenek, hogy a vidékfejlesztésre valószínűleg több pénz 
fog jutni a KAP reform után, egyes értelmezések szerint a mostani támogatásoknak kevesebb 
mint felét kaphatják 2013-tól a mezőgazdasági vállalkozók, termelők. Az élelmiszer a vízzel és 
a termőfölddel együtt azonban ismét stratégiai termékké válhat. 
 
Horváth Gábor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) 
főtitkára szerint is csökkeni fog a területalapú támogatás, azonban véleménye, hogy csupán 
egyharmadával fognak csökkeni a támogatások. Hozzátette azt is, hogy a tagországok 
pénzügyminiszterei részéről is érzékelhető a nyomás az agrárköltségek lefaragására, azonban 
ez hibás elgondolás lehet, mivel az élelmiszer stratégiai termékké válik és felértékelődik. Az 
élelmiszereket, főleg a gabona és olajos növényféléket már a spekulatív tőke is felfedezte. 
 
Az élelmiszer termelés és a paraszti jövedelmek fenntartása is az elképzelések között 
szerepel, de még nem öltött végleges formát, még több elemében is változhat. Azzal, hogy 
Magyarország tölti be az uniós elnöki posztot az év első felében, nagy esély kaptunk a 
számunkra előnyös megoldások kimunkálásában, ezen területen jelentős magyar aktivitásra 
lehet számítani. 

700 millió forint pályázati pénz települési kapcsolatok 

kialakítására 
 
A hazai és külföldi kapcsolatok kialakításának segítése érdekében mintegy 700 millió forint 
áll rendelkezésre a települési önkormányzatok részére – jelentette be a vidékfejlesztési 
államtitkár, V. Németh Zsolt a Komárom-Esztergom megyei Bajon. Ígéretek szerint a vidéken 
élők másfél hónapon belül pályázhatnak a kapcsolatépítési pénzre. 
 
Az államtitkár tájékoztatása szerint olyan 
programokra is lehet pályázni a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
forrásából, amelyek azon intézmények, 
szervezetek együttműködését segíti, 
amelyek érintettek a vidékfejlesztésben. 
Évente mintegy 300 projektet lehet 
támogatni, hiszen az MNVH által 
elnyerhető teljes összeg évi egymilliárd 
forint, az elnyerhető támogatás felső 
határa pedig hárommillió forint. Az 
államtitkár elmondása szerint ahhoz, 
hogy egy pályázat sikeres lehessen, 
alapfeltétel, hogy a hangsúly a kapcsolatépítésen és a jó gyakorlatok átadásán legyen. A baji 
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy hamarosan mikrovállalkozások támogatására és 
turisztikai fejlesztésekre is lehet pályázni. A település új Integrált Közösségi Terének (IKSZT) 
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átadásán az államtitkár elmondta: az IKSZT-t régebben egyszerűen falusi kultúrháznak 
nevezték, ma már azonban egy olyan közösségi térre van szükség, ahol a hagyományok 
ápolása mellett a XXI. század kihívásainak is eleget tud tenni. Az egykori óvoda épülete ad 
helyet a közösségi életnek, az épületet az Új Magyarország Vidékfejleszési Program (ÚMVP) 
támogatásával újították fel, közölte a vidékfejlesztési tárcához tartozó Vidékfejlesztési, 
Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI). 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatásra még 2008-ban 
adott be pályázatot Baj község képviselő-testülete. A kétfordulós pályázati eljárást követően 
2010 áprilisában született döntés a támogatásról, így Baj község 52,9 millió forintot nyert el a 
beruházásra, mely a beruházás nettó értékének száz százaléka. Az áfa összegét az 
önkormányzat biztosította önerőként, a projekt bruttó költsége 64,5 millió forint volt. Az 
IKSZT legfontosabb célja, hogy elsősorban közösségi programok szervezésével kiszolgálja a 
településen élő fiatalokat, ezen kívül az „ifjúsági információs pontnak” is helyet ad. A 
lakosság és vállalkozások számára lehetőséget biztosít információk megszerzésére, nyilvános, 
mindenki számára elérhető könyvtárat működtet, az e-Magyarország ponton keresztül 
biztosítja az internethez való hozzáférést, továbbá helyet ad az MNVH információs 
szolgálatának is. 
 
A közleményből kiderül az is, hogy az önkormányzat a fentieken kívül saját szolgáltatásokat is 
működtet a szolgáltató téren keresztül, ilyen például az egészségfejlesztési programok 
szervezése, támogatja a közösségfejlesztési folyamatokat, valamint helyet biztosít az Állami 
Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pontjának is. 

Jövedelem és adókedvezmények a termőföld 

értékesítésekor – mire ügyeljünk adózáskor? 
 

Az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult a 
termőföld, azonban az értékesítésekor nagyon fontos 
ügyelni az adózási szabályokra, amelyek egyik 
lényeges változása az idei évtől, hogy az adó mértéke 
16 százalékra változott. 
 
Értékesítés esetén fontos szabály, hogy a 
földeladásoknál az eladónak meg kell állapítania, 
hogy az értékesítés során keletkezett-e jövedelme. A 
jövedelem kiszámításához az eladási árból le kell 
vonni minden igazolt költséget, ilyen például az 
ingatlan megvásárlására fordított összeg, illetve a 
vétellel kapcsolatos igazolt költségeket, valamint az 
értéknövelő beruházások és az eladás költségeit. Az 
eladásból származó jövedelmet azon a napon kell 

megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződés a földhivatalhoz 
benyújtásra került. A megszerzés évét követő évet első évnek tekintve a hatodik évtől évente 
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10-10 százalékkal a jogszabály alapján csökkenthető a bevétel és költségek különbözeteként 
megállapított összeg. Az így megszerzett bevétel a tizenötödik évben vagy a későbbi évek 
során már adómentességet élvez. Fontos szempont, hogy az adásvételben ki a vevő, ugyanis 
ez meghatározhatja az adózási kötelezettséget. 
 
Alapszabály, hogy ha az eladó magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 4 millió 318 
ezer forintot, és a termőföldet olyan regisztrált mezőgazdasági termelőnek adja el, aki azt 
legalább öt évig egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként mezőgazdasági célra 
hasznosítja, vagy olyan magánszemélynek értékesíti, aki regisztrált mezőgazdasági társas 
vállalkozás alkalmazottja, és a földet az őt alkalmazó társas vállalkozásnak bérbe adja 
legalább tíz évre, akkor az értékesítésből származó jövedelemnek a 200 ezer forintot meg 
nem haladó része adómentes lesz. Az eladó összjövedelmétől függetlenül is adómentes lehet 
akár az értékesítésből származó jövetelem, ha a fent említett adókedvezményhez szükséges 
feltételek fennállnak és ráadásul a szövetkezeti vagyonnevesítéssel megállapított részarány-
tulajdonának megszűnését eredményezi az adásvétel. Ha a termőföld megvásárlója egyéb 
feltételeknek is megfelelő módon állattenyésztést folytat, az eladót hasonló adókedvezmény 
illeti meg. Szintén adókedvezmény illeti meg az eladót abban az esetben is, ha az átruházás 
magánszemély részére birtok összevonási céllal, illetve települési önkormányzatok részére 
szociális földprogram céljából, vagy a Nemzeti Földalap javára történik. 

Dráva-menti Böllérverseny 
 
Hagyományteremtő jelleggel rendezte meg 
a Darányért Közművelődési és Faluszépítő 
Közhasznú Egyesület a Dráva-menti 
Böllérverseny nevet viselő egész napos 
multikulturális rendezvényét. A céljuk a 
hagyományápolás, a helyi gasztronómia és 
a népi kultúra elemeinek bemutatása volt. A 
régi falusi disznóvágások, a háztáji 
állattartás visszaszorulásával egyre ritkább 
eseményei a családoknak, a fiatalok 
többsége már vidéken sem ismeri meg ezt a 
népszokást. A civil szervezet az ősi 
hagyomány bemutatására alapozva szinte 
nemzetközi rendezvényt valósított meg a településén. A versenyzők között horvát és erdélyi 
magyar csapatokat is fellelhettünk a térség nagyobb civil szervezetei mellett.  
 
A díjakat több  kategóriában is osztogatták, versenyzett a pálinka, forralt bor, hurka, kolbász, 
és a töltött káposzta, de persze a legjobb csapat is kapott kupát. Az idei év győztese a 
Tiszacsegei Hagyományőrzők voltak, a helyiek közül a barcsi CONA-Barka (Civilek Oltári 
Népszerű Alakulata) tűnt ki leleményességével, akiknél még a kerítés is kolbászból volt. A 
színpadon a térség hagyományőrző csoportjai és amatőr művészei léptek fel, a programot a 
szigetvári és barcsi kistérségből érkező kézművesek és helyi termelők vására színesítette. A 
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rendezvényt nagy részben a Rinya-Dráva Szövetség LEADER rendezvény jogcíméből elnyert 
támogatásból finanszírozták. 

Megyei civil szervezetfejlesztési program 
 
A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Reginális Egyesülete - partnerségben az Új Esély 
Közhasznú Egyesülettel - 2010. április 1-jén indította el „Somogy megyei civil szervezetek 
komplex szervezetfejlesztése” c. programját. A program Uniós forrásból, az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 18 hónap alatt valósul meg, 47.553.954 Ft támogatási 
keretből. A megvalósító szervezetek a megyében működő több mint 2800 klasszikus 
szervezetből (alapítvány, egyesület) 32 szervezet komplett szervezeti fejlesztését vállalta fel. 
A csaknem 50 milliós támogatási keretből gazdálkodó program civil szakemberek mellett 
számos, az üzleti, vagy a tudományos életben kimagasló szakember bevonásával valósul 
meg.  
 

A fejlesztés az ÚMFT Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Társadalmi befogadás, 
részvétel erősítése”. c. 5. prioritás része, 
mely alapvető irányként  jelöli meg  „a helyi 
közösségek, a civil társadalom erősítését”.  
 
Jelen konstrukció közvetlen célként 
határozza meg a civil szervezetek komplex 
szervezeti fejlesztését, elsősorban azon 
hosszú távú célt elérendő, hogy a fejlesztett 
szervezetek megerősödésük, működésük 
stabilizálása által képesek legyenek hazai és 
nemzetközi programokban való aktív 

részvételre. Az országos szinten összességében 1 milliárd forint kerettámogatásból 
megyénként 1-1 fejlesztési program került támogatásra. 
 
Fejlesztési előkészületek 
 
A Helyiérték Egyesület 2010. májusában pályázati felhívást tett közzé a programban való 
részvételre. A számos kommunikációs csatornán - információs napok keretében, újságokban, 
interneten is – propagált lehetőség szép számú megyei szervezetet mozgatott meg. A 
jelentkezők által benyújtott pályázatok alapján a tervezett 32 szervezet került be a 
programba.  A beválogatott szervezetek rendkívül gazdag képet festve hűen tükrözik a 
megyei civil élet sokszínűségét: 
 

Balaton Vox Kórus Egyesület 
Balatonboglári Evangélikus Templom 

Alapítvány 
Balatonboglári Orgonáért Alapítvány 

BB Sport Club Balatonboglár 

Békevár Alapítvány 
Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület 

Buborék Szabadművészeti Egyesület 
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr 

Egyesület 
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Compass Európai Ifjúsági Közösségért 
Egyesület 

Egymásért Egyesület Edde 
Etüd Egyesület 

Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület 
Fonyódi Vendégvárók Közhasznú Szövetsége 

Hátrányos Helyzetű Cigány Gyerekek és 
Mozgássérült Gyermekek Egyesülete 

Karisz Kisebbségi Egyesület 
Kishegyi Szabadidő és Lovassport Egyesület 

Magyar Madártani Intézet Egyesület Somogy 
Természetvédelmi Szervezete 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Háza 

Ments-Vár Alapítvány 
Mérföldkő Komplex Szolgáltató Egyesület 

Nagyatádi Szív Egyesület 
Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület 

Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek 
Szövetsége 

Osztopánért Kulturális Egyesület 
Őszi Fény Otthon Alapítvány 

Platán Fürdő Egyesület 
Siófoki Egyesületek Szövetsége 

Tondó Művészeti Egyesület 
Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek 

Integrációjának Támogatására 
Zamárdi Balaton Retro Projekt 

Zichy Béla Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú 
Alapítvány 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 

 
Az ősz folyamán minden, a programba beválogatott szervezet szervezeti átvilágításon esett 
át. Ezzel párhuzamosan, két csoportban, csoportonként 5 napban alapozó workshopok 
zajlottak Balatonbogláron illetve Kaposváron. A műhelymunkák tapasztalatai és a 
helyzetelemző átvilágítások alapján a fejlesztésben résztvevő szakemberek olyan szervezeti 
fejlesztési terveket állítottak össze, melyek szervezetenként 2-3 fejlesztési irány 
meghatározása mellett aktív módon reagálnak a résztvevők szervezet-specifikus helyzeteire, 
problémáira. A fejlesztési szakasz nyitányaként 2011. január 15-én - a fejlesztésben 
résztvevő valamennyi szervezet jelenlétével - programindító workshop került 
megrendezésre, melynek keretében az ’Open Space’ módszert használva kreatív, közös 
gondolkodás segíteti a fejlesztési szakaszra való ráhangolódást.  
 
A fejlesztés szakasza 
 
A konkrét fejlesztési beavatkozások 2011. januárjában indultak. A fejlesztési folyamat 8 
hónap alatt, augusztus 31-ig tart. A beavatkozások 3 fő gyűjtőkategóriába sorolva (szervezeti 
fejlesztési beavatkozások, szolgáltatásfejlesztési beavatkozások és projektfejlesztési 
beavatkozások), 5 fejlesztési módszer használatával valósulnak meg.  A beavatkozások egy 
része csoportos, egy része pedig szervezetspecifikus tanácsadás lesz. A csoportos 
beavatkozások jellemzően workshop jellegű, visszacsatolási lehetőségeket is biztosító 
csoportmunkák. A program saját honlappal rendelkezik, s folyamatban van egy olyan 
internetes közösségi felület létrehozása is, mely mind a fejlesztésben résztvevő szervezetek, 
mind pedig a fejlesztők munkáját és eligazodását segíti. A csoportos fejlesztési alkalmak 
képzési háttéranyagait, tematikáit a szélesebb nyilvánosság számára is biztosítani tervezik, s 
rendszeresen számolnak majd be a program honlapján az előrehaladásáról. 
 
Nagy Norbert - projektvezető, 
Helyiérték Egyesület 
civilfejlesztesek@gmail.com 
+36-20/428-9073 
 

http://www.civilfejlesztesek.hu/
mailto:civilfejlesztesek@gmail.com
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Március elejétől lehet pályázni a Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében a 
módosítási javaslatok és észrevételek 
megtétele után előkészítésre került a 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
szervezetek (TDM szervezetek) 
támogatására vonatkozó pályázati 
felhívás tervezete. 
 
A Balatoni Integrációs Kft. egy kerekasztal 
beszélgetésre invitálta a Balaton 
térségében működő, illetve megalakulás 
előtt álló szervezeteket. A beszélgetés 
célja, egy közös balatoni álláspont kialakítása, illetve a szervezetek véleményének 
megismerése volt.  A pályázati feltételrendszer módosítására vonatkozóan számos hasznos 
ötlet született, többek között a szervezet működésének pénzügyi előírásaira vonatkozó 
feltételek módosítása, és a támogatási feltételként szabott vendégéjszaka szám csökkentése. 
A Balatoni Integrációs Kft., képviselve a Balaton Fejlesztési Tanács álláspontját is, kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a TDM szervezetek támogatása legyen elérhető egy jelenleg még 
kisebb turisztikai szereppel rendelkező településeknek is, ne csak a nagyobb 
vendégforgalommal rendelkező települések, térségek juthassanak támogatáshoz. Különösen 
fontos a kisebb turisztikai szereppel rendelkező térségek számára ez a lehetőség, hiszen így 
tudnak fejlődni, és így lehet egy egységes, jól működő regionális turisztikai rendszert 
létrehozni. A pályázati felhívás véglegesítése várhatóan 2011. február 15-ig megtörténik. A 
pályázati felhívás véglegesítésében többek között a Balaton Integrációs Kft. is részt vesz, 
képviselve a kerekasztal beszélgetésen elhangzott módosítási javaslatokat és a térség 
érdekeit. 

Át kell alakítani az őstermelők adózását  
 

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) tanulmánya 
alapján át kell alakítani a mezőgazdasági 
őstermelők és egyéni vállalkozások adózását, 
ugyanis a 2000-2009 közötti adóbevallásokat 
elemezve kiderül, hogy sem az őstermelők, sem 
pedig a mezőgazdasági egyéni vállalkozók körében 
a bevétel és a fizetendő aránya nem éri el az egy 
százalékot sem. 
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Az adózás átalakítására számos javaslatot tettek az AKI kutatói, a javaslatok között szerepel 
többek között a sokféle kistermelői elszámolási kategória összevonása, mely által 
megszüntethető lenne a tízféle adózási mód. További változást lehetne elérni, ha a 
támogatásokkal növelt bevételi értékhatárt nyolcmillió forintban maximalizálnák, az 
őstermelők 90 százaléka még ebben az esetben is a kedvezményes adózási körbe tartozna. A 
hatékonyságot javítaná, ha meg lehetne különböztetni a tevékenységüket kiegészítő, mellék- 
vagy főtevékenységként végző termelőket, és a járulékfizetés mértékét ehhez kötnék. 
 
A jogi (kistermelő, őstermelő) és elszámolási kategóriák összevonása hangsúlyos eleme a 
jelenlegi szabályozást átíró javaslatnak. Ebben az esetben a felső bevételi értékhatárt 
ötvenmillió forintban maximalizálnák, és javasolják a tételes költségelszámolás vezetésének 
előírását, a kötelező nyugtaadást és az elkülönített számlavezetést is. Ezen szabályokhoz 
azonban egy alacsonyabb adókulcs kapcsolódna, bevezetnék az átalányadózást is. Az egyéni 
gazdálkodóknak gazdálkodási naplót kellene vezetniük, a nyugta- vagy számlaadás, pedig 
kötelező lenne. Az adóhatóság pedig az éves nyilvántartások alapján megállapítana egy 
átalányjövedelmet, és egy egységes kulccsal számítaná ki az adót.  
 
A támogatásra jogosult üzemméret alatt viszont nem kellene se adót sem pedig járulékot 
fizetni az adott évben a mezőgazdaságból származó jövedelem után. A földterülethez 
kapcsolódó adózásnál az adózás alapja egy hektáron alapuló rendszer. Minimális méretig 
lenne alkalmazható a tevékenységtől függően meghatározott méretű adó. A szerzők még 
erre az évre ígérik az intézkedések részleteiről és hatásairól készülő tanulmányukat. 

Fiatal Gazdák szerepe a „multifunkcionalitás” 

megteremtésében 
 
A Fiatal Gazdák Európai Tanácsának (CEJA) elnöke Joris Baecke szerint a fiatal gazdáknak 
prioritásokhoz kéne jutniuk a döntéshozásban az első és második pillért érintő intézkedések 
révén, ezt korábban már Dacian Ciolos számára is prezentálta. 
 
A javaslat szerint az első pillér keretében a 
fiatal gazdáknak top-up kiegészítéshez 
kellene jutniuk a KAP közvetlen 
terméktámogatásokból, továbbá az EU-nak 
a második pilléres vidékfejlesztési 
támogatásokból további forrásokat kellene 
elkülönítenie, hogy a fiatal gazdák 
gazdaságainak beindítását támogathassák. 
A javaslat felhívja a figyelmet arra, hogy az 
EU gazdálkodóinak mindössze 7 százaléka 
35 év alatti, eléjük jelentős akadályok 
gördülnek, ha a szektorba be kívánnak lépni, hiszen nehéz földöz jutniuk, hitelhez jutniuk, a 
jövő pedig kiszámíthatatlan. A CEJA elképzelése alapján egy Erasmus-jellegű nemzetközi 
rendszerben fognák össze az érdeklődő fiatalokat. A CEJA elnöke a Brüsszelben 
megrendezett „Befektetés a Fiatal Gazdák számára: Lehetőségek a Multifunkcionális 
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Gazdálkodásban” című konferencián kiemelte, hogy a fiatal gazdák készségesen alkalmaznak 
innovatív és környezetbarát gazdálkodási módszereket. 
 
Ezután az ENRD küldöttje összefoglalta az összes elérhető második pilléres támogatási 
formát a fiatal gazdák számára, továbbá bemutatták a „Agrár-Multifunkcionalitás II.” című 
projektet is, mely egy interaktív fórum a több lábon álló gazdálkodás jó példáinak 
összegyűjtésére. 

Kultúrálom Pécsett 
 
Hat nívós kulturális eseménynek ad otthont a következő három hónapban a pécsi Kodály 
Központ az Ifjúsági Ház és az ANK Művelődési Központ ’Kultúrálom projekt’ címmel. A 
sorozattól a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa program rendezvényeinek méltó folytatását 
várják a szervezők. 
 
A nyitórendezvény a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő és magyar nemzeti kincsnek 
számító 100 Tagú Cigányzenekar Kodály Központba tervezett koncertje lesz. Az európai 
turnéjáról hazaérkezett társulat a hangversenyteremben méltó helyszínt kap a kétfelvonásos 
jubileumi fellépéséhez, így nem csoda, ha már két héttel ezelőtt elfogytak a koncertre a 
jegyek. Hobo három önálló esttel jelentkezik az Ifjúsági Házban. Az első előadáson, március 

14-én a művész József Attila, 
Vlagyimir Viszockij és Jim Morrison 
műveiből, szerzeményeiből ad elő. A 
második előadáson április 11-én, a 
költészet napján külön estet szentel 
József Attila verseinek, május 14-én, 
a harmadik pécsi fellépésén pedig 
Pilinszky János munkásságának. 
Március 21-én látogat az ANK 
művelődési központba Müller 
Péter író, hogy interaktív előadást 
tartson új, Isten bohócai című 
könyve kapcsán. A mű hőse egy 

varázshatalommal rendelkező nagy művész, egy Mester, aki nemcsak bölcs gondolatokkal, 
de tánccal avatja be tanítványait életük titkaiba. A regényben egy izgalmas történeten 
keresztül a boldogság, a mélyről fakadó és pillanatnyi történések által ki nem kezdhető öröm 
titkát osztja meg az olvasókkal, előadásában pedig megpróbálja személyesen átadni a mű 
varázslatát. Célja, hogy a repülés, a tánc élményéhez, az önfeledt, valódi boldogság 
pillanataihoz segítse közelebb hallgatóságát. Igazi különlegességnek ígérkezik Vásáry 
André énekes és a homokanimációiról is ismert Cakó Ferenc alkalmazott grafikus, érdemes 
és kiváló művész közös, április 23-i fellépése a Kodály Központban. Várhatóan sok érdeklődőt 
vonz majd a kétfelvonásos, zongoristával, balett-táncosokkal kísért, fantasztikus látványt 
ígérő előadás. Varga Zoltán, a Kultúrálom projekt menedzsere reményét fejezte ki, hogy a 
programsorozat méltó folytatása lesz a 2010-es pécsi EKF rendezvényeinek: "Bízunk abban 
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is, hogy a kulturális évad programjai olyan folyamatot indítottak el a város kulturális 
életében, amelynek kedvező hatásai évtizedeken keresztül érezhetőek lesznek" - tette hozzá. 
 
További programok:  
 
2011. február 25-26.: EMERGENZA zenei tehetségkutató fesztivál Helyszín: 10:00 Ifjúsági Ház 
2011. február 27-ig: Hazatérés - Világlátott képek Helyszín: Nádor Galéria 
2011. február 28., 19:00: A Trio Enigma és Pannon Filharmonikusok Harsonaegyüttesének 
koncertje Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza 
2011. február 28 - március 4.:  Mandulavirágzási Tudományos Napok 2011 Helyszín: Pécsi 
Tudományegyetem 
2011. március 3., 19:30: Pannon Filharmonikusok hangversenye Helyszín: Kodály Központ 
2011. március 4.-5.: Kanga Napok Helyszín: Szivárvány Gyermekház 
2011. Március 8., 17:00: Magyar Földrajzi felfedezők - Világjáró polihisztorok – Jankó János, 
Biró Lajos Helyszín: Tettye Oktatási Központ 
2011. március 11-ig: Suhanó falányok, térbeli talányok - Somogyi Ferenc szobrász kiállítása 
Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza 
 
További hírek és információk a www.pecs2010.hu, www.pecsiprogramok.hu, pecsikult.hu és 
a kultura.hu oldalakon.  

Esélyt kapnak az európai romák 
 
Közös európai romastratégia kidolgozását 
kezdeményezte Martonyi János, magyar 
külügyminiszter, ez az Európai Unióban első 
alkalommal fordult elő, hogy a tagállamok 
megoldást keresnek a romaintegráció 
problémájára. Európa legnagyobb kisebbségét a 
romák alkotják, mintegy 10-12 millióan élnek a 
közösségben. Nagy részüket sújtja a 
mélyszegénység, a társadalmi kirekesztés, és a 
diszkrimináció. 
 
A külügyminiszter szerint nem elegendő pusztán olyan intézkedéseket hozni, amely a 
hátrányos megkülönböztetés megszűnésére irányul, egy olyan európai politika kidolgozására 
van szükség, amely hatékonyan elősegíti a romák társadalmi és gazdasági szempontú 
befogadását. A magyar álláspont szerint hangsúlyosan kell megjelennie az Európa 2010 
stratégia szociális pillérében a szegénység elleni küzdelemnek, ezzel elsősorban a romák 
életkörülményein javítanának. Magyarország azt szeretné, hogy a tagállamok a nemzeti 
reformprogramjaikban szintén előtérbe helyezzék, és hangsúlyt fektessenek a romák 
integrációjának szempontjaira. 
 
A romák helyzetének javítására eddig is felhasználhatóak voltak a közösségi források a 
tagállamok részére, azonban ez idáig nem volt egy egységes keret, amely a szükséges 

http://www.emergenza.net/
http://www.nadorgaleria.hu/
http://www.pmh.hu/
http://www.pmh.hu/
http://www.mandula.pte.hu/files/tiny_mce/File/2011/Programfuzet_Vegleges.pdf
http://www.pfz.hu/
http://kangaegyesulet.hu/kanga-programok/kanga-nap/
http://pecsikult.hu/hu/events/type/all/series/117733
http://pecsikult.hu/hu/events/type/all/series/117733
http://pecsikult.hu/hu/events/type/all/organiser/2869
http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecsiprogramok.hu/
http://pecsikult.hu/
http://kultura.hu/
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intézkedéseket meghatározná. A brüsszeli tanácskozáson elhangzott, hogy az Európai 
Bizottság áprilisban ismerteti javaslatait a tagállami romaintegrációs stratégiák európai 
keretrendszerével kapcsolatosan, májusban pedig a foglalkoztatási és szociális ügyekért 
felelős tanács megvitatja az alapdokumentumot, majd az Európai Tanács júniusi ülésére 
elkészül a romastratégia formája. A cigányság felemelését szolgáló programokkal a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) is erősíteni kívánja az együttműködést. 

KÖSZIKE – Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal 
 
A KÖSZIKE – Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal – a „Helyiérték” Gondolkodók ás 
Alkotók Regionális Egyesületének szakmai műhelye. A megvalósítók 2011 évben ismét 
hatalmas munkába lendültek: mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve, ezért ebben évben 
még nagyobb hangsúlyt fektetnek az önkéntességre. Ezért kérik, aki csak teheti, segítsen ott, 
ahol tud egy kicsit, hogy mindenkinek sokkal jobb legyen. 
 
A KÖSZIKE eddigi tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordított az önkéntességre: 
- a „Helyiérték” Egyesület rendezvényein: MÉTA (gyermek-néptánc koreográfia verseny), 

LÉGRÁDI ANTAL TEHETSÉGKUTATÓ ROCK FESZTIVÁL , JAZZ ÉS A BOR FESZTIVÁLJA (az 
ország legjobb jazz zenészeivel és boraival), TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL (töklámpás kiállítás) 

- a kistérségben: falunapokon játszóházak és sportvetélkedők szervezése 
- az országban: együttműködő partnerekhez látogatva kézműves sarkok rendezése, 

előadások tartása 
 

A fiatalok az önkéntesség mellett nagyon fontosnak 
tartják az ország más területein élő fiatalok találkozását, 
kapcsolatteremtést egymással, akkor is, ha valaki Pécsett 
vagy Mezőkövesden lakik, amire – a szervezők szerint - a 
megrendezett IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓK remek lehetőséget 
adnak (ismerkedés, életre szóló barátságok, 
tapasztalatcsere, sok nevetés, csupa móka - kacagás). 
 
A felsoroltakon kívül más programok is szerepelnek a 
palettán: jeges nap, szemétszedés, faültetés, kerékpár 
túra, játszóházak, felvonulás az önkéntesség világnapján, 
sportnap, egészség nap, közgyűlések, túrák, főzőcskézés, 
tökfaragás, iskolalátogatások, kiállítások, képzések 
(demokrácia, önismeret, kommunikáció, pályázat írás) és 

bármi, amire a fiatalság még igényt tart. A további ötletekkel kapcsolatban mindenki bátran 
forduljon a KÖSZIKE tagjaihoz, szívesen segítenek megvalósítani azokat. 
 
A KÖSZIKE 2011-ben is sok szeretettel vár mindenkit a Fonyódi Kistérség településein zajló a 
programokon: 
- Egészségnapok-kistérségünk középiskoláiban, 
- Sportnap-Balatonboglár (május 1.), 
- Rock Fesztivál-Balatonboglár (március 19.), 

http://www.helyiertek.hu/koeszike
http://www.helyiertek.hu/
http://www.helyiertek.hu/
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- MÉTA Fesztivál (június 11-13.), 
- Gyereknap, 
- Majális (május 1.), 
- Jazz és a bor fesztiválja, 
- Játszóház ovisokkal, 
- Felvonulás az önkéntesség jegyében, 
 
Érdeklődni, jelentkezni és tájékozódni: 
Antal Ágnes - KÖSZIKE elnök,  
+36-30/370-3477 

Aktuálisan elérhető pályázatok 
 
NCA pályázatok: 
 
Felhívás kódja: NCA-NK-11-A 

Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.02.24. 
Igényelhető összeg: maximum 1.600.000 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. 
Igényelhető összeg: maximum 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. 
Igényelhető összeg: maximum 500.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-KD-11 

Civil szervezetek működésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.03.03. 
Igényelhető összeg: maximum 3.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-DA-11 

Civil szervezetek működésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.03.03. 
Igényelhető összeg: maximum 3.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-EM-11 

Civil szervezetek működésének támogatása 

mailto:hip.boglar@citromail.hu
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=603
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=616
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=615
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=609
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=611
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=608
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Végső beadási határidő: 2011.03.10. 
Igényelhető összeg: maximum 3.000.000 Ft 

 
Felhívás kódja: NCA-CIV-11-C 

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

 
Felhívás kódja: NCA-CIV-11-D 

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása 
Végső beadási határidő: 2011.03.10. 
Igényelhető összeg: maximum 2.000.000 Ft 

 
Új Széchenyi Terv 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében 2010. február 10-én 77 pályázat jelent meg, a keretösszeg 
közel 510 milliárd forint. Hat fejlesztési programon belül érhetőek el pályázatok. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez több mint 900 vélemény érkezett a pályázati felhívásokkal 
kapcsolatban, a szakmailag megalapozott és uniós szabályozásoknak is megfelelő 
észrevételeket beépítették a pályázatok végleges dokumentumaiba. A kiírásokra március 1-
től lehet benyújtani a projektötleteket. 
 
Vállalkozásfejlesztési Program 

Mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati klaszterek támogatására, technológia 
fejlesztésre és munkahelyi képzésekre lehet pályázati támogatást igényelni. 16 
pályázat jelent meg, a keretösszeg meghaladja a 147 milliárd forintot. 

 
Foglalkoztatási Program 

Az Új Széchenyi Terv egyik fontos célja a foglalkoztatás növekedésének elősegítése, a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása. A keretösszeg 60 milliárd 
forint. A Közép-magyarországi régióban további 5 milliárd forint áll rendelkezésre a 
munkaerőpiacra hátrányokkal érkezők esélyeinek javítására. 

 
Zöldgazdaság-fejlesztés Program 

Épületenergetikai fejlesztésekre, települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzésére, megújuló energiafelhasználás 
növelésére, vagy a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére is lehet majd pályázni. 
Összesen 15 kiírás jelent meg, a keretösszeg közel 120 milliárd forint. 

 
Tudomány-Innováció Program 

Vállalatok komplex technológiájának támogatására, képzés- és tartalomfejlesztésre, 
innovációs eredmények hasznosításának támogatására (kkv-k részére), a felsőoktatás 
minőségének javítására, valamint az akkreditált klaszter tagvállalatok komplex 
technológiai innovációjának támogatására lehet pályázni. A keretösszeg meghaladja a 
72 milliárd forintot. 

 

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=604
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1844&cikkid=605
http://ujszechenyiterv.gov.hu/
http://ujszechenyiterv.gov.hu/vallalkozasfejlesztes
http://ujszechenyiterv.gov.hu/foglalkoztatas
http://ujszechenyiterv.gov.hu/zold_gazdasag
http://ujszechenyiterv.gov.hu/tudomany_innovacio


 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 

 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 
 

 

Gyógyító Magyarország – Egészség Program 
Turisztikai, egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetek létrehozására és fejlesztésére lehet majd 
pályázni. 23 pályázat jelent meg, a keretösszeg meghaladja a 31,1 milliárd forintot. 

 
Közlekedésfejlesztési Program 

Logisztikai központok és szolgáltatások, kerékpárforgalmi hálózatok, településeket 
összekötő utak, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, közúti elérhetőség javítására, 
közutak rekonstrukciójára van lehetőség pályázni. A keretösszeg közel 75 milliárd 
forint. 

2011. évi monitoring adatszolgáltatás 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és 
az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 
monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes 
szabályokról a 18/2009. (III. 6. ) FVM rendelet rendelkezik. 
 
A monitoring adatszolgáltatás rendje: 
 
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív 
Program alapján meghirdetett jogcím keretében támogatott 
műveletre, amelyre vonatkozóan támogatási 
határozathozatalra vagy szerződéskötésre került sor. 
 
Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljeskörűnek, ha 
minden olyan jogcím esetében eleget tett a monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat 
meghozatalra vagy a szerződés megkötésre került. 
 
Az ügyfél által monitoring célú felhasználásra szolgáltatandó indikátor adatok körét 
meghirdetett jogcímenként a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet melléklete és a 26/2009. 
(III. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.  
 
A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet mellékletének 17. pontja szerinti jogcím, azaz az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások 
esetén nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.  
 
Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a 
szerződés megkötését követő� évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a 
szerződés megkötését követő� nappal kezdődő� időszakra vonatkozóan. 
 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/egeszsegipar
http://ujszechenyiterv.gov.hu/kozlekedesfejlesztes
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Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, 
Ügyfélkapun keresztül teljesítheti. 
 
Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző� évre vonatkozóan köteles 
adatot szolgáltatni. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban szereplő� adatokat az 
adatszolgáltatás időpontjában már elérhető� éves beszámolóból kell szolgáltatni. 
 
Az ügyfél a saját, illetve a művelet helyzetének megfelelő, valós adatokat köteles 
szolgáltatni. 
 
Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás 
pontosságát vizsgálni. 
 
2010. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje: 
 
2011. évben az adatszolgáltatást február 15. és március 15. között kell elektronikus úton 
teljesíteni. 
 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél a monitoring 
adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbiak szerint köteles eleget tenni: 
 

 a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követően 
az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a 
támogatással elérni kívánt eredmények adataira 

 a művelet megvalósításának időszakában a művelet megvalósításának hatására, 
annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves 
adatokra 

 a művelet befejezését követően a művelet keretében igénybe vett támogatásnak 
köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra 

 jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje 
alatt a fenntartási adatokra. 

 
Az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2011. évben február 15. és március 15. 
között monitoring célú adatszolgáltatásra kötelezett. 
 
A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei: 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan 
adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal 
sújtható. 
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Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ, ahová a madár 

is pihenni jár! 
 

Engedje meg, hogy bemutassam Önnek és munkatársainak a Katica Tanya – Aktív Pihenés 
Központot!  

A Katica Tanya – Aktív Pihenés 
Központ azért jött létre, hogy 
Magyarország vezető 
élményközpontú, a 
természetközeli és a hagyományos 
életmódot felelevenítő, az aktív 
pihenést elősegítő szolgáltatója 
legyen, ahová a madár is pihenni 
jár!  A Katica Tanya – Aktív 
Pihenés Központ ötletgazdáinak 
célja minél több embert 
visszacsalogatni a természetbe, 

hogy érezze a friss levegő erejét, ismerje meg a házi állatokat, elődeink szokásait, 
mesterségeit, bölcsességét, eközben játszva tanítsa korunk ifjúságát gyakorlati tudásra, 
tapasztalatra! A hangsúlyt a környezettudatosságra helyezve, az élmény, a rugalmasság, a 
gyermekszeretet és vendégközpontúság elvei mentén egyszerre biztosítanak minőségi 
szállást, ellátást és programokat. A Katica Tanya minden munkatársa hisz az iskolapadon 
kívüli oktatásban, azaz abban, hogy a tapasztalás a legjobb tanítómester! 
A Katica Tanya szálláshelyei a Katica Turistaház és Kemping, illetve a Katica Porta. A 
Kalandparkban találhatóak az állatok, a Lovagvár és az Étterem, illetve a programok jelentős 
része. A Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ az élmény mindhárom elemét biztosítja a 
hozzánk látogatónak, legyen az erdei iskola, nyári tábor, egy vagy többnapos osztály- vagy 
családi kirándulás: 

1. Szállás:  
a) turistaházainkban 2-12 ágyas szobákban 120 főt tudunk elszállásolni,  
b) kempingünkben 80 sátorhely és 10 lakókocsi táborozhat,  
c) szállásadó partnereinknél magasabb kategóriás szállások is elérhetőek. 

2. Ellátás:  
a) házias ételek az év 365 napján, akármikor,  
b) menüs és „a la carte” étkezés,  
c) rendezvények lebonyolítása (esküvők, szülinapi bulik) 

3. Program: ebben egyedülálló a Katica Tanya!  
a) 50 féle választható program a kézművesség, természetismeret, 

hagyományőrzés vagy gazdálkodás területén.  Ezekből igény szerint alakítható 
a látogatók programja legyen az 1 nap vagy egy hét. 

b) A tucatnyi kül- és beltéri játszóalkalmatosság, köztük hancúrpajta, az öreg 
géppark, a kétszintes játszóház vagy az akadálypálya várja a látogatókat. 
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c) A középkort idézi a hazánkban egyedülálló Lovagvár, amelyhez kapcsolódó 
programok például a középkori lovagok nyomában, az íjászkodás, vagy a 
hajítógép-bemutató. 

d) A tehénfejés, kenyér- és langallósütés, a paraszti erő és bátorságpróba és a 
lovaglás bemutatja elődeink hagyományait és bölcsességét. 

e) Tematikus hétvégi programsorozatot indítottunk el Jeles napok a Katica 
Tanyán címmel. Az a cél vezérelt bennünket, hogy minél változatosabb 
programokkal várjuk Kedves Látogatóinkat. 

 
A Katica Tanya egyik vezéreleme a folyamatos fejlesztés és fejlődés, azaz minden évben 
valamivel többet kell nyújtanunk Kedves Vendégeinknek, mint az előzőben. 
A teljesebb programajánlatok mellett megjelent Gasztronómiai ajánlatunk is, melyben 
minden héten van valami újdonság a konyhában is! 
További információ: www.katicatanya.hu, info@katicatanya.hu, +36-30/411-6002. 
A Katica Tanya Kalandparkjának nyitva tartási ideje:   

 október 1-től március 31-ig: 9-18 óráig (kivéve december 24-26) 
 április 1-től szeptember 30-ig: 8-20 óráig 
 januárban és februárban csak hétvégente tartunk nyitva, de igény esetén ebben az 

időszakban is tudunk vendégeket fogadni. 
 
A Katica Tanya szolgáltatásai egész évben elérhetőek! 

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

 
 

AA  
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ffűűnnyyíírráássii,,  ffaavváággáássii,,  kkeerrttrreennddeezzééssii  ffeellaaddaattookkaatt  
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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
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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
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