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EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 
 

MEGHÍVÓ 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület sok szeretettel várja a kedves 

érdeklődőket az „Along bird’s routes – a Madarak útján” című LEADER 

nemzetközi együttműködés keretében megvalósult projekt cserhátalji 

zárórendezvényére 

2015. május 27-én, szerdán a Kozárdi Faluházba (3053 Kozárd, Fő út 12.) és a 

kozárdi tó melletti területre (Külterület 095). 

 

 
 

Rendezvény program letöltés 

 

 

Új források nyílnak az önkormányzatok számára 

 
Települési feladatellátásra új források nyílnak az önkormányzatok számára. A 3,5 milliárd 

forintos keretösszegre területi korlátozás nélkül valamennyi önkormányzat pályázhat - erről a 

Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten. 

 

Pogácsás Tibor ismertette: 2 milliárd forint áll rendelkezésre a kötelező önkormányzati 

feladatellátást szolgáló létesítmények felújítására, karbantartására. Ilyenek például a bölcsődék, 

az egészségügyi intézmények. Példaként említette, hogy az óvodák esetében kritérium az, hogy 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/Madarak_%C3%9Atj%C3%A1n_Z%C3%A1r%C3%B3rendezv%C3%A9ny_Megh%C3%ADv%C3%B3%2020150527.pdf


legalább 70 százalékos legyen a kihasználtságuk. 

 

Egymilliárd forintot szán a Belügyminisztérium a helyi utak, járdák, hidak felújítására, egy-egy 

önkormányzat 15 millió forintot kaphat a keretösszegből. 

 

Az iskolai, óvodai tornatermek, a tömegsportot szolgáló létesítmények felújítására 500 millió 

forintos a keretösszeg. 

 

A pályázatokat 2015. június 9-éig lehet benyújtani, a beérkezett kérelmeket augusztusban 

bírálják el. 

 

Pogácsás Tibor felidézte: a múlt évben is voltak hasonló pályázatok az önkormányzatok 

számára, azonban szerényebb keretösszeg állt rendelkezésre. Hozzátette: azok a pályázók, akik 

az első körben nem nyertek el támogatást, egy másodlagos elbírálás során az önkormányzati 

fejezeti tartalék terhére később kaphattak forrást. Úgy fogalmazott: nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy erre az idén is lehetőség lesz. 

 

Az államtitkár hangsúlyozta: az európai uniós pályázatokkal ellentétben ezek a pályázatok nem 

kapacitásbővítésről szólnak, hanem az önkormányzati intézmények felújítását teszik lehetővé. 

Pogácsás Tibor azt mondta, elsősorban azokat az önkormányzatokat kívánják segíteni, 

amelyeknek kisebb mértékű a helyi adóbevételük. 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 2015. évi pályázati 

kiírás a dokumentumtárban található. 

 

Forrás: MTI; Belügyminisztérium 

 

 

„Virágos Magyarországért” Versenyfelhívás és jelentkezés 2015 
 

A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 

Szervező Bizottsága meghirdeti a 2015. évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek célja a 

kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes 

alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a 

környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség 

megőrzése és gyarapítása. 

 

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 

 

2015-ben lélekszámtól függően 5 kategóriában lehet nevezni: 

 Falu: 2000 főig 

 Falu: 2000 fő fölött 

 Város: 50 000 főig 

 Város: 50 000 fő fölött 

 Budapest kerületei 

 

A települések ITT jelentkezhetnek a versenybe. 

 

A hazai zsűri fokozott figyelemmel lesz a bírálat során 

 a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére, 

http://www.kormany.hu/download/2/48/50000/Fejleszt%C3%A9si%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#%21DocumentBrowse
http://viragosmagyarorszag.itthon.hu/telepulesek-jelentkezese


 a település zöldfelületi programjára, fejlődésére, 

 a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására, 

 a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát 

szemléletére, 

 az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására, 

 a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjára és eredményeire, 

 a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energia felhasználásra. 

 

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok az Európai 

Virágos Városok és Falvak versenyének kritériumrendszeréhez igazodva a következők: 
 A település zöldfelületeinek minősége: 50 pont 

(Növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége) 

 Környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés: 15 pont 

(Környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot 

segítő tevékenységek) 

 Közösségi részvétel a település zöldfelületinek kialakításában: 15 pont 

(A lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek szépítésében, 

helyi virágosítás verseny, közösségi tervezés, konzultáció) 

 Turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás 10 pont 

(turisztikai látványosságok környezete, turisztikai tájékoztatás, vendégbarátság) 

 Önkormányzat felkészültsége, a versenyben való részvétele: 10 pont 

(Szakmai felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkozás színvonala, a szűrizésre 

történő felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása) 

 

A 2015. év kiemelt témája: a településen a templom vagy vallási épület kertjének 

gondozottsága (kiemelten figyelve a közelgő jubileumi emlékévekre: 2016-ban a Szent Márton 

emlékév és 2017-ben a reformáció 500. évfordulója). 

A versenyre jelentkezett települések bírálatát június elejétől augusztus végéig szakemberekből 

álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján 

– a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat. 

 

A verseny fődíja hazánk képviselete a 2016. évi Európai Virágos Városok és Falvak 

Versenyében (Entente Florale Europe) két település számára. 

 

A verseny kiírója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turizmus Zrt., a Földművelésügyi 

Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, az Országgyűlés 

Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány, Budapest 

Főváros Önkormányzata, a Magyar Önkormányzati Főkertészek Szövetsége, a Város- és 

Faluvédők Szövetsége, a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége, a Magyar Tájépítészek 

Szövetsége, a Balatoni Szövetség. 

 

Jelentkezési feltételek 

A „Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek öt 

kategóriában. A jelentkezés ITT lehetséges. 

 

A regisztráció és a versenyben való részvétel díjmentes. 

 

A versenyben részt vevő települések számára lehetőség nyílik az interneten történő szöveges és 

képes bemutatkozásra. Ennek feltétele: a településről egy rövid szöveges tájékoztató (max. 1200 

karakter) és három digitális fénykép (min. 300 dpi) elküldése, e-mail cím: viragos@itthon.hu. 

http://viragosmagyarorszag.itthon.hu/telepulesek-jelentkezese
mailto:viragos@itthon.hu


Kérjük, hogy a képek közül legalább egy turisztikai látnivalót ábrázoló kép legyen.   

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. május 31. 

 

Felhívás PDF formátumban 
 

 

 

Pályázati felhívás Táj – Érték – Együttműködési Díjra 

 
A Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet OMÉK 

Táj – Érték – Együttműködési Díjra, amellyel a példa értékű tájközpontú és közösségi 

szemléletű programokat ismerik el. 

 

2015 szeptemberében 77. alkalommal rendezik meg az Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK), amelyen ismét több kategóriában OMÉK-díjakat 

adnak át. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet az országos 

rendezvényen OMÉK Táj - Érték - Együttműködési Díjjal ismeri el azokat, akik a táj és a 

közösség értékeinek megóvásához, a tájhoz való kötődés erősítéséhez, annak fejlődéséhez, vagy 

a helyi társadalom értékmegőrző törekvéseihez kapcsolódó példa értékű programot valósítottak 

meg. 

 

A díj elnyerésére olyan szervezetek, nem formális közösségek, vagy természetes személyek 

nyújthatnak be pályázatot, amelyek a 2013. január 1. és 2015. május 15. közötti időszakban 

valósították meg munkájukat akár önerőből, akár külső támogató erőforrás igénybe vételével. 

A pályázaton való részvétel térítésmentes. 

 

A pályázat benyújtásának időszaka: 2015. június 1. - 2015. június 30. 23:59 

 

A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által üzemeltetett www.nakvi.hu 

weboldalon található magyar nyelvű űrlap elektronikus kitöltésével nyílik lehetőség. 

 

Forrás: www.nakvi.hu 

 

Az MMA pályázata szakmai programokra 

 
A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet szervezeteknek és magánszemélyeknek 

2015-ös művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására 

 

Pályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia szervezetek és magánszemélyek 2015-ös 

művészeti szakmai programjának támogatására. A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt.  

 

Pályázni a következő témákban lehet: 

http://viragosmagyarorszag.itthon.hu/documents/1346104/16285956/Versenyfelh%C3%ADv%C3%A1s+2015/9a4bf798-40f5-43e8-8d95-289844fac6b6
http://www.nakvi.hu/


 művészetelmélet: olyan konferenciák, előadássorozatok, kiadványok megvalósítására, 

amelyek a következő témakörök egyikét járják körül: Ég és föld között. Spiritualitás a 

kortárs magyar és nemzetközi művészetben és ennek nemzetközi vonatkozásai, 

Művészeti ágak kölcsönhatása a 20-21. században, valamint Magyarországi művészeti 

kánonok a 20-21. században; 

 népművészet: önfenntartó nyitott műhelyek, saját autentikus gyűjtést tartalmazó szakmai 

kiadványok, és az ezekhez kapcsolódó gyűjtemények és azok kiállításának támogatására; 

 irodalom: kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetésének, író-olvasó 

találkozók, könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák és jelentős irodalmi 

évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények megszervezésének támogatására; 

 iparművészet és tervezőművészet: az iparművészet, a tervezőművészet és a tárgyalkotás 

jelentőségét és gyakorlatát támogató szakirodalom, folyóirat és kiállítás támogatására; 

 film- és fotóművészet: a 21. évszázad migrációs tendenciái a Kárpát-medencében és a 

világban; 

 színházművészet: színházi múltunk és jelenünk értékmegőrzése; 

 építőművészet: nyári táborok megvalósításának, könyv megjelentetésének és kiállítások 

megszervezésének támogatására; 

 képzőművészet: civil szakmai szervezetek képzőművészethez kötődő művészeti és 

szakmai programjainak támogatására; 

 zeneművészet: komolyzenei projektek megvalósításának támogatására. 

 

Az elnyerhető támogatás összege legalább 300 ezer, de legfeljebb 6 millió forint. A támogatásra 

szánt keretösszeg 160 millió forint.  

 

Pályázati határidő: 2015. június 1. 

 

Bővebb információ: 

Magyar Művészeti Akadémia; 1368 Budapest Pf. 242 

 

E: tamogatas@mma.hu 

I: www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-evi-

palyazati-felhiva-1 

 

forrás: kulturpont.hu 

 

 

Óriási igény mutatkozik a kertészeti gépekre 
 

Jelentős mennyiségű pályázat érkezett be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 

kertészeti gépek beszerzéséhez igényelhető támogatás kapcsán. Pályázni 2015. május 18-tól 

lehetett, de a tízmilliárd forintos keret gyors kimerülése miatt a Miniszterelnökség a kis és a 

nagy értékű gépbeszerzésre igényelhető támogatás benyújtási időszakát egyaránt órákon belül 

felfüggesztette.  

 

A kis értékű és a nagy értékű típusokra összesen 1920 db pályázatot nyújtottak be az ügyfelek. A 

jelenlegi – tízmilliárd forintos - támogatási körrel együtt közel 33,5 milliárd forint forrás jut a 

teljes 2007-2013-as ciklusban az új kertészeti gépek beszerzésére. 

 

Ezen intézkedésre most induló és korábban alakult vállalkozások is pályázhattak. Kis értékű 

gépek esetében 35 millió, nagy értékű gépek beszerzésénél 140 millió forint lehet a maximálisan 

mailto:tamogatas@mma.hu
http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-evi-palyazati-felhiva-1
http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/a-magyar-muveszeti-akademia-2015-evi-palyazati-felhiva-1
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35464


elszámolható összeg. Kertészeti traktorok közül a legfeljebb 75 kW motorteljesítményű gépek 

támogathatók. A támogatás mértéke 35-45 százalék között változik; hátrányos helyzetű 

településen élők vagy gazdálkodók és fiatal mezőgazdasági termelők magasabb támogatási 

intenzitásban részesülnek. 

 

A még folyamatban lévő 2007-2013-as ciklus vidékfejlesztési kifizetéseinek 90%-a teljesült 

2015. április 30-ig, a maradványok kifizetése pedig ez év végéig megtörténik. A teljes 

forrásfelhasználás érdekében jelenleg a kertészeti gépek beszerzése mellett vidéki 

alapszolgáltatások fejlesztésére és a fiatal gazdák induló támogatására összesen 35 milliárd 

forint értékben hirdetett meg pályázatokat a Miniszterelnökség. 

 

Forrás: Miniszterelnökség 

 

 

Több mint 200 millárd forintot fordít turisztikai fejlesztésekre a kormány 
Innovációval erősíthető a turizmus versenyképessége. 

 

A hazai turizmus a válság ellenére is képes volt a növekedésre, aminek a nemzetgazdasági 

jelentősége annál is nagyobb, mivel a szektor a foglalkoztatás több mint 10 százalékát biztosítja. 

A turizmus ugyanakkor egész Európában erősödik, és hazánk versenyképessége hosszú távon 

csak a turisztikai, illetve a turizmushoz kapcsolódó innováció, például a gyógyvízkutatás 

támogatásával biztosítható, amelynek eredményeként egyedi, minőségi szolgáltatások jöhetnek 

létre – fejtette ki Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért 

felelős helyettes államtitkára egy szakmai konferencián. A helyettes államtitkár szerint a hazai 

turizmust a megosztáson alapuló gazdaságtól (sharing economy) sem kell féltenünk. 

 

„A turizmus Európa majdnem minden országában, köztük hazánkban is erősödött az utóbbi 

években, amivel párhuzamosan egyre élesebbé vált a verseny a célországok között. 

Magyarországon a turizmus adja a GDP nem kevesebb, mint 8,8 százalékát, miközben a 

foglalkoztatásból összesen 11,3 százalékkal veszi ki a részét, így kiemelten fontos, hogy az uniós 

források felhasználásával biztosítsuk a szektor nemzetközi versenyképességét” – fejtette ki 

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes 

államtitkára a Figyelő „A hazai turizmus, avagy a tartós kibontakozás titkai és trükkjei” című 

konferenciáján. 

 

A helyettes államtitkár felidézte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 óta 

majdnem 30 százalékkal, 13,36 millióról 17,25 millióra nőtt a turisztikai céllal hazánkba érkező 

külföldi vendégek száma, és 2014-ben a belföldi utazások számának alakulásában is kedvező 

fordulat állt be, miután 3 százalékkal, 14,38 millióról 14,85 millióra emelkedett a többnapos 

belföldi turisták száma. A Turisztikai Világszervezet adataiból pedig az látszik, hogy a 2009-es 

visszaesést követően immár ötödik éve masszívan, évente átlagosan 4,5 százalékkal növekszik a 

nemzetközi turistaérkezések száma Európában. 

 

A helyettes államtitkár szerint a célországok közötti versenyben a vendégek elvárásai is 

növekedtek. Ezek ismeretében hazánk csak úgy őrizheti meg attraktivitását, ha nemzetközi 

összehasonlításban is egyedi, kreatív és minőségi szolgáltatást képes nyújtani. A 

szolgáltatásfejlesztés kulcsa az innováció, amelyet Csepreghy Nándor előadásában három 

oldalról vizsgált meg. 

 

Először is jelentős potenciál rejlik a gyógy- és termálvízkészletünk egészségturisztikai 



hasznosításában. A gyógy- és termálvizek egészségügyi hatásait vizsgáló orvosi kutatások 

eredményei alapján tovább szélesíthető az egészségmegőrzést, a gyógyítást és a rehabilitációt 

célzó turisztikai szolgáltatások kínálata, illetve biztosítható a jelenleg elérhető szolgáltatások 

orvosszakmai megalapozottsága. Innovációra van szükség az egyedi, kreatív, sajátos vonzerővel 

bíró termékek fejlesztéséhez is – ezek a termékek a vendégeknek egyedi élményeket kínálnak, 

amelyek szintén erősíthetik hazánk vendégvonzó képességét. Végezetül a turisztikai szektor 

szereplőinek – felismerve a világméretű digitalizáció jelentőségét – nagy hangsúlyt kell 

fektetniük a minél szélesebb körű online információszerzés feltételeinek a megteremtésére is, 

mindenekelőtt a specifikus, többnyelvű weboldalak és mobilapplikációk fejlesztésére. 

 

A helyettes államtitkár szót ejtett a megosztáson alapuló vagy közösségi gazdaságról (sharing 

economy) is. Csepreghy Nándor szerint a szállodákat, utazási irodákat vagy utazásszervezőket 

hosszú távon nem veszélyeztetik például a magánszobák vagy –lakások igénybevételét lehetővé 

tevő sharing economy platformok, ezek ugyanis a szolgáltatás minőségét tekintve nem 

versenyezhetnek a professzionális turisztikai szolgáltatókkal. Ugyanakkor a közösségi 

gazdaságnak kulcsfontosságú szerepe lehet a külföldi vendégek Magyarországra vonzásában, 

akik aztán az itteni költésükkel jelentős mértékben hozzájárulhatnak a turizmus másodlagos 

bevételeinek növekedéséhez. 

 

„A turizmus a magyar gazdaságpolitika mindkét célját, a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás-

bővítést tekintve egyaránt stratégiai jelentőséggel bír, így a szektor a fejlesztéspolitikának is 

kiemelt területe. Ennek megfelelően a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

keretében összesen 111 milliárd forint, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban 

pedig 106 milliárd forintot fordítunk a turisztikai fejlesztésekre a következő öt évben” – zárta 

gondolatait Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős 

helyettes államtitkára. 

 

Forrás: Miniszterelnökség 
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