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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁJUS 

INGYENES KÉPZÉSSOROZATOT INDÍT A KÖRÖS - SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET 

A képzés témái: 

1) A vidékfejlesztés jogi környezete, a 
társadalmi részvétel lehetőségei a helyi 
döntéshozatalban 

2) Közösségfejlesztés, együttműködési 
formák és pályázati lehetőségek a vidék-
fejlesztésben 

3) Területfejlesztési és vidékfejlesztési politika Magyarországon, a helyi 
gazdaságfejlesztés jelentősége 

4) Értékőrzés és hagyományápolás célja, feladatai, bevált gyakorlatok, a 
falusi turizmus jelene és jövője 
 

A képzés időpontja: 2014. augusztus 29 - november 21., minden péntek 
délután. 

Az oktatások párhuzamosan két helyszínen, Szarvason a Damjanich u . 
64, szám alatti Térségi Civil Fejlesztő Központban, és Békésszentandrá-
son az István király u. 16. szám alatti Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében zajlanak majd. 

Jelentkezhetnek: 

 Civil szervezetek tagjai 

 Kistermelők, őstermelők 

 Egyéni és társas vállalkozások 

 Önkéntesek 

 Vidékfejlesztésben érintett intézmények dolgozói 

 

Bővebbi felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
 
Szabó Edit 
Tel: 70/701-80-63 
E-mail: szaboeditke@freemail.hu 
 
Mihaleczné Kovács Mária 
Tel: 20/978-56-37 
E-mail: mihaleczne@szarvasnet.hu 
 
Sinka Petra 
Tel: 20/223-43-88 
E-mail: korosszogicfe@gmail.com 

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2014.02.01—2014.05.31 

 

 

LEADER 
13/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

3/2014. (I.22.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
7/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
8/2014. (I.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

9/2014. (I.22.) és 50/2014. (IV.3.) 
MVH közlemények 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk32014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014
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130 MILLIÓ FORINTOS FEJLESZTÉS A KÖRÖSÖK MENTÉN 

 

 

A KÉT PROJEKT  

10 PARTNER 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

VALÓSUL MEG 

 

A beruházások részleteiről, a kivitelezési 

tervekről és a létesítmények várható 

átadásáról Hodálik Pál, a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

elnöke, Szarvas város alpolgármestere, 

Izsó Gábor, Békés város polgármestere és 

Dr. Czuczi Mihály, Kunszentmárton város 

polgármestere közös sajtótájékoztatón 

tájékoztatják a lakosságot és a média 

képviselőit.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével, a Tiszazug LEADER 

Egyesület, a Hajdúvölgy – Körösmente Vidékfejlesztési Egyesület valamint a Körö-

sök Völgye Natúrpark Egyesület szakmai támogatásával kidolgozott pontszerű  

fejlesztéseket Békés Város Önkormányzata, a Körös-Szögi Nonprofit Kft., a Szarva-

si Gyermekélelmezési Nonprofit Kft., a Zerge Ifjúsági Túrasport Egyesület, Balajti 

Attila vállalkozó és Kunszentmárton Város Önkormányzata valósíthatják  meg.  

A településvezetők elmondták, a nyertes projekteknek köszönhetően a Fehér - Körös gyulai szakaszától a Hármas - 

Körös kunszentmártoni szakaszáig, illetve a Hármas – Körös útvonalába bekapcsolt Holt – Körösön 5 ponton  

javulnak a vízi turizmus fogadási feltételei, és 3 új, a vízi és kerékpártúrák tárgyi eszköz hátterét biztosító köl-

csönző pont nyílik meg.  

A tájékoztatón elhangzott, a szükséges engedélyek beszerzését és a közbeszerzési eljárások lefolytatását köve-

tően azonnal megkezdik a kivitelezést, hiszen a pályázati felhívás alapján a beruházások megvalósítási  

határideje 2014. december 31., így legkésőbb 2015. tavaszán garantáltan új és megújult környezet fogadja a 

vízi úton közlekedőket! 

A koordináló szervezet szerepét betöltő Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület valamennyi létesítménynél 

térképpel ellátott információs táblát helyez el, és ingyenes sportrendezvényekkel is készül. A vállalkozó kedvű-

ek Szarvasra, egészen pontosan a megújuló szabad strandra Kunszentmártonból kerékpárral, Békésszentandrásról 

kenuval juthatnak majd el. A programok pontos időpontjáról az Egyesület www.korosokvolgye.hu  weboldalán felhí-

vást tesz közzé. 

A szarvasi szabad strand látványterve 

A Körösök völgye turisztikai ágazatban érdekelt szereplői 2014 

áprilisában két közös pályázaton nyertek támogatást a helyi 

LEADER csoport koordinálásával.  

 

A 130 millió Ft összértékű fejlesztések között szerepel a békési 

kishajó kikötő felújítása, a szarvasi szabad strand korszerű fö-

venystranddá alakítása, mólók létesítése a Hármas - Körös és a Holt 

- Körös összekapcsolására, új kishajó kikötő kialakítása Kun-

szentmártonban, a kerékpáros és vízi turizmust szolgáló eszköz-

park bővítése, valamint sportrendezvények lebonyolítása is.   

http://www.korosokvolgye.hu
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EGYESÜLETI HÍREK 

A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSNAK  

EGYESÜLETÜNK  

ERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁG  

ÉS  

TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG  

TEKINTETÉBEN IS MEGFELEL  

Az Egyesület 2014. 
m á j u s  
20-án tartott Köz-
gyűlése elfogadta 
a 2013. évi  

m é r l e g -
beszámolót és a 
k öz ha sz nús ág i 

jelentést. 

A mérleg főösszeg 8 880 eFt, a mérleg 
szerinti eredmény 218 eFt, így az Egye-
sület saját tőkéje 618 eFt-ra emelke-
dett. 

A szervezet mind erőforrás ellátottság, 
mind társadalmi támogatottság tekin-
tetében megfelel a közhasznú jogállás-
nak, így besorolását a jövőben is meg-
tarthatja, a 2015. évben pedig az SZJA 
1%-os felajánlásokat is fogadhat majd. 

Az önkéntes foglalkoztatottak munka-
végzésének számított értéke 3 308 eFt, 
mely összeg a Nemzeti Együttműködé-
si Alap pályázatainak önerő igazolásá-
hoz felhasználható. 

A Közgyűlés az új civil törvény és az új 
Polgári Törvénykönyv előírásainak 
megfelelőn módosította az Egyesület 
Alapszabályát. 

A jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében történt változtatások mel-
lett kisebb korrigálásokra és a szerve-
zet 2014 – 2020-as LEADER Programra 
történő hatékony felkészülését segítő 
pontosításokra is sor került. 

A módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt Alapszabály és Szervezeti és 
Működési Szabályzat weboldalunk 
DOKUMENTUMTÁR-ából letölthető.  

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az 
ausztriai Vulkanland térségbe szerve-
zett tanulmányutat a célból, hogy a 
hazai LEADER akciócsoportok képvise-
lői megismerhessék a szomszédos 
országban bevált fejlesztési gyakorla-
tokat és jó példákat láthassanak. 
 
A delegációnak Egyesületünk tagja, 
Molnárné Dr. Tarkovács Márta is tagja 
volt, kinek révén megtörtént a kapcso-
latfelvétel  az ottani LEADER Közösség 
munkaszervezetével, egy lehetséges 
tanulmányút kapcsán. 
 
Bízunk benne, hamarosan részletekről 
is beszámolhatunk! 

A Közgyűlés régi-új elnökségi taggá 
választotta Kruchió Zsoltot.  
A Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. kilé-
pési szándékát jelezte az elnökség felé, 
melyet a testület tudomásul vett, egy-
idejűleg jóváhagyta a Békés Energia 
Kft. csatlakozási kérelmét, mely Társa-
ság delegáltja a Közgyűlésben Kruchió 
Zsolt.  
A tagság az alelnök úrnak ismételten 
bizalmat szavazott, aki a továbbiakban 
a Békési Energia Kft. Képviseletében 
látja el feladatait. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású 

intézkedéseinek Irányító Hatósága több mint 
366 millió Ft kiegészítő fejlesztési forrást 
hagyott jóvá az Egyesület részére.  

A jó hírt Hodálik Pál jelentette be az elnökség 
április végén tartott ülésén.  

A több százmillió forintos forrásra azért volt 
szükség, hogy az év elején turisztikai célú beru-
házásokra benyújtott rekordszámú pályázat 
közül minden, a formai és tartalmi követelmé-

nyeknek megfelelő fejlesztési tervet támogathasson az Egyesület!  

Az így 24 projektgazdának megítélt több mint 600 millió forinttal a 
2007-2013-as időszakban 160 beruházás és program megvalósu-
lásához több, mint 2,3 milliárd forinttal járult hozzá az               
Akciócsoport. 

A Nemzeti Együttműködési Alap Kö-
zösségi Környezet kollégiumához  
benyújtott, a 2014-es működési évre 
vonatkozó pályázatunk sajnos nem járt 
sikerrel, de nem adjuk fel, és jövőre 
ismét próbálkozunk!  
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ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

Péntek:         8.00—16.00 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Székhely: 5600  Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/10. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 
142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 


