
1 

 
KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. AUGUSZTUS 

ÉV VÉGÉIG MINDEN EMVA-BÓL TÁMOGATOTT PROJEKTET MEG KELL VALÓSÍTANI! 

 
A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében valamennyi, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinan-
szírozásával támogatott projektet meg kell valósítani 
2014. december 31-ig.  
 
Az alábbiakban a kifizetési kérelmek benyújtására vonat-
kozó legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze. 
 
FIGYELEM! Egyes jogcímek az alábbiakban ismertetett szabályoktól eltérő feltételeket 
határozhatnak meg! 
 
1) kifizetési kérelmet 2014. augusztus 1—december 31., egyes jogcímek esetében 2014. 

augusztus 1—december 31., és 2015. január 1-31. között lehet benyújtani;  

2) egy időszakban két kifizetési kérelem is beadható, amennyiben a benyújtás között legalább 3 
hónap eltelt, vagy az előző kérelemről a Hivatal már határozott; 

3) előleg számla csak végszámlával együtt számolható el; 

4) egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el; 
5) építési beruházás esetén a számlához ÉNGY bontású számlarészletezőnek is rendelkezés-

re kell állnia; 
6) a kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell 

figyelembe venni; 

7) egyéb költségek a 23/2007-es FVM rendelet 31. § alapján számolhatóak el, de csak a 
projekthez kapcsolódóan;  

8) a számviteli bizonylatokon szerepeltetni kell a kötelező rájegyzéseket (támogatási határo-
zat azonosítója és „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegrész); 

9) az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfelek-
nek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, nem kettős könyvvezetésre 
kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben;  

10) az arculati táblát legkésőbb az első elszámolás benyújtásáig ki kell helyezni a fejlesztés 
helyén, és amennyiben a beruházás a LEADER jogcím keretében támogatott, akkor a 
LEADER logót is szerepeltetni kell rajta;  

11) a megvásárolt eszköz a gyártástól számított max. 2 éves lehet és termék megfelelősé-
gi nyilatkozattal és garancia levéllel kell rendelkezzen; 

12) az építési anyagoknak megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük; 

13) a projektet pénzügyileg legalább 80%-ban teljesíteni kell  
(kivéve közbeszerzés);  

14) a pontozási szempontok alapján vállalt kötelezettségeknek való megfelelést—a 
szempont jellege alapján—már a kifizetési kérelem elbírálása során ellenőrzi a 
Hivatal; 

15) építés esetén építési napló (és felmérési napló) vezetése és műszaki ellenőr alkalmazása 
kötelező, az építési naplóban az ÉNGY kódokat fel kell tüntetni; 

16) saját munka és használt anyag nem számolható el,  anyagköltség csak akkor számolható 
el, ha már beépítésre került; 

17) költség átcsoportosításra csak az építési részen belül, létesítményeken belül, munkane-
mek között max. 20% mértékig van lehetőség;  

18) gép és eszközbeszerzés esetén azonos funkciójú eszköz új árajánlatok alapján megvásárol-
ható, de a támogatási összeg nem növekedhet, és a jóváhagyott db szám nem változhat. 

 
 

Az elszámolások csak elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthatóak be! 
Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókat a Közlemények mellékletei 
tartalmazzák.  

KIFIZETÉSI KÉRELEM KÖZLEMÉNYEK 

2014.08.01—2014.12.31 

 

 

LEADER 
113/2014. (VII. 22.) MVH közlemény 

 
 
 
 
Vidéki örökség megőrzése 

118/2014. (VII.22.) MVH közlemény 
 

 

  
Mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése 
116/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

 
 
   

 
 

Falumegújítás-és fejlesztés 
115/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

 

  

 

Turisztikai tevékenységek  
ösztönzése 

117/2014. (VII.22.) MVH közlemény 

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
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KENU TÚRA A HOLT-KÖRÖSÖN 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő 

2014. szeptember 15! 

A programra 70 fő jelentkezhet, részükre 4 személyes kenukat, evezőt és mentőmel-
lényt a szervezők biztosítanak. Regisztrálni a http://korosokvolgye.hu/
SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%
96R%C3%96S%C3%96N!-h349 címen elérhető jelentkezési lap 
zsurzsucze@invitel.hu e-mail címre, 06-66-430-355-ös fax számra, vagy az 5600 
Békéscsaba, Pf. 142. postacímre történő megküldésével lehet. A részvétel csak vissza-
igazolt regisztráció esetén lehetséges! 

Kiskorú személy csak szülő vagy nagykorú felügyelete mellett vehet részt a rendez-
vényen! A részvétel saját felelősségre történik! (Felelősség nyilatkozat a helyszí-
nen kitöltendő.)  

További információ kérhető: 
Zsurzsucz Edina Klaudia 
Telefon: 06-20-501-0143 
E-mail: zsurzsucze@invitel.hu 

Rossz idő esetén a túra 2014. szeptember 27-én kerül megrendezésre. Az esetleges 
időpontváltozásról a regisztrációkor megadott elérhetőségen értesítjük a részt vevő-
ket.  

Program 

8.30 – 9.30 Gyülekező, regisztráció, hajók beosztása a  
Békésszentandrási Kajak – Kenu Klub vízitelepén (5561  
Békésszentandrás, Vízitelep, II. kk. 5., Stefánia sor 10.,  
megközelítés: http://www.bszhkajak.hu/node/6) 

9.30 – Rövid köszöntő, túravezető összefoglalója (útvonal, lát-
nivalók, tudnivalók stb.) 

10.00 – Start 

Kb. 12.00 – 12.30 – Érkezés a célhoz (Szarvas, szabad strand, 
720. hrsz., megközelítés: https://www.google.hu/maps/
dir//46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/
data=!4m3!4m2!1m0!1m0) 

12.30 Köszöntők, az Egyesület és együttműködő partnerei által 
megvalósuló fejlesztések bemutatása  

13.00 Ebéd 

15.00 az autóvezető túrázókkal 12 fős kisbusz indul vissza Bé-

késszentandrásra  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület „Az 
aktív turizmus feltételeinek javítása a Körösök Völgyé-
ben” c. LEADER térségek közötti együttműködési pro-
jekt keretében 2014. szeptember 20-án kenutúrát 
szervez a Holt Körös Békésszentandrás – Szarvas 
közötti szakaszán. 

A túra célja kikapcsolódási és sportolási lehetőséget 
biztosítani a résztvevőknek, felhívni a figyelmet a térség  
turisztikai adottságaira, és bemutatni a projekt kereté-
ben megvalósuló beruházásokat.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

 

Együttműködő partnereink 
 
 

BALAJTI ATTILA 
 
 

SZARVASI GYERMEKÉLELMEZÉSI  
NONPROFIT KFT. 

 
 
 
 
 
 
 

ZERGE IFJÚSÁGI  
TÚRASPORT EGYESÜLET 

http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
http://korosokvolgye.hu/SZEPTEMBER+20-%C3%81N+INGYENES+KENUT%C3%9ARA+A+HOLT+-+K%C3%96R%C3%96S%C3%96N!-h349
mailto:zsurzsucze@invitel.hu
mailto:zsurzsucze@invitel.hu
http://www.bszhkajak.hu/node/6
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
https://www.google.hu/maps/dir/46.8677282,20.5373273/@46.8682783,20.5290876,14z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
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TANULMÁNYÚT 

Jelentkezési határidő:  

2014. szeptember 29. 

A részvétel ingyenes, azonban a jelentkezőknek a részvételi költséget előfi-
nanszírozási díjként a megjelölt valutában az Egyesület pénztárába be kell 
fizetniük. 

Az előfinanszírozási díj összege 355 euro és 35 000 Ft, mely tartalmazza az 
utazást autóbusszal, 3 éjszaka szállást reggelivel a feldbachi Hotel Lava Inn szál-
lodában, a szakmai programot, valamint 3 ebédet és 3 vacsorát, továbbá a tolmá-
csolás szolgáltatást. (Az ételérzékenységben, allergiában szenvedők külön ellátá-
sát sajnos nem áll módunkban biztosítani.) 

Az előfinanszírozási díj nem tartalmazza az utazás első napján a reggeli és ebéd, 
valamint az utolsó napon a vacsora költségét, és a Kornberg Kastélyba szóló 
belépő díját (~15 €). Valamennyi résztvevő maga gondoskodik az utazási biztosí-
tásáról és egyéb, magán célú kiadásairól, továbbá a résztvevőket terheli az előfi-
nanszírozási díj visszafizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő árfo-
lyamveszteség is. 
 

A jelentkezések elfogadásának feltétele az aláírt jelentkezési lap (3 oldal) és nyilatkozat (1 oldal) 2-2 eredeti 
példányának beérkezése az Egyesület munkaszervezeti irodájába, valamint az előfinanszírozási összeg befizetése 
az Egyesületi pénztárba. 

A jelentkezési határidő 2014. szeptember 29. (hétfő). 

A jelentkezések elfogadásáról az Egyesület munkaszervezete elektronikus levél formájában küld visszaigazolást, 
a megadott e-mail címen, továbbá a tanulmányúttal kapcsolatos minden további információt elektronikus levél 
útján juttat el a résztvevőkhöz. 

A részvétel és az előfinanszírozási díj visszautalásának feltétele továbbá, a tanulmányutat követően meg-
tartandó értékelő fórumon történő megjelenés és részvétel. 

Az előfinanszírozási díj visszautalása a 30/2012. (III.24.) VM rendelet és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelkezéseit 
figyelembe véve történik. Az előfinanszírozási díj visszautalásának várható időpontja 2015. március vége. Az 
előfinanszírozási díjat az Egyesület átutalással utalja vissza a résztvevők által a jelentkezési lapon megadott 
bankszámlaszámra. Amennyiben a résztvevő számlaszáma megváltozik, a résztvevő arról az Egyesületet köteles 
tájékoztatni. A tévesen megadott számlaszámra történő utalásért az Egyesület nem felelős. 

Az előfinanszírozási díj forintban kerül visszautalásra, az euro átváltási árfolyam az euroban fizetett 
számla vagy számlák teljesítési napját megelőző tárgyhónap utolsó napján érvényes Magyar Központi 
Bank középárfolyamán történik. 

Elfogadott és visszaigazolt jelentkezés esetén az előfinanszírozási díjat az Egyesület nem utalja vissza. A 
visszaigazolt jelentkezés más, a részvételi feltételeknek megfelelő és azokat elfogadó résztvevő nevére egy alka-
lommal, legkésőbb 2014. október 3-ig módosítható, a régi és új résztvevő által aláírt nyilatkozat benyújtásával. 

Az utazás részletei kapcsán 2014. október 6 – 10. között kerül sor egyeztető megbeszélésre. 

További információ Zsurzsucz Edina Klaudia munkaszervezet-vezetőtől kérhető a zsurzsucze@invitel.hu 
címen vagy a 06-20-501-0143-as telefonszámon.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 2014. október 14 – 17. között szak-
mai kirándulást szervez az ausztriai 
Vulkanland régióba, Feldbach és környékére. 

A tanulmányút célja általánosságban a kapcsolat-
építés és tapasztalatcsere, az ún. CCC (Cultural 
Capital Counts – a kulturális erőforrások tőkésí-
tése) módszer megismerése, direkt módon a 
helyi termékek előállítása/helyi termékek értéke-

sítése a falusi turizmusban/falusi turizmus/együttműködés témában fellelhető jó gyakorlatok megismerése projektlátogatások és  
konzultáció révén. 

A tanulmányút részletes programja magyar és angol nyelven a www.korosokvolgye.hu címen elérhető, ugyanitt jelentkezési lap is 
elérhető. 
A tanulmányúton a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 26 tagja, ill. tagszervezetének tagja vehet 

mailto:zsurzsucze@invitel.hu
http://www.korosokvolgye.hu
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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 

A 17. alkalommal sorra kerülő Szarvasi Szilvanapok a 
korábbi évekhez hasonló tartalmas és színes program-
mal várja a közönséget. Kicsik és nagyok egyaránt talál-
nak kedvükre valót, a hagyományőrző és szórakoztató 
műsorok mellett kiállítások, vásár, gasztronómiai be-
mutató, és még számos érdekesség várja a rendezvény-
re ellátogatókat. 

Bővebb info: www.szilvanapok.hu 

 

Röviden a Madzagfalvi Napo-
kat így is jellemezhetjük: 
sport, kultúra, hagyomány-
ápolás, elszármazottak talál-
kozója, szórakozás és három 
napos mulatság.  

2014. szeptember 5-7. 
között már a 16. rendez-
vénysorozatra látogathatnak 
el a vendégek. 
 
Bővebb info:  
www.bekesikultura.hu 

Az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei területi 
szervezete, a Mezőberény Vadásztársaság, és Mezőberény 
Város Önkormányzata szervezésében a 24. Békés Megyei 
Vadásznap Mezőberényben, a Városi Ligetben kerül megren-
dezésre. 

Az érdeklődőket hagyományos vadásznapi programokkal, a 
helyi értéktárat bemutató kiállításokkal és kóstolókkal, vala-
mint szórakoztató programokkal várják. 
 
Bővebb info: www.mezobereny.hu 

http://www.szilvanapok.hu
http://www.bekesikultura.hu
http://www.mezobereny.hu

