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Tisztelt Olvasó! 

 

Ön a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Hírlevelét nyitotta meg 

képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a 

Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település önkormányzatai, 

vállalkozói, illetve civil szervezetei ebben, a havonta megjelenő elektronikus kiadványban 

folyamatosan értesülhessenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) 

kapcsolatos aktuális információkról, illetve pályázati lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a 

pályázatok elkészítését, illetve a már támogatott és megvalósult projektek pénzügyi elszámolását. 

Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal szolgál az Ön 

számára! 

 
 

Üdvözlettel 
 Gelencsér Géza 
 Elnök 
 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
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Tájékoztató Önkormányzatok részére !!! 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-től csak akkor részesülhetnek európai uniós forrásokból 

támogatásban, amennyiben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi esélyegyenlőségi 

programot készítenek.  

A fenti előírást az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. §-a rendezi az alábbiak szerint: 

„(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 

önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal 

élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg 

kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a 

települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A 

programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési 

önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási 

esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek 

összhangjáról. 
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(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 

törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás 

alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 

finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton 

odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok 

mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik.”  

A Törvény 64/A. §-a alapján a fenti rendelkezések alkalmazása egységesen 2013. július 1-jétől 

szükséges. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján „A települési önkormányzat a helyben 

szokásos módon közzéteszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot, valamint soron 

kívül megküldi a TKKI számára, mely azt honlapján közzéteszi.” 

Tekintettel arra, hogy a programokat a TKKI, azaz a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján 

kötelező közzétenni, így a 2013. július 1-jét követően benyújtott kérelmek kapcsán az MVH a 

honlapon elérhető esélyegyenlőségi programokat ellenőrzi, így az ügyfelekre nézve nem jelent 

plusz benyújtási kötelezettséget. 
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Tájékoztató Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtására 

2013-ban nyújtandó támogatásokról 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tervezési területén meghirdetett, alábbi 

intézkedésekre 2013. július 31.-ig a következő, projekt adatlapot benyújtó ügyfelek kaptak a Helyi 

Bíráló Bizottság döntése értelmében támogató nyilatkozatot, amely alapján jogosultak pályázatot 

benyújtani: 

1. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Illegális hulladéklerakók értéknövelő felszámolása  

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

2. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi örökség megőrzés – eszközök, kiadványok  

(Közösségi célú fejlesztés) 

- Ságvári Református Egyházközség (1.499.454 Ft) 

- Sérsekszőlősért Egyesület (1.435.000 Ft) 

- Tabi Fúvószenekari Egyesület (1.497.998 Ft) 

- Kőröshegyi Római Katolikus Egyházközség (1.498.040 Ft) 

- Tab Város Önkormányzata (1.186.220 Ft) 

- Szóládi Kulturális Közhasznú Egyesület (1.491.476 Ft) 

- Szóládi Fiatalokért Egyesület (1.379.130 Ft) 

- Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (674.103 Ft) 
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3. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállító kapacitások fejlesztése (Közösségi célú 

fejlesztés) 

- Balatonföldvár Város Önkormányzata (25.500.000 Ft) 

- Kőröshegy Község Önkormányzata (15.265.007 Ft) 

- Tab Város Önkormányzata (29.998.339 Ft) 

 

4. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállító kapacitások fejlesztése 

(Vállalkozásfejlesztés) 

 - Szabó Attila, Egyéni Vállalkozó (1.921.185 Ft) 

- Kolma József, Egyéni Vállalkozó (8.896.200 Ft) 

- Kadlicskó András György (9.947.403 Ft) 

- Lehoczky Zsolt, Egyéni Vállalkozó (1.347.000 Ft) 

 

5. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Biomassza energetikai hasznosítása (Közösségi célú fejlesztés) 

- Ságvár Község Önkormányzata (13.474.297 Ft) 

 

6. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Fenntartható helyi gazdasági, környezeti rendszerek bemutató 

projektjei (Közösségi célú fejlesztés) 

- Som Község Önkormányzata (2.025.500 Ft) 

- Ságvár Község Önkormányzata (4.820.700 Ft) 

- Nyimi Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület (22.629.905 Ft) 
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7. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Fenntartható helyi gazdasági, környezeti rendszerek bemutató 

projektjei (Vállalkozásfejlesztés) 

- Kelet autóbontó és fuvarozási Kft. (3.847.650 Ft) 

- Udvaros Zoltánné (4.543.536 Ft) 

- Csutak Invest Kft. (3.273.042 Ft) 

 

8. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Fészek program (Közösségi célú fejlesztés) 

 

9. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi paraszti és kézműves kultúra fejlesztése (Közösségi célú 

fejlesztés) 

- Som Községért Alapítvány (17.101.225 Ft) 

 

10. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi paraszti és kézműves kultúra fejlesztése 

(Vállalkozásfejlesztés) 

- CHEIRON Kft. (11.129.689 Ft) 

 

11. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Pincesor rekonstrukció (Közösségi célú fejlesztés) 
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12. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Pincesor rekonstrukció (Vállalkozásfejlesztés) 

 

13. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Települési Internet hozzáférés megteremtése (Közösségi célú 

fejlesztés) 

 

14. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Lovaskocsis személyszállító rendszer létrehozása (Közösségi célú 

fejlesztés) 

(Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület projektje) 

 

15. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Innovatív, fenntartható turisztikai termékek, szolgáltatások (nem 

szálláshely) fejlesztése (Közösségi célú fejlesztés) 

- Vízisport és Vitorlás Egyesület (11.500.000 Ft) 

 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tervezési területén még 2013. augusztus 31.-

ig rendelkezésre álló források gazdaságfejlesztés / szolgáltatásfejlesztés szerinti bontásban: 

Gazdaságfejlesztésre fordítandó fejlesztési forrás: 136.830.906 Ft 

Szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás: 142.853.712 Ft 
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A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának 2013. augusztus 

hónapban tervezett üléseinek időpontja: 

Helyi Bíráló Bizottság üléseinek ütemterve 2013. augusztus hónapban: 2013. augusztus 1. 

(csütörtök), 2013. augusztus 8. (csütörtök), 2013. augusztus 15. (csütörtök), 2013. augusztus 22. 

(csütörtök), 2013. augusztus 29. (csütörtök) 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtására 2013-ban nyújtandó támogatásokról bővebben olvashat Egyesületünk 

honlapján ( www.kvke.hu ) a Hírek, illetve a Stratégiánk menüpontok alatt. 

 

A Hírlevélben megjelentekkel kapcsolatban forduljon bizalommal Egyesületünk munkatársaihoz az 

alábbi elérhetőségeken: 

Váczi Korinna, Munkaszervezet vezető 

Horváth Richárd, Pályázatkezelő 

Nagyné Kovács Mária, Pályázatkezelő 

Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656 

Mobil: 20/568-3389 


