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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
HÍRLEVELE 

VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 

Kedves Olvasó! 

Egyesü letü nk tová bbrá is 
jogosült á mágá nszeme lyek 
szeme lyi jo vedelemádo já  
1%-os felájá nlá sáinák 
fogádá sá rá, eze rt árrá 
ke rjü k, há ele gedett áz 
á ltálünk ve gzett táná csádo , 
ko zo sse g –e s prográm 
szervezo  münká vál, e s 
szeretne , há áz elmü lt 
e vekhez hásonlo án tová bbrá 
is ele rheto ek lenne nk á 
te rse g szereplo i szá má rá, 
ádo já 1%-vál tá mogásson 
bennü nket. 

Adószámunk: 18284517-1-04 

A befolyt o sszeget 
Alápszábá lyünk szerinti 
ko zhásznü  ce ljáink, í gy 
kü lo no sen á terü let-e s 
vide kfejleszte s segí te se, 
kültürá lis o ro kse g mego vá s, 
válámint terme szetve delem 
ele re se re fordí tjük. 

Teve kenyse gü nkro l bo vebb 
informá cio  á 
www.korosokvolgye.hü 
cí men ele rheto  
weboldálünkon tálá lháto .  

 

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK KORSZERŰSÍTÉSE 
 

Tá mogátá s ige nyelheto : 

 á llámi vágy o nkormá nyzáti fünkcio t nem 

mágá bán foglálo  ko zo sse gi le tesí tme nyek 
energetikái korszerü sí te se re;  

 telepü le ske pet meghátá rozo  e pü letek 

kü lso  felü jí tá sá rá; 

 to bbfünkcio s ko zo sse gi te r/szolgá ltáto  

ko zpont le trehozá sá rá, fejleszte se re (1000 
fo  álátti telepü le seken). 
 

Pá lyá zhát települési önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, társulás, 
nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy, illetve ezek konzorciumai.  

A ke relmeket elektronikus úton, 
2016. március 28-tól lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s szákászosán 
to rte nik. 

Az ige nyelheto  támogatás összege 
maximum 50 millió Ft, többfunkciós 
közösségi terek esetében 30 millió 
Ft, á tá mogátá s me rte ke á Ko ro so k 
Vo lgye Akcio csoport terü lete n 85%. 
 
A re szletes pá lyá záti dokümentá cio  áz 
álá bbi linken e rheto  el: 
www.pályázát.gov.hü/node/57621 

EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS 

 
Pá lyá zátot á 2000 lakos 
egyenérték alatti 
települések 
önkormányzatai, ázok 
tá rsülá sái nyü jthátnák be, 
egyebek mellett  egyedi 

szennyví zkezelo  berendeze sek 
beszerze se re, szennyví ztá rozo k 
le tesí te se re, decentrálizá lt 
szennyví zkezele sre stb. 
 
A kérelmeket elektronikus úton, 
2016. április 15-től lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s 
szákászosán to rte nik. 
 
Az ige nyelheto  támogatás összege 
maximum 155 millió Ft, á 
tá mogátá s me rte ke á Ko ro so k 
Vo lgye Akcio csoport terü lete n 85%. 
 
A re szletes pá lyá záti dokümentá cio  
áz álá bbi linken e rheto  el: 
www.pályázát.gov.hü/node/57613 

AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése  

Tá mogátá s á mezo gázdásá gi termelo  teve kenyse gbo l 
szá rmázo  ü zemme ret legálá bb 6000 STE  no vele se hez 
ige nyelheto . 

Tá mogátá si ke relmet főállású őstermelő, vagy 
mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális 

szövetkezet nyü jthát be, ámennyiben ü zemme rete á Stándárd Termele si E rte k 
(STE ) mo dszertán álápjá n ele ri á 3000 eüro STE  e rte ket, de nem háládjá meg á 6000 
eüro STE  e rte ket.  

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, 2016. március 21-től lehet 
benyújtani, áz elbí rá lá s szákászosán to rte nik. Az ige nyelheto  átalány jellegű 
támogatás összege 15 000 euronak megfelelő forint összeg, 5 éves 
időtartamra. 

A re szletes pá lyá záti dokümentá cio  áz álá bbi linken e rheto  el: 
https://www.pályázát.gov.hü/node/57531 

http://www.korosokvolgye.hu
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621
https://www.palyazat.gov.hu/node/57613
https://www.palyazat.gov.hu/node/57531
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MONITORING 2016 

 

 

A monitoring  

jelentéseket  

március 4-ig  

kell benyújtani! 

Felhí vjük áz Eüro pái Mezo gázdásá gi Vide kfejleszte si Aláp kerete ben tá mogátá sbán 
re szesí tett projektgázdá k figyelme t, hogy támogatott projektjeik vonatkozásában       
2016. január 25. és március 4. között (ismét) adatszolgáltatási kötelezettségüknek kell 
eleget tenniük.  

FIGYELEM! A monitoring jelente s benyü jtá sá áz EMVA III. tengely Fálümegü jí tá s-e s fejleszte s, 
Vide ki o ro kse g mego rze se, Mikro-vá llálkozá sok le trehozá sá e s fejleszte se, válámint á 
Türisztikái teve kenyse gek o szto nze se inte zkede sek e s á IV. LEADER tengely inte zkede sek 
kedvezme nyezettjei szá má rá, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap 
jelenik meg, minden esetben kötelező. Az ü gyfe l ádátszolgá ltátá sá ákkor tekintheto  teljes ko rü nek, há minden 
olyán jogcí m esete ben eleget tett á monitoring ádátszolgá ltátá si ko telezettse ge nek, ámelyre vonátkozo án  
tá mogátá si hátá rozát meghozátálrá, vágy szerzo de s megko te sre kerü lt.  

Az ádátszolgá ltátá si  ko telezettse ggel kápcsolátos re szletes felte teleket e s tüdniválo kát á 18/2009. (III.6.) FVM 
rendelet e s áz 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tártálmázzá. 

Jogcímhez nem kapcsolódó adatok 

A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen (fő) 

A le trejo tt ü j münkáhelyek szá má t kell megádni. A tá mogátá snák ko szo nheto en 
le trehozott ü j münkáhelyek szá má bá  ánnyi münkáhelyet (fo t) kell  beszá mí táni, 
áhá ny teljes münkáido s münkáhellyel (münkává llálo vál) no velik á  tá mogátott 
projekt megválo sí tá sá nák ko szo nheto en á vá llálkozá s/vá llálát dolgozo i 
le tszá má t. 

Az értékestés nettó árbevétele ketto s ko nyvvitelt vezeto  vá llálkozá sok esete ben 
megegyezik áz ü zleti e v zá rá sá nák fordülo nápjá rá ke szü lt beszá molo  eredme ny 
kimütátá sbán ro gzí tett, áz e rte kesí te sbo l eredo  netto  á rbeve tel o sszege vel.   
Az o stermelo k e s egye ni vá llálkozo k esete ben áz ádo háto sá ghoz benyü jtott, áz 
ádott e vre vonátkozo   beve telekro l szo lo  szeme lyi jo vedelemádo  bevállá sbán 
megá llápí tott beve telek o sszege. 

FIGYELEM! A monitoring jelentés kizárólag 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
teljesíthető!  

Az elektroniküs ü rlápkito lto  szolgá ltátá shoz áz 
ü gyfe lnek MVH ü gyfe l nyilvá ntártá si szá mmál e s 
ü gyfe lkápüs hozzá fe re ssel is kell rendelkeznie.  

Szervezet ü gyfelek elso dleges ke pviselo , 
meghátálmázott, vágy technikái ko zremü ko do  ü tjá n 
tüdjá k áz ádátszolgá ltátá si ko telezettse get teljesí teni. Az 
ü gyfe l á ltál meghátálmázott szeme lynek áz ü gyfe lkápüs 
hozzá fe re sen tü l sájá t mágá rá vonátkozo  MVH ü gyfe l 
nyilvá ntártá si szá mmál is kell rendelkeznie.  

Az elektroniküs ke relem benyü jtá sá nák elo felte tele á 
ko telezo  e ves ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzés 
elve gze se,  ámelyre áz ü gyfe l, vágy ü gyfe l 
ke pviselete ben ü gyfe l-nyilvá ntártá si ü gyek inte ze se re is 
jogosült  meghátálmázottjá jogosült.   

A meghátálmázá s te nye t áz elektroniküs felü leten kell 
ro gzí teni, májd áz ü gyfe l (meghátálmázo ) e s á 
meghátálmázott álá í rá sá vál ellá tott dokümentümot á 
Mezo gázdásá gi e s Vide kfejleszte si Hivátál illete kes 
megyei kirendeltse ge re kell megkü ldeni, áz 
ádátszolgá ltátá s elo tt legálá bb 5 náppál.  

Egy teljes e vben fo á llá sbán foglálkoztátott dolgozo t kell 
1 fo nek szá mí táni. 6 ho nápig foglálkoztátott fo á llá sü  
dolgozo t 0,5 fo nek kell tekinteni. Egy teljes e vben 
álkálmázott nápi 4 o rá bán foglálkozátott re szmünkáido s 
dolgozo t szinte n 0,5 fo nek kell szá molni. 

Az á tlágot á münkájogi á llomá nybán to lto tt ido  álápjá n 
kell kiszá mí táni, vágyis ázon münkává llálo kát is bele kell 
szá molni, ákik ütá n já rüle kot fizet á tá mogátott ü gyfe l, 
de válo s münká t nem ve geznek, mert pe ldá ül tárto s 
betegá llomá nybán vánnák vágy gyermekszü le s ütá n me g 
á vá llálát szeme lyi á llomá nyá bá tártoznák. 

Amennyiben az útmutatóban nem talál választ 
kérdéseire, forduljon az MVH Ügyfélszolgálathoz. 

Ko zponti ü gyfe lszolgá lát 
Leve lcí m: 1476 Büdápest Pf. 407. 
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604.  
Emáil: ügyfelszolgálát@mvh.gov.hü 
Web: www.mvh.gov.hü 
 
Ü gyfe lfogádá si ido : 
He tfo n, kedden e s csü to rto ko n 9.00 - 12.00 e s 13.00 - 
16.00 o rá ig 
Szerdá n e s pe nteken 9.00 - 12.00 o rá ig 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk292015
http://www.mvh.gov.hu
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Az adatszolgáltatás 

valamennyi  

EMVA III-IV. tengely 

keretében  

támogatott projektre 

kötelező! 

Amennyiben az ügyfélnek nem szükséges adatot szolgáltatnia, akkor az 
elektronikus felületen a „Rögzített kérelem folytatása” és a „Beadott 
kérelem módosítása” listák üresek. Há áz álá bbi ke pernyo  jelenik meg, 
ákkor ez ázt jelenti, hogy áz ü gyfe lnek nem szü kse ges ádátot szolgá ltátniá 
ebben áz e vben.  

A meghátálmázá sok ro gzí te se hez 
szü kse ges     nyilvá ntártá sbá ve teli 
ke relem terme szetes szeme lyek 
re sze re (G1010-01)  
e s elektroniküs jelszo  ige nylo  
nyomtátvá nyok (G1040-01) á 
128/2013. (VII.30.) MVH 
ko zleme ny melle kleteke nt, áz 
elso dleges ke pviseletre vonátkozo  
informá cio k áz 51/2014. (IV.4.) 
MVH ko zleme nyben á 
www.mvh.gov.hü weboldál 
„Ko zleme nyek” menü pontjá bo l 
leto ltheto ek. 

Tervadat: á tá mogátá si ke relem benyü jtá sá elo tt megtervezett, á tá mogátá snák 
ko szo nheto en ele rni kí vá nt ce lokrá vonátkozo  ádát.  
 
Bázisadat: á tá mogátott projekt megkezde se/á tá mogátá s ige nybeve tele elo tti 
á llápotrá vonátkozo  á ltálá nos gázdá lkodá si ádát. (Tá mogátá si ke relem benyü jtá sá 
elo tti ütolso  lezá rt e v.) Há to bb projekt ván, ákkor á legkorá bbi ke relemre 
vonátkozo án ke rjü k megádni. 
 
Tárgyévi adat (2015, vágy áz ütolso  lezá rt gázdásá gi e v): á tá mogátott teve kenyse g/projekt 
megválo sí tá sá nák hátá sá rá, ánnák egyes fá zisáibán ele rt eredme nyekre, illetve ázok vá ltozá sá rá 
vonátkozo  e ves elo reháládá st mütáto  ádát.  

Nettó árbevétel (Ft)  

Há me rlegbeszá molo t ke szí t: á ketto s ko nyvvitelt vezeto  vá llálkozá sok esete n 
megegyezik áz eredme ny-kimütátá s „E rte kesí te s netto  á rbeve tele” te tele vel.  

Há me rlegbeszá molo t nem ke szí t, de pe nztá rko nyvet vezet: á me rlegbeszá molo t nem 
ke szí to  ü gyfeleknek á pe nztá rko nyv szerint, áz A FA-t nem tártálmázo  á rbeve telt kell 
feltü ntetni. Az A FA visszáige nyle se re nem jogosült ádo álányok esete ben á teljes, áz 
A FA -t is tártálmázo  beve telt kell figyelembe venni.  

Há pe nztá rko nyv vezete sre nem ko telezett: á pe nztá rko nyv vezete se re nem 
ko telezett ü gyfelek esete ben á netto  á rbeve tel megegyezik á szá mlá ellene ben, á 
termelo i piácon szá mlá ne lkü l e rte kesí tett terme kekbo l szá rmázo , válámint á nyü jtott 
szolgá ltátá se rt kifizete si pe nztá rbizonylát álá í rá sá ellene ben kápott beve tel együ ttes 
o sszege vel.  

Fedezeti összeg (Ft) 

A helyi ipárü ze si ádo álápjá t ádjá meg. Amennyiben áz illete kes o nkormá nyzát nem 
á llápí t meg helyi ipárü ze si ádo fizete si ko telezettse get ke rjü k, ez esetben is szá mí tsá ki 
ipárü ze si ádo álápjá t á 1990. e vi C. to rve ny 39. párágráfüsá álápjá n.  

On-farm: jelo lendo , ámennyiben á projekt áz ü gyfe l 
mezo gázdásá gi teve kenyse ge hez, e s mezo gázdásá gi 
teve kenyse ggel e rintett terü letekhez (megválo sí tá si 
helyhez) kápcsolo dik. 

Off-farm: jelo lendo , ámennyiben á projekt nem kápcsolo dik áz ü gyfe l 
mezo gázdásá gi teve kenyse ge hez e s á mezo gázdásá gi teve kenyse ggel 
e rintett terü letekhez (megválo sí tá si helyhez). 

Az ádott vá lász legyen o sszhángbán á tá mogátá si ke relem fo lápjá nák 
vonátkozo  pontjá bán megádott ádátokkál.  

http://www.mvh.gov.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 

 


