
 

 

 

 
Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

HÍRLEVÉL 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület ingyenes kiadványa 

VIII. évfolyam/9. szám, 2017. szeptember 

 

SZEPTEMBERI HÍREK 

Szakmai Fórum a IX. Gömöri Gyümölcsfesztiválon 

 

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Figyelem! Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek 

megvalósítására vonatkozó eljárás tekintetében 

2,1 milliárdos támogatási lehetőség egyházi szervezeteknek közösségi programokra és 

beruházásokra 

Vidékfejlesztési forrás igényelhető ipari célú faültetvények telepítésére 

Felhívás Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatra 

A vidéki életminőség javítását és a gazdálkodók generációváltását is jelentős forrásokkal 

támogatja a Kormány 

PROGRAMAJÁNLÓ 
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SZEPTEMBERI HÍREK 

Szakmai Fórum a IX. Gömöri Gyümölcsfesztiválon 

Több ezer látogatót vonzott szeptember 2-án a Gömöri Környezet- és Tájfejlesztő Egyesület által 

az Aggteleki-cseppkőbarlang fogadó térségében rendezett IX. Gömöri Gyümölcsfesztivál. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület tájékoztató 

fórumot rendezett a Gyümölcsfesztivál keretében a 

Helyi Fejlesztési Stratégia LEADER intézkedéseinek 

ismertetéséről. Lengyelné Bencze Viktória 

munkaszervezet vezető tájékoztatta az érdeklődőket a 

Borsod-Torna-Gömör LEADER felhívásairól, azok 

céljairól, a pályázók köréről és a főbb pályázói 

tudnivalókról. Továbbá elmondta, hogy 2017. 

szeptember 11-ig fel kell tölteni a LEADER helyi 

felhívás tervezeteket a központi, ún. IIER rendszerbe. 

Összesen 730 millió Ft kerül kiírásra, öt különböző 

felhívás keretében, más-más benyújtási határnapokkal. A szabályossági vizsgálat 30 napot vesz 

igénybe. A LEADER helyi felhívások előre láthatóan december elejétől jelennek meg, 

egyesületünk honlapján (www.btge.hu). A pontos részleteket természetesen a rendeletek, a 

felhívások és a közlemények fogják tartalmazni. Végezetül a munkaszervezet vezető elmondja, 

hogy természetesen, mint eddig is a www.btge.hu weboldalon minden aktuális információ időben 

megtalálható a Borsod-Torna-Gömör Egyesület weboldalán, illetve kéri, hogy vegyenek részt a 

LEADER pályázatok benyújtásához kapcsolódó tájékoztató fórumainkon, melyeket több 

településen és időpontban fogunk megrendezni a pályázatok benyújtását megelőzően. Személyes 

konzultációkat is biztosítunk a leendő pályázóinknak projektjeik sikeres elkészítése érdekében a 

munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, Belvárosi út 1.) munkanapokon 8.00-16.00 óráig. 

A rendezvény tíz környékbeli település – Aggtelek, Gömörszőlős, Hét, Imola, Kurityán, Ragály, 

Sajógalgóc, Szuhafő, Trizs, Zubogy összefogásával valósult meg. A települési standokon a gömöri 

kertek és gyümölcsösök ízeit csodálhatták/kóstolhatták meg a határ mindkét oldaláról 

összesereglett turisták, kiránduló családok, baráti társaságok, szelíd motorosok és egyéb 

garabonciások. Klasszikus és még akár a „hadikommunizmus idejéből“ fennmaradt receptek 

alapján készült – például répa-narancs ízű – lekvárok, valamint gyümölcsökből és/is/vagy 

gyógynövényekből készült szörpök garmadáját kóstolhatták végig és vásárolhatták meg, s vihették 

haza zsákmányként az ínyenc látogatók. 

A Borsod-Torna- Gömör Térségi Helyi Védjegyes termelői, kézművesei is részt vettek a 

rendezvényen, népszerűsítve termékeiket. 

   

http://www.btge.hu/


 

               
 

PÁLYÁZATI HÍREK 

 

Figyelem! Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek 

megvalósítására vonatkozó eljárás tekintetében 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy 2017. szeptember 1-jén a 

Széchenyi2020 honlapon megjelent „Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a 

nem elszámolható költségek megvalósítására vonatkozó eljárások tekintetében” 

című közlemény, amely a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek 

esetében tartalmazza a kedvezményezettek elszámolási kötelezettségeinek leírását.  

z EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a Vidékfejlesztési 

Program keretében támogatott projektek esetében elszámolási kötelezettség kizárólag a támogatói 

okiratban is rögzítettek alapján a projekt elszámolható költségei tekintetében áll fenn, azonban az 

el nem számolható költségek továbbra is részeit képezik a projekt összköltségének. 

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatáson felüli részének finanszírozását a támogatást igénylő a 

támogatási kérelem benyújtásával vállalta, az Irányító Hatóság felhívja az érintettek figyelmét 

arra, hogy amennyiben a támogatói döntés során olyan el nem számolható költségek keletkeztek, 

amelyeknek önerőből történő finanszírozása nem megoldható, a Kedvezményezettek megfelelő 

indokolással, változás bejelentés útján a támogatói okirat módosítását kezdeményezhetik. A 

megvalósítani kívánt tételek csökkentése céljából változás bejelentési eljárásra a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 86. § (1) bekezdése az 

irányadó. 

Az Irányító Hatóság a fenti bejelentéseket kizárólag azon projektrészek/elemek tekintetében 

jogosult jóváhagyni, amelyek megvalósításának elhagyása a projektcél teljesülését, a megvalósuló 

beruházás (projektrész) megfelelő működ(tet)ését nem veszélyezteti. 

A közlemény az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-

kzlemnye-a-nem-elszmolhat-kltsgek-megvalstsra-vonatkoz-eljrs-tekintetben 

 

2,1 milliárdos támogatási lehetőség egyházi szervezeteknek közösségi 

programokra és beruházásokra 

 

Megjelent az a támogatási lehetőség, melynek alapján 2,1 milliárd forintot kaphatnak az egyházak, 

egyházi szervezetek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek közösségi célú programok és 

beruházások támogatására, valamint az épített örökség védelmére - közölte az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkára pénteken Nyírbátorban. 

Megjelent az a támogatási lehetőség, melynek alapján 2,1 milliárd forintot kaphatnak az egyházak, 

egyházi szervezetek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek közösségi célú programok és 

beruházások támogatására, valamint az épített örökség védelmére - közölte az Emberi Erőforrások 

https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-nem-elszmolhat-kltsgek-megvalstsra-vonatkoz-eljrs-tekintetben
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-nem-elszmolhat-kltsgek-megvalstsra-vonatkoz-eljrs-tekintetben
http://www.kormany.hu/download/9/4d/21000/Egyh%C3%A1zi%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20-18%202pdf.pdf


 

               
 

Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkára pénteken Nyírbátorban. 

Fülöp Attila a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium új 

épületrészének és tornatermének ünnepélyes alapkőletételén azt mondta, a péntektől több mint egy 

hónapig elérhető felhívásra olyan támogatási igényeket várnak, amelyek nyomán a pályázók 

hitéleti, kulturális és oktatási célú projekteket valósítanának meg. 

Támogatást adhatnak továbbá az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítására, például egy 

közösségi ház, intézmény létrehozására vagy egy templom felújítására is - tette hozzá. 

Az elmúlt öt évben csaknem 9,4 milliárd forint értékben mintegy 2800 támogatási kérelmet 

fogadtak be a különböző pályázatok keretében. A cél az, hogy az a közösség, amely ebben az 

iskolában megvan, legyen meg minden községben, városban, plébánián és templomban is - 

fogalmazott Fülöp Attila. 

Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára köszöntőjében arról beszélt, a kormány az elmúlt években erősíteni próbálta a 

pedagógusok, diákok és szülők "hármas egységét". Az ezt célzó intézkedések során emelkedett a 

pedagógusok bére, a rászoruló gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkezést kapnak, a 

térítésmentes tankönnyek pedig már az általános iskola első kilenc osztályában bármelyik 

gyermek számára elérhetőek - sorolta az államtitkár. 

Ez az ország szolidaritását és erejét mutatja - rögzítette Soltész Miklós, hozzátéve, legalább ilyen 

fontos a körülmények és lehetőségek fejlesztése is, erre pedig jó példa a nyírbátori iskola 

beruházás. 

A katolikus iskoláknak az a célja, hogy "hitre juttassák" a gyermekeket, akik a fejlődés útját 

bejárva jutnak el a felnőtt létig és elkötelezett emberként tudják az erényeket gyakorolni - 

jelentette ki az ünnepségen Palánki Ferenc, az intézményfenntartó Debrecen-nyíregyházi 

Egyházmegye megyés püspöke. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Simon Miklós, a 

térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Máté Antal, Nyírbátor független polgármestere és 

Rácz Tiborné, az intézmény vezetője is. (MTI) 

Vidékfejlesztési forrás igényelhető ipari célú faültetvények telepítésére 

 

Az ipari célú fás szárú ültetvények telepítését szabályozó kormányrendelethez igazodva módosult 

a Vidékfejlesztési Program erdősítést támogató felhívása. Ennek eredményeképpen már ipari 

faültetvények telepítésére is igényelhető támogatás. 

Az erdősítés támogatására mintegy 50 milliárd forint keretösszeget különített el a 

Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program keretében. A rendelkezésre álló összeg hatékony és 

eredményes felhasználása érdekében júniusban megjelent a fás szárú ültetvényekről szóló 

135/2017. (VI. 9.) Kormányrendelet az ipari célú fás szárú ültetvények telepítésének 

szabályozására. 

Az említett ültetvénytípus jogszabályi hátteréhez igazodva a Miniszterelnökség a 

Földművelésügyi Minisztériummal és a szakmai szervezetekkel szoros együttműködésben az 



 

               
 

erdősítés támogatására meghirdetett vidékfejlesztési pályázat módosításáról is gondoskodott. A 

módosított felhívásban új kiválasztási kritériumok, valamint új műszaki-szakmai tartalmi 

elvárások és szankciók kerültek bevezetésre, melynek eredményeképpen lehetőség nyílt ipari célú 

fás szárú ültetvények telepítésére forrást igényelni. 

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a telepítések sikeres megvalósulása érdekében 

fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről. 

A módosított pályázati felhívás a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. 

(Miniszterelnökség)  

Felhívás Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatra 

 

A Belügyminiszter meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatot, „átfogóan 

gondolkodni” mottóval. 

Az idén már hetedik alkalommal kiírásra kerülő pályázattal a meghirdetők célja, hogy felkutassák, 

díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és 

példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák 

bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek 

eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön. 

A pályázat ezúttal is az „Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapul, 

amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. A magyarországi 

pályázatnak - a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett - az is célja, hogy kiválassza 

azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai 

megmérettetésen. 

A pályázat mottója azt a tényt kívánja hangsúlyozni, hogy a döntéseknek és beavatkozásoknak 

messze ható következményei vannak. A falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, 

melyek sem szűkös térbeli határok között, sem pedig szűklátókörű megoldásokkal nem 

válaszolhatóak meg. 

Jelzés kíván lenni, hogy ideje a változó valóság talajára állni és kezdeményező fejlesztőkként 

előremutató, fenntartható folyamatokat beindítani, innovatív, kreatív beavatkozásokkal. Meg 

kívánja szólítani mindazokat, akiknek településük, térségük fejlődéséhez közük van, vegyenek 

részt a helyi eseményekben, működjenek közre távlatos ötletek megfogalmazásában. 

A pályázatokat 2017. október 15-ig kell benyújtani. 

A pályázat teljes anyaga elérhető az alábbi linkről: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse  

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-felhvs-2
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#%21DocumentBrowse


 

               
 

A vidéki életminőség javítását és a gazdálkodók generációváltását is jelentős 

forrásokkal támogatja a Kormány 

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára tartott előadást 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két rendezvényén 2017. szeptember 7-én. A Váci 

Egyházmegyével közösen tartott, „Áldás a vidékre” című, hollókői program keretében az 

egyházak és önkormányzatok, a miskolci fórumon pedig a fiatal gazdálkodók kaphattak 

tájékoztatást a támogatási lehetőségekről. 

Kis Miklós Zsolt az előadások keretében hangsúlyozta: az illetékes hivatalok nagy erőkkel 

dolgoznak a Vidékfejlesztési Program támogatási kérelmeinek gyorsított ütemű elbírálásán, mely 

munka az elmúlt hónapokban komoly eredményeket hozott. Az 1300 milliárd forintos összegből 

745 milliárd forint esetében már döntés született. A nyár folyamán hozott döntések meghaladják a 

270 milliárd forintot. Eddig 48 ezer vidékfejlesztési kérelmet támogatott a Miniszterelnökség. 

Hollókőn az államtitkár a településképet meghatározó épületek felújítását támogató pályázat 

kapcsán elmondta: 808 db projektet, 25 milliárd forintos összegben tudott támogatni a tárca. Az 

önkormányzatok 13,6 milliárd, egyházi szervezetek 10 milliárd, míg a civil szervezetek 1,5 

milliárd forint forráshoz jutottak. 

A Vidékfejlesztési Program keretében jelenleg is több, az egyházakat, vidéki önkormányzatokat 

érintő kiírás is nyitott: támogatás nyerhető pl. szolidáris gazdálkodás, rövid ellátási láncok, helyi 

piacok létrehozására is. Az államtitkár kiemelte: a szociális mezőgazdaságban rejlő lehetőségek 

egyre fontosabbá válnak, amelyet a Kormány is felismert. A hátrányos helyzetű, vagy 

megváltozott munkaképességű csoportok önellátási képességének fokozásával, valamint a 

társadalomba való beilleszkedésük biztosításának elősegítésével történő gyakorlati mezőgazdasági 

tudás átadásának támogatására 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre. 

A Borsodi Fiatal Gazda Egyesület közreműködésével megszervezett gazdafórumon az államtitkár 

a Miniszterelnökség legutóbbi, a kertészeti ágazat fejlődését szolgáló felhívások döntésére hívta 

fel a figyelmet. Első körben 27,7 milliárd forint sorsáról született döntés, ami 366 darab kérelem 

támogatását jelenti. A kertészeti pályázatokon a fiatal gazdák is eredményesen szerepeltek, hiszen 

eddig összesen 74 kérelmük részesült pozitív elbírálásában, 5,3 milliárd forint értékben. 

Az államtitkár az előadás keretében a fiatal gazdálkodók indulását támogató felhívás kapcsán 

elmondta: több mint 3700 kérelem érkezett be, 46 milliárd forint értékben. Ezek a számok is 

alátámasztják, továbbra is komoly az érdeklődés a fiatalok között a gazdálkodás iránt, ami 

nélkülözhetetlen a folyamatos generációváltáshoz. A kérelmek feldolgozása folyamatos, még az 

idén döntés születik róluk. 

Kis Miklós kiemelte, hogy szeptember-október folyamán a Miniszterelnökség folytatja a 

támogatói döntések meghozatalát. A következő hetekben az állattartók a kertészetek és borászok 

számára fontos felhívások esetén születnek eredmények. 

 (Miniszterelnökség) 

 

 



 

               
 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Tornabarakonyi jótékonysági koncert! 

TISZTELT KÖZELI ÉS TÁVOLI ISMERŐSÖK, TÉNYLEGES ÉS POTENCIÁLIS TÁMOGATÓINK, KEDVES BARÁTAINK 

ÉS BARAKONYÉRINTETTEK! 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 

2017. október 7-én, szombaton 17:00 órakor a 

tornabarakonyi templomba, ahol a Debreceni Lyra 

Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kamara 

együttes ad hangversenyt Különböző népek tánczenéi 

az elmúlt századokból címmel. 

Részletesebb tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: 

http://btge.hu/btge/images/cikkekhez/jotekonysag2017.pdf 

 

 

 

 

 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 

 3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.  
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