
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2014/08. 
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http://www.tiszazugleader.eu/


 
 

 

Tisztelt kedvezményezettek! 

 

Megjelentek az alábbi jogcímek vonatkozásában az MVH közleményei, melyek a 

támogatások kifizetéséhez nyújtanak elengedhetetlen információkat, valamint az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáról nyújtanak tájékoztatást: 

 

 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről   

 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető 

támogatások kifizetésének igényléséről 

 114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

 

 A közlemények elérhetősége: 

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

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


 
 

Megvalósult EMVA LEADER TK3 projekt átadó ünnepsége Martfűn 

 

 

2014. augusztus 16.-án ünnepélyes keretek között került átadásra Martfűn az F. Nagy 

Géza Teniszcentrum, mely a Darányi Ignác Terv keretén belül, a 35/2013. (V. 22.) VM 

rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások keretében valósult meg a Tiszazugi LEADER HACS forrásaiból. 

 

 

Az átadó ünnepség egyben névadó is volt, mivel a sportlétesítmény az elnevezését F. Nagy 

Gézáról kapta, aki Martfű sportéletének, azon belül a tenisz kiemelkedő alakja volt. 

A támogatás összege: 28.341.120 Ft. 

A fejlesztés eredményeként a leromlott állapotú teniszpályák, minden igényt kielégítő 

sportlétesítményként született újjá. A beruházás részeként a teljes pályaburkolat, azok 

kiegészítő elemei, új bejárat kerítéssel, valamint az öntözés, világítás és az elektromos 

rendszer is kiépítésre került. 



 
 

A létesítmény megközelíthető Martfű, Szolnoki útról lekanyarodva az Ifjúsági út felőli 

bejáraton. 

 

 

 

 Kedvezményezett: Martfűi Városi Sportegyesület 

  

 

Megvalósult projekt átadó ünnepsége Tiszasason 

 

2014. augusztus 27.-én, ünnepélyes keretek között került átadásra Tiszasason a „Közösségi 

Kuckó” felújított épülete. Az épület a felújítás előtt raktárként volt hasznosítva, viszont a 

beruházás lehetővé tette, hogy az épület új funkciót kapjon, így az már teljes egészében a 

településen tevékenykedő civil szervezetek közösségi feladatainak ellátását segíti.  

A projekt a Darányi Ignác Terv keretén belül a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 

http://tiszazugleader.eu/?q=content/megval%C3%B3sult-projekt-%C3%A1tad%C3%B3-%C3%BCnneps%C3%A9ge-tiszasason


 
 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

keretében valósult meg a Tiszazugi LEADER Egyesület forrásaiból. 

 

  

 

 



 
 

A beruházás keretében az épület külsőleg teljes mértékben megújult, a sérült falazatok 

újrafalazásra kerültek, a homlokzatra nemes vakolat került, majd nyílászáró csere történt 

meg. Az épület tetőszerkezete is felújításra került, továbbá lehetőség nyílt az épület 

akadálymentes megközelítésére. 

 Az épület megközelíthető: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. (Önkormányzati 

Hivatal mellett) 

 Az átadó ünnepségen a Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete is jelen volt. 

 

 A támogatás összege: 10.849.644 Ft. 

Kedvezményezett: Tiszasas Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programok a Tiszazugban: 

 

 


