
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2014/09. 
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Tisztelt Kedvezményezettek! 

 

 

2014. szeptember 15. napján jelent meg a Magyar Közlöny 126. száma, melyben kihirdetésre 

került a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról. 

A rendelet jogcímenként tartalmazza külön-külön a támogató határozattal jóváhagyott 

művelet megvalósítási végső határidejét (határidő hosszabbítás), valamint az ahhoz 

kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem benyújtásának végső időpontját! 

Kérjük, hogy az érintettek jogcímenként, a támogató határozat első oldalán szereplő 

jogcímrendelet alapján azonosítsák be a rájuk vonatkozó rendeletet, majd az 1/2014. (IX. 

15.) MvM rendelet, az adott jogcímre vonatkozó részét tanulmányozzák át különös 

figyelemmel a módosult határidőkre való tekintettel. 

 

A rendelet a Tiszazugi LEADER Egyesület honlapján is elérhető az alábbi linken: 

http://www.tiszazugleader.eu/?q=content/m%C3%B3dosul%C3%B3-

hat%C3%A1rid%C5%91k-t%C3%B6bb-t%C3%A1mogat%C3%A1si-

jogc%C3%ADmn%C3%A9l 

 

 

Megvan a partnerségi megállapodás az uniós forrásokról 

 

Európa alapja a szolidaritás és a felelősségvállalás, ezek nélkül elképzelhetetlen az unió - 

mondta José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke az Országházban a 

megállapodás alkalmából szeptember 11.-én. A bizottság leköszönő elnöke átadta Orbán 

Viktor miniszterelnöknek a brüsszeli testület és Magyarország partnerségi 

megállapodásának dokumentumait. 

http://www.tiszazugleader.eu/?q=content/m%C3%B3dosul%C3%B3-hat%C3%A1rid%C5%91k-t%C3%B6bb-t%C3%A1mogat%C3%A1si-jogc%C3%ADmn%C3%A9l
http://www.tiszazugleader.eu/?q=content/m%C3%B3dosul%C3%B3-hat%C3%A1rid%C5%91k-t%C3%B6bb-t%C3%A1mogat%C3%A1si-jogc%C3%ADmn%C3%A9l
http://www.tiszazugleader.eu/?q=content/m%C3%B3dosul%C3%B3-hat%C3%A1rid%C5%91k-t%C3%B6bb-t%C3%A1mogat%C3%A1si-jogc%C3%ADmn%C3%A9l


 
 

 

A partnerségi megállapodás a 2014 és 2020 között Magyarországra érkező uniós források 

felhasználásának keretét jelenti. Az Európai Bizottság és a magyar kormány között 

létrejött megállapodásról szólva Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt  

héten az MTI-nek azt mondta: a kabinet és a brüsszeli testület több mint 34 milliárd 

eurónyi támogatásról állapodott meg, ez a hozzá szükséges önerővel mintegy 12 ezer 

milliárd forintos fejlesztést jelent a 2014-2020-as időszakban. 

 

 

Nyílt nap a Kunszentmártoni Gazdakörnél  

2014. szeptember 20. 

(Megvalósuló EMVA LEADER TK3 projekt) 

 

 

A Kunszentmártoni Gazdakör 2014. szeptember 20-án 12:00 – 15:00 óra között tartotta 

meg nyílt napját, melyen a volt általános iskola, Mátyás király út 4. szám alatt található, 

Deák Ferenc útra néző épületrészének gazdakör székházzá történő átalakítását és felújítási 

munkálatait, valamint a gazdakör tevékenységét mutatta be. A fejlesztés 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 valósul meg a Tiszazugi 

LEADER HACS forrásaiból. 

  

A támogatás összege: 29.651.542 Ft. 

  

Az épület ünnepélyes átadására várhatóan 2014 októberében kerül sor. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Programok a Tiszazugban: 

 

 


