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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

EZÚTON TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET, 
HOGY  

2015. JANUÁRJÁTÓL HAVONTA EGY ALKALOMMAL 
 

FOGADÓÓRÁT TARTUNK AZ EGYESÜLET TERÜLETÉN LÉVŐ 
 IKSZT HÁZAKBAN. 

 
FOGADÓÓRÁK MINDEN HÓNAP HARMADIK HETÉBEN  
A KÖVETKEZŐ BEOSZTÁS SZERINT KERÜLNEK MEGTARTÁSRA: 
 
Hétfő: 8:30 – 10:30 között Szokolya, Szalajka IKSZT 
            13:00 – 15:00 között Kismaros, IKSZT 
 
Kedd: 10:00 – 11:00 között Ipolytölgyes, IKSZT 
           12:00 – 13:00 között Ipolydamásd, IKSZT 
 
Második alkalom: február 16‐án és 17‐én.  
 
A fogadóórát minden alkalommal a munkaszervezet 1 tagja tartja.  
Fogadóórán  a  vidékfejlesztéssel  kapcsolatos  kérdéseket  lehet 
személyesen  megbeszélni,  valamint  a  2014  ‐2020‐as  tervezéshez 
lehet projektötleteket leadni. 
Amennyiben a jelzett időben változás történik, azt külön jelzem. 
 
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 
 

Neubauerné Szatmári Zsuzsa 
munkaszervezet vezető 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Emlékezető 

Tárgy: Fogadóóra a térségi IKSZT házakban 

Helyszín: Szalaja IKSZT, (2624, Szokolya Lévai utca 5/c. 

Időpont: 2015. február 16. 

 

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az 

integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet 7.§ (7) pontja értelmében: „A (2) 

bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai 

beszámolási időszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen 

tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, 

tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.”  

A rendelet értelmében több alkalommal segítettük a térségünkben található IKSZT házakat, 

hogy meg tudjanak felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeiknek. 

2015 januárjától a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület fogadóórát szervezett a 

térségben található 4 IKSZT házakban. Célja elsősorban az volt, hogy közelebb kerülhessen 

az ügyfelekhez, megkönnyítse az esetleg ügyintézést, valamint hogy a térségben élőkkel 

megkezdhesse a felkészülést a 2014-2020-as időszakra. A fogadóórák február hónapban is 

folytatódtak. 

Szokolyán ismét hétfői napon, 8:30 és 10:30 között került megtartásra az ügyfélfogadás, 

amelyre ez alkalommal is sokan eljöttek. 

Az érdeklődés azért is volt olyan nagy, mert a projektötletek benyújtási határideje is 

közelgett. Ezért sok leendő pályázó érkezett már kész, kidolgozott ötletekkel, míg néhányan 

még csak ötlet kezdeményezésekkel rendelkeztek, így nekik segítettünk kidolgozni a 

projekteket. 

Horváth Zsófia és Rába Géza a KalandArt Közösség képviseletében hoztak projektötletet, 

amelyet különlegessége okán néhány mondatban ismertettek is. 

„Célunk, hogy Szokolya a turizmus egyik célpontja legyen, a falun átmenő nagyszámú turista 

(kisvonatos, autós, kerékpáros, természetjáró) számára olyan élménnyel szolgáljon, amelyet 
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máshol nem kaphat meg. Célunk megvalósításához egy élő öko labirintusból kiinduló land 

art-tanösvényt hozunk létre. Az öko labirintus a környezettudatosságra tanító játékos tér, míg 

a land art-tanösvény az ember, a természet és a művészet kapcsolatát, a land art művészetet, 

az ember és a természet szimbiózisát hivatott bemutatni, közönséget az alkotásba bevonni.” 

Petrányi Andrea, a Sólyomfalvai Mult-Kor Alapítványtól, és Némethné Pintér Csilla 

Szokolyai polgármester asszony közösen érkezett, hogy Szokolya fejlesztési terveit 

ismertesse, és a projektötleteiket benyújtsa.  

Felmerült projektötletek témái: Közösségi komposztálás és zöldhulladék gyűjtés,  

Egészség Ház energetikai felújítása és átalakítása, bérlakások kialakítása, környezetének 

szépítése, Öko skate park kialakítása: rollerezésre, gördeszkázásra, görkorcsolyázásra, 

birngázásra alkalmas park építése, környezettudatos elemek felhasználásával 

KalandArt Café és bringa bár kialakítása szálláshellyel. (helyi termékekből álló vendégasztal, 

bicikli kölcsönzés, parkolóhely kiépítés, alkotótábor), Mányoki Kulturális Napok (kiállítások 

és kulturális programok), Fiatal korosztály részére klubszoba, és egy feldolgozó ház (minta 

üzem) létrehozása. Az épület kertjében minta kert kialakítása, gyógynövény és 

zöldségbemutató kert, az udvarán helyi termékes piac. Továbbá szálláshelyi kialakítás, sport 

telep és öltöző felújítása, Mányoki Ádám tájház akadálymentesítése, a tájház udvarán 

közösségi főzőhely és kemence kialakítása 

A Herbatea Manufaktúra  Kft. képviseletében Ulicsák Tamás és Ulicsák Anna érkeztek. Az 

ügyfelek gyógynövények feldolgozásával, és teakészítéssel foglalkoznak. Korábban 2012-ben 

a LEADER 2. körében nyújtottak be pályázatot. Azonban formai hibákból adódóan 

elutasításra került. Azért, hogy a hibát most elkerüljék, fordultak tájékoztatásért az 

egyesülethez. A 2014-2020-as időszakban gyógynövény feldolgozó és csomagoló kisüzem 

létesítése Szokolyán, gyógynövény iskolakert létrehozása és működtetése témájában 

szeretnének pályázatot benyújtani. 

Lénárt István, helyi gazda, a Parasztiskola oktatási programjában résztvevő előadók, oktatók 

tiszteletdíjának, költségeinek megtérítése okán kereste fel az egyesületi fogadóórát.  

 

Kmf. 
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Emlékezető 

Tárgy: Fogadóóra a térségi IKSZT házakban 

Helyszín: Kismarosi IKSZT ház (2623, Kismaros, Kossuth Lajos út 5.) 

Időpont: 2015. február 16.   

 

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az 

integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet 7.§ (7) pontja értelmében: „A (2) 

bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai 

beszámolási időszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen 

tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, 

tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.”  

A rendelet értelmében több alkalommal segítettük a térségünkben található IKSZT házakat, 

hogy meg tudjanak felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeiknek. 

2015 januárjától a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület fogadóórát szervezett a 

térségben található 4 IKSZT házakban. Célja elsősorban az volt, hogy közelebb kerülhessen 

az ügyfelekhez, megkönnyítse az esetleg ügyintézést, valamint hogy a térségben élőkkel 

megkezdhesse a felkészülést a 2014-2020-as időszakra.  

 
 

Kmf. 
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