
 
                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

III. évfolyam 10. szám (2007. október) 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 14-én és 24-én  rendkívüli ülést 

tartott, mely üléseken az alábbi döntések születtek:  

- A Képviselő-testület az általános iskolában, a közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanuló és ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő diákok támogatását határozta el. A 

döntés értelmében a 2007/2008. tanév kezdéséhez azon általános iskolás, valamint  közép- és 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán  tanulók részére, akik nem részesültek ingyenes 

tankönyvellátásban egyszeri beiskolázási segélyben részesülnek, melynek összegéről átruházott 

hatáskörben a Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság hozza meg döntését október 

hónapban. 

Erre a célra  1.000.000,- Ft került elkülönítésre a szociális kiadások terhére. 

Az igényléssel kapcsolatban a hírlevélben részletes tájékoztatást adunk. 

- Döntés született arról, hogy az Önkormányzat vásárlási szándékát fejezi ki a Biharnagybajom, 

Kossuth út 30. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatban. Sikeres vásárlás esetén az ingatlan 

funkciójáról a testület a későbbiekben dönt.  

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi 

fordulójához. Az igényléssel kapcsolatban a hírlevélben részletes tájékoztatást adunk. 

- Az ismételten meghirdetésre kerülő LEADER programmal kapcsolatban kifejezte azon szándékát a 

testület, hogy részt kíván venni az előzetesen elismert Bihar-Sárrét Összefogás helyi közösségben és 

felhatalmazást adott a polgármesternek arra, hogy a LEADER folyamatokban eljárjon. 

- Több évre visszanyúló nagyon jó partneri kapcsolat megtartása érdekében Biharnagybajom Község 

Önkormányzata 100.000,- Ft támogatást nyújt a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 

működéséhez.  

- A Képviselő-testület a biharnagybajomi civil szervezetek támogatásaként rendelkezett arról, hogy a 

civil szervezetek rendezvényeik megtartásához ingyen használhatják a Napközi Otthon ebédlőjét, 

továbbá a Sportegyesület szakosztályai pedig edzéseik során az iskolai tornatermeket azzal a 

kitétellel, hogy az esetlegesen felmerült károk megtérítéséért a civil szervezeteket anyagi felelősség 

terheli.  

- Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2007. I. félévi költségvetésének alakulásáról szóló 

beszámoló elfogadásra került. 

- Ismételten tárgyalta a Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

művészetoktatásának további működési (működtetési) lehetőségét. Az előterjesztés hosszas 

tárgyalását követően a testület az Iskola alapfokú művészetoktatásának további működéséhez 

szükséges minősítési eljárás második szakasza lefolytatása iránti kérelem benyújtását határozta el, 

továbbá vállalta, hogy amennyiben a művészetoktatás nem kapja meg a „minősített vagy kiválóra 

minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet 2008. január 1-től augusztus 31-ig az  

50 %-os normatív állami hozzájárulás esetén is működteti a művészetoktatást. 

 

Szító Sándor 

polgármester 

 

 



MEGHÍVÓ 

 
A BIHARNAGYBAJOMI SZÜRETI 

FELVONULÁSRA ÉS BÁLRA 
 

2007. OKTÓBER 13-ÁN SZOMBATON 
 

11 órától SZÜRETI FELVONULÁS 
A felvonuláson közreműködik: 

- BIHARNAGYBAJOMI PÁNTLIKA EGYÜTTES  
Vargáné Bagdi Márta vezetésével 

- A BIHARNAGYBAJOMI MAJORETTE CSOPORT 
Tóth Irén vezetésével 

 A felvonulás útvonala: 
Művelődési ház – Kossuth út 
Mátyás király utca – 1. megálló a kisbajomi óvoda előtt 
Kossuth út – 2. megálló a kisbajomi buszmegállónál 
Bercsényi körút 3. megálló a Sirály utca Bercsényi körút sarkánál 
Bacsó Béla utca – 4. megálló az iskola előtt 
Dózsa György utca – 5. megálló 
Széchenyi út – művelődési ház 

20 órától 02 óráig SZÜRETI BÁL 
Játszik: a CHEOPS EGYÜTTES 

Helye: Szűcs Sándor Művelődési Ház 
Belépődíj: 500 Ft 

Mindenkit szeretettel várunk! 

FELHÍVÁS 
Csőszlányok, csőszlegények, lovasok, szekeresek jelentkezését várjuk! 

Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy 
telefonon a 06/54 473-606–os számon 

 

Tisztelt Bajomiak! Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! 
 

A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hulladékfajták (papír, műanyag, 

üveg) különgyűjtését jelenti. A szelektív gyűjtéssel tesszük lehetővé az egyes 

hulladék-összetevők anyagagában történő újrahasznosítását. A szelektív 

hulladékgyűjtésben fontos, hogy a gyűjtött másodnyersanyag 

szennyeződésmentes legyen és ne keveredjen más hulladékokkal. 
 

Településünkön összesen 6 szelektív gyűjtősziget került kialakításra: 

- István király utca 30. számú ingatlan előtt 

- Mátyás király utca 1. számú ingatlan előtt 

- Bercsényi körút 58. számú ingatlan előtt 

- Rákóczi út 41. számú ingatlan előtt 

- Rákóczi út 2. számú ingatlan előtt 

- Bacsó Béla utca 27. számú ingatlan előtt 
 

Az egyes hulladéktípusok tárolására szolgáló edények különböző színűek, ezen felül feliratok is 

segítik a helyes használatot. A papírhulladék kék, a műanyag sárga, míg az üveghulladék zöld 

tárolóedénybe kerülhet. 
 

A hulladékból előállított „másodnyersanyag” felhasználása a termelésben energiát és 

nyersanyagot takarít meg, így kíméli földünk erőforrásait. Kérjük, segítse Ön is gondos 

válogatással a hulladékok újrahasznosítását! 

 

 



A Biharnagybajom SE (Megyei III. osztály Nyugat) eredményei: 
 

5. forduló, 2007. szeptember 9.: Kismarjai SE – Biharnagybajomi SE 5-1 

Biharnagybajom SE: Kiss Endre (Dajka Lajos) – Muzsnai József, Darabos Medárd, 
Popovics István, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi László, Popovics Marcell (Dúl 
Sándor), ifj. Popovics István, Gál Péter (Salya Péter), Budai János 

Gólszerző: Popovics István 
 

6. forduló, 2007. szeptember 15.: Biharnagybajomi SE – Derecskei LSE-II. 4-1 
Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Muzsnai József (Salya Péter), Darabos Medárd, 
Popovics István, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Popovics Marcell, Somogyi László, ifj. 
Popovics István, Budai János (Dajka Lajos), Dúl Sándor 

Gólszerzők: Bajnok Imre, Popovics Marcell (2), Budai János 
 
7. forduló, 2007. szeptember 22.: Körösszegapáti SE – Biharnagybajomi SE 1-2 

Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Muzsnai József (Szabó Imre), Darabos Medárd, 
Popovics István, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi László, ifj. Popovics István, 
Budai János, Dúl Sándor, Salya Péter 
Gólszerző: Popovics István, Budai János 
 

8. forduló, 2007. szeptember 29.: Biharnagybajomi SE – Pocsaj KSE 1-1 

Biharnagybajom SE: Kiss Endre – Darabos Medárd, Popovics István, Bajnok Imre, 
Somogyi Gyula, Somogyi László, ifj. Popovics István, Budai János, Dúl Sándor, Salya 
Péter (Muzsnai József), Popovics Marcell 

Gólszerző: Popovics István 
 

A következő fordulók rendje: 

9. forduló, 2007. október 6., szombat 1000:  

Komádi SE-II. - Biharnagybajomi SE 

10. forduló, 2007. október 13., szombat 1400:  
Biharkeresztesi VSE – Biharnagybajomi SE 

11. forduló, 2007. október 20., szombat 1330:  

Biharnagybajomi SE – Bihartorda KSE  

12. forduló, 2007. október 27., szombat 1330:  
Szerep SE – Biharnagybajomi SE 

13. forduló: pihenő forduló 
 

Az egyesület a mérkőzésekre várja a sportszerető közönséget!  
 

A Biharnagybajomi SE labdarúgó szakosztály vezetősége megköszöni 

a 2007. év II. félévében nyújtott segítséget támogatóinak:  
 

Biharnagybajom Községi Önkormányat 

B. Csákné Dr. Faják Ilona 

Biharpharma Bt. 

Bak Krisztián 

Bak Zoltán 

Czeglédi Gyula (Püspökladány) 

ifj. Dúl Sándor 

Furka Albert 

Furka Róbert 

ifj. Gerda Lajos 

Gorzsás Lajos 

Guruczi László (Füzesgyarmat) 

Kirzsa Imre (IMKI FOOD Kft.) 

Lovas Imre (Püspökladány) 

Nemes Jenő 

ifj. Nemes Lajos 

id. Popovics István 

Szerze Csaba 

Szilágyi Lászlóné

 



 

Biharnagybajom Község Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Bölcsődéje 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

Szakács munkakör betöltésére 

Pályázati feltételek: szakács végzettség /OKJ-s bizonyítvány/ 

 - szakmai önéletrajz 

 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 - képesítést igazoló okirat hiteles másolata 

              A pályázat beadásának határideje: A megjelenéstől számított 15 nap. 

Bérezés: Kjt. szerint 

Az álláshely betölthető az elbírálást követően azonnal, leghamarabb 2007. november 1-től. 

A pályázat benyújtásának helye: Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Bölcsőde 

 4172 Biharnagybajom Kossuth Lajos u. 28. sz. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Bagdány Lajosné intézményvezetőnél, 

a 06-54/472-413-as telefonszámon, vagy az eszei2006@freemail.hu e-mail címen. 

 

Idősek Klubja hírei 
 

Az Idősek Klubja az idén is megrendezte az idősek hetét, ez alkalommal október 1-5-ig. Az 

idősek kellemes programokon vehettek részt. Az iskolások köszöntő műsora, filmvetítés, 

egészségügyi előadás, szalonnasütés és zenés teadélután szórakoztatta a résztvevő 

klubtagokat. 
 

Az Idősek Klubja október hónapban kézimunka kiállítást szeretne rendezni 

a régi idők falvédőiből. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki a kiállítás 

anyagát gazdagítani tudja saját kézimunkáival, jutassa el azt az Idősek 

Klubjába. A kiállítás után azokat visszajuttatjuk tulajdonosaikhoz. 

 

Köszönettel:  

az Idősek Klubja dolgozói 
 

Beiskolázási támogatás 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azon közép- 

és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére, akik 

nem részesülnek ingyenes tankönyvellátásban egyszeri beiskolázási 

segélyt biztosít. 

 

A közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók szülei a kérelem-

nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vehetik át. A kérelmeket  

2007. október 12-ig kell leadni - szintén az Ügyfélszolgálati Irodában. A kérelemhez csatolni 

kell az eredeti iskolalátogatási bizonyítványt. 

 

A benyújtott kérelmek elbírálását követően meghozott és kézhez vett határozat alapján a 

megállapított támogatás a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehető fel 2007. október 30-

ig pénztári napokon (kedden és csütörtökön 8:00-12:00 óráig). 

 

Szító Sándor 
polgármester 

 

 

 

 



A Tűzoltó Egyesület hírei 
 

Szeptember 8-án Berettyóújfaluban a IV. Bihari Nemzetközi Kocsifecskendő 

versenyen Mozdonyfecskendő férfi kategóriában a Biharnagybajomi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület fiatalokból álló csapata VII. helyezést ért el. Az 

eredményhez ezúton is gratulálunk.  
 

A csapat tagjai: Kalmár Csanád, Horváth Tibor, Kasza Tibor, Vass András, Gál Márkó, 

Földesi Dániel, Nemes Gyula, Fekete Tibor, Kasza István. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánpótlás nevelés zajlik az iskolában is. Tűzoltó szakkörön vehetnek részt 6. osztályos kortól 

kezdődően az érdeklődő iskolások. Minden pénteken 3 órától. A foglalkozások megkezdődtek 

12 lelkes gyermek részvételével. Az egyesület vezetője, Tóth Imre mindig is nagy súly 

fektetett a fiatalok bevonására, oktatására, melynek eredménye többek között a versenyeken 

való sikeres részvételben is megmutatkozik. 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

                            A  Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete meghívja az 

érdeklődőket a „Mozgássérültek munkái és alkotásai Biharban” vándorkiállítására,  

melynek egyik helyszíne Biharnagybajom.  
 

Megnyitó: október 9-én 10 óra 
A kiállítás megtekinthető:  

a Szűcs Sándor Művelődési Házban október 9-11-ig nyitvatartási időben. 
 

„Kezet csak megfogni szabad… 
Elereszteni vétek… 

Ellökni átok… 
Egymásba simuló kezek 

Tartják össze 
Az eget s a világot.” 

 

 

 

 



Biharnagybajom Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára  

a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, 

államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 

Figyelem! 

- Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 

Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók 

nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 
 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. őszén már nem áll fenn, úgy a 2008/2009. 

tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 

felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2007/2008. tanév 

második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve). 
 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. 

tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 

hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 

jogosultságát elveszíti.  
 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, 

államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 

– a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 

adóalapot növelő jövedelemnek számít. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 

jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a 

támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 

adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 

önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – 

kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg a pályázati forduló lezárultáig maga  kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 

adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. 
 



A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 

példányban kell benyújtani. /Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán/. 
 

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 
 

A pályázat kötelező mellékletei: 
 

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás. 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 

áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 

létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése 
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 

illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt 

köteles megnevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok. 
 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely 

melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 

A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő 

pályázatokat a bírálatból kizárja; 

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat 

döntéséről és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 

ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 

értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf.: 

920.). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 

változásakor: 
- tanulmányok halasztása; 

- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása. 
 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 

intézmény részére visszafizetni. 
 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 

ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat 

ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 

meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 

szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet 

még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. 

 



A korlátlan szabadság programja 
 

Biharnagybajom település is csatlakozott a 

most alakuló második Leader programhoz, 

amelynek révén az első Leaderben 

pályázható források többszöröséhez – akár 

több milliárd forinthoz - juthat a térség. A 

Bihar-Sárrét Összefogás elnevezésű 

akciócsoporthoz Biharnagybajom civil 

szervezeteken és vállalkozókon keresztül 

kapcsolódott, s hamarosan az 

önkormányzat is csatlakozik: erről már 

képviselő-testületi határozat van. 
 

Az alakuló vidékfejlesztési akciócsoportok 

regisztrációja 2007. szeptember 1-én 

kezdődött; a Bihar-Sárrét Összefogás 

elnevezésű akciócsoport szeptember 11-én 

alakult több mint 100 taggal. Fontos tudni, 

hogy az egy-egy térségben alakuló 

akciócsoportok száma nincs meghatározva, 

vagyis több alakítására is van lehetőség. 

Az akciócsoportban jelentős szerepe van a 

civil szervezeteknek, hiszen a helyi szintű 

közösségi részvétellel partnerségen és 

együttgondolkodáson alapuló 

fejlesztésekre ők a legalkalmasabbak. 

Éppen ezért ahhoz, hogy egy település 

bekerüljön egy akciócsoportba, nem 

szükséges a helyi önkormányzatnak is 

csatlakoznia: elegendő, ha három civil 

szervezet vagy vállalkozó csatlakozik.  

Az elkövetkezendő hónapokban az 

akciócsoport feladata a vidékfejlesztési 

terv elkészítése. A Leader Programot 

gyakran szokták a „korlátlan szabadság„ 

programjaként említeni. Ezen elnevezés 

azon alapszik, hogy minden akciócsoport 

teljesen szabadon választhatja ki, milyen 

típusú fejlesztéseket vesz fel a helyi 

vidékfejlesztési tervébe. Ez a Leader egyik 

legnagyobb előnye, mivel a helyieknél 

senki sem tudja jobban, hogy mit érdemes 

fejleszteni.  
 

Várhatóan tavasszal kerül sor az illetékes 

minisztérium azon döntésére, mely 

akciócsoportok valósíthatják meg 

vidékfejlesztési tervüket a 2007-2013 

közötti időszakban. A győztes Leader 

közösségek által elkészített vidékfejlesztési 

tervben megjelölt fejlesztési forrásokra az 

érintett településekről bárki pályázhat: 

civelek, válallkozók, önkormányzatok és 

az önkormányzatok által fenntartott 

intézmények. 

 

Csontos János 

országgyűlési képviselő, 

a Parlament Mezőgazdasági  

Bizottságának tagja

      

 

Indulhatnak a fejlesztések 
 

2007. szeptember 19-én az elkövetkező 

éveket meghatározó döntés született 

Brüsszelben: elfogadták a magyar 

fejlesztési programot, így indulhatnak a 

fejlesztések a magyar mezőgazdaságban. 

A mezőgazdasági és erdészeti szektor 

fejlesztésére csaknem 650 milliárd 

forintnyi, a környezetvédelemre és a 

természetes környezet védelmére csaknem 

400 milliárd forintnyi, az életminőség 

javítására, a vidéki gazdaság 

diverzifikálására pedig csaknem 160 

milliárd forintnyi támogatás jut az uniós 

forrásokból a következő 7 évben.  

A kiírt programokról a közeljövőben 

kapnak részletes tájékoztatást a gazdák. 

Csaknem 60 jogcímen lehet majd pályázni, 

nem kizárólag mezőgazdasági 

célkitűzésekkel. A fejlesztések érintik a 

vidéket, a különböző kistérségeket is: a 

tervek szerint ezekből a pénzekből a 

jövőben elindulhatnak a falu-szépítési 

programok, iskola- és templomfelújítások 

is. 

Csontos János 

országgyűlési képviselő, 

a Parlament Mezőgazdasági  

Bizottságának tagja 

 

  


