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Tisztelt Képviselő-testület!
Vajda Esztert (lakcíme: 8420 Zirc Akli Major; szül.hely, idő: Budapest, 1969.01.21; an.neve:
Nagy Györgyi), azzal keresett meg, hogy a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által meghirdetett, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) megyei referensi feladatok ellátására kiírt pályázatát szeretné elnyerni. Eddigi helyi
vidékfejlesztési munkáját, amelyet a turisztika, a helyi termékfejlesztés és piacra jutás,
ifjúságnevelés, vidéki örökségvédelem területén tett Önkormányzatunk ismeri. Kérte a
nyilatkozatunkat, hogy amennyiben a pályázatot elnyeri, megbízatása ideje alatt, feladatainak
sikeres végrehajtása érdekében, önkormányzatunk és az IKSZT együttműködik a pályázóval.
Az MNVH referensi hálózatának alapvető céljai:
Az MNVH tevékenységének területi szintű kiterjesztése és elmélyítése, a közvetlen
hálózatépítés hatékonyságának növelése, az MNVH 2012-2013. évi Cselekvési Tervének
operatív támogatása. Ezen belül:
 a Nemzeti Vidékstratégiában foglalt feladatokhoz kapcsolódó szakmai eszmecserék,
képzések, helyi tervezési fórumok és fejlesztési műhelyviták lebonyolítása,
 a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak támogatása,
szakmai-tudományos alapú figyelemmel kísérése,
 részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában,
 a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési-programozási időszak várható agrárvidékfejlesztési kihívásaira adható hazai/térségi válaszok megfogalmazása,
 a magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése,
 általában az MNVH Elnöksége küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célok
támogatása.
A központi feladatterv megvalósulását, valamint az MNVH megyei referens tevékenységét az
MNVH főtitkár igazgatja, ellenőrzi, illetve számol be róla az MNVH elnöksége felé.
A feladat ellátása, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

o

o

o

o

Az MNVH tevékenységének bemutatása, nyilvánosságának elősegítése a
megye szakmai közvéleménye számára (havi egy alkalommal bemutató
előadás szakmai rendezvényeken, megyei sajtókapcsolatok ápolása,
tudósítások megjelenésének segítése, stb.).
Hálózati tagokkal való kapcsolattartás, együttműködés-építés (adatbázis
létrehozása/karbantartása, regisztrációs folyamat ismertetése, segítése,
közvetlen információnyújtás az MNVH programjairól. A tevékenységükben a
vidékfejlesztéshez kiemelten kapcsolódó önkormányzatok, civil- és nonprofit
szervezetek, intézmények és vállalkozások megismerése, kapcsolatfelvétel és
konkrét együttműködések generálása a szervezetek között).
A vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-támogatása
(az előzetes nyilvántartásba vétel segítése, adminisztratív és szakmai
támogatás a szerződéskötés folyamatától a beszámolókig, a projektek
eredményeinek számbavétele, kötelező nyilvánossági elemek betartásának
segítő felügyelete).
, a „Vidékfejlesztők és Tervezők Hálózati Együttműködése” program
kistérségi párbeszéd-fórumainak megszervezése (valamennyi kistérségben,
a központilag kidolgozott módszertan szerint), közreműködés a regionális
tervezői munkacsoport munkájában, beszámoló az eredményekről, a
kapcsolt információs felületek gondozása, részvétel a 2014-20-as tervezéssel
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kapcsolatos szakmai eseményeken, a tervezési folyamatot segítő javaslatok
megfogalmazása. Az országos tervezés társadalmasításához kapcsolódó
megyei szintű események szervezése.
Az MNVH hálózati programjainak megyei szintű továbbépítése,
hálózatosítása (pl. Nagyapám háza, tanulókertek, konyhakertek program, élő
best-practice hálózat, stb.). Ennek keretében az érintettek tájékoztatása,
bekapcsolódásuk segítése, eredményeik publikálása a nyilvános felületeken.
Az MNVH Tanácsa megyei tagjaival való intenzív kapcsolattartás, az
MNVH programjaiba történő bekapcsolódásuk segítése. A tanács tagjainak
régiós szinten történő rendszeres (2-3 havonta történő) összehívása (3 megyei
referens kooperációjával) amely biztosíthatja a tanácstagok munkájának
szervesülését (megvitatnak, javasolnak, véleményt formálnak).
Részvétel a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken,
országos szakmai rendezvényeken, tapasztalatcseréken.
Hálózati információs rendszer kezelése, adatbázisok feltöltése, hírszolgáltatás,
stb.

A pályázat benyújtási határideje miatt együttműködési megállapodásra vonatkozó
szándéknyilatkozatot adtam a pályázó részére azzal, hogy az együttműködési megállapodás az
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén hozandó
döntésével válik hatályossá.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Eplény, 2013. január 22.
Fiskál János
polgármester
Határozati javaslat
...../2013.(I.31.) Kt. számú határozat
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Vajda Esztert (lakcíme: 8420
Zirc Akli Major; szül.hely, idő: Budapest, 1969.01.21; an.neve: Nagy Györgyi), hogy a
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által
meghirdetett, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei referensi feladatok
ellátására kiírt pályázatát elnyerje. Eddigi helyi vidékfejlesztési munkáját, amelyet a
turisztika, a helyi termékfejlesztés és piacra jutás, ifjúságnevelés, vidéki örökségvédelem
területén tett Önkormányzatunk ismeri, és elismeri. Nyilatkozunk, hogy amennyiben a
pályázatot elnyeri, megbízatása ideje alatt, feladatainak sikeres végrehajtása érdekében,
Önkormányzatunk és az IKSZT együttműködik a pályázóval.
A képviselő-testület az együttműködési megállapodásra tett szándéknyilatkozatot jóváhagyja,
egyben felhatalmazza a polgármestert és az IKSZT munkatársát az együttműködési
megállapodások aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Takács Tímea IKSZT programszervező
Határidő: azonnal

