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Kunhegyesi Híradó

2019. Szeptember

Kedvezményezett: Kunhegyes Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007

„Mini Ipari Park fejlesztése Kunhegyes”
Kunhegyes Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.1.1-16 jelű,
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhíváson
sikeresen pályázott, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító
számon. A Támogató döntése alapján az önkormányzat vissza
nem térítendő 117.779.029 Ft támogatásban részesült, 100%-os
támogatási intenzitás mellett.
A beruházás célja, hogy folytatva az évekkel ezelőtt elkezdett
gazdaságélénkítő programot egy, elsősorban a KKV szektor
számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes, ipari
területet alakítson ki a település keleti határában. Az önkormányzat elsődleges célja természetesen a beruházással az, hogy
minél több gazdasági szereplő érkezzen a városba, azok új
munkahelyek létrehozásával hozzájáruljanak a város
gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. A beruházás
célja továbbá, hogy az ipari terület fejlesztésével fenntartható
módon javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége,
erősödjön gazdasági potenciálja, növekedjen a beruházási
hajlandósága.
A projekt keretében az Önkormányzat által már korábban
iparterületté nyilvánított terület részleges közműfejlesztése

valósul meg, melynek során a közel 15,3 hektáros területen
történik meg a szükséges vízvezetékek, szennyvíz és
nyomóvezetékek valamint a csapadékvíz és gravitációs
csatorna kiépítése.
A fejlesztés (mely illeszkedik az Önkormányzat 2014-2020as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjához és az
IVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési célokhoz is)
zöldmezős beruházás keretében valósul meg, és a teljes
közművesítés első fázisát foglalja magában.
Szathmári Balázs
projektmenedzser

Tisztelt Gazdálkodók!
Aktuális tudnivalókról röviden
Agrárfórum:
2019. szeptember 13. pénteken 17.00 órakor a Karcagi
Polgármesteri Hivatal dísztermében Gazdafórumot rendeznek.
A rendezvények a következő témákban tartanak előadást:
 dr. Fazekas Sándor: A magyar agrárium előtt álló fontosabb
kihívások az elkövetkező évtizedekben
 Lovas Attila: A vízgazdálkodás stratégiája a megyében
 Kiss Róbert: Az agrárium megyei helyzete
A rendezvény fórummal és állófogadással zárul. Megtisztelő
jelenlétükre köszönettel számítunk!
Kárenyhítés:
A kárenyhítési hozzájárulás megﬁzetésének határideje:
szeptember 15. A ﬁzetési kötelezettség részleteiről a Kincstár
2019. július 31-ig határozatban értesítette az érintetteket. A
beﬁzetés kizárólag a 10032000-01220191-51900001 számú
Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti
alszámlájára utalva tekinthető jóváírtnak. A közlemény rovatba
mindenképpen be kell írni az ügyfél-azonosító számot, illetve
az adóazonosító jelet, vagy adószámot, mert a beﬁzetett összeg
csak így azonosítható.
A kárenyhítési hozzájárulás megﬁzetés kötelező, a határidőre
meg nem ﬁzetett összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha az összeget a Kincstár a határidőt követően
vonja le a gazdálkodó későbbi kiﬁzetéséből, a termelő már nem
lesz jogosult a kárenyhítő juttatás igénybevételére.
Tenyészbika tenyésztésbe állításának de minimis
támogatása:
A kérelmező szarvasmarhatartó a bejelentett tenyészetében
lévő, tárgyév augusztus 31-én az ENAR adatbázisban szereplő
legalább 18 hónapos nőivarú szarvasmarhák minden 30 egyed
után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhetnek
támogatást.
Csak húshasznú fajtához (pl. magyartarka, Charolais,
Limousin, Blonde d'aquitaine, Angus, Hereford, Murray frey,
Fehér-kék belga, stb.) tartozó, valamint magyar szürke és bivaly
tenyészbikák után igényelhető támogatás. A minősített apaállati

státuszról az egyesületek/tenyésztő-szervezetek állítanak ki
igazolást, e nélkül nem adható be a kérelem.
A támogatási kérelmet évente egyszer, szeptember 1szeptember 20. között a Kincstár Piaci és Nemzeti
Támogatások Főosztályához kell postai úton benyújtani.
Nitrátérzékeny területek:
Nitrátérzékeny területeken műtrágyázás csak talajvizsgálatra
alapozottan végezhető, amely nem lehet 5 évnél régebbi. Így
azok a termelők, akik már jogszabály hatályba lépésekor
elvégeztették a vizsgálatot, ellenőrizzék, hogy az 5 év letelt-e, a
folyamatosság érdekében a talajmintavételt tegyék meg.
Tilos talajmintát venni:
 szántóföldi kultúra esetén, a tábla szélén 20 m-es sávban
 a forgókban, szalmakazlak helyén,
 műtrágya, talajjavító és szervestrágya depóniák helyén
 állatok delelő helyén
A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása után,
de még trágyázás előtt. Műtrágyázás után legalább 100 napnak,
szervestrágyázás után legalább 6 hónapnak kell eltelnie a
mintavételezés előtt.
Kérdéseikkel továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal a
falugazdász irodában, a megszokott ügyfélfogadási rendben.
Túri Emese
falugazdász

FELHÍVÁS
A sportegyesület tömegsport szervezete asztalitenisz
sportágban városi bajnokságot szervez amatőr férﬁ-női
sportolók részére, egyéni és páros számokban.
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A verseny időpontja: 2019.10.19. (kezdés 8 ) Helye: Dózsa
úti általános iskola tornaterme. Részvétel: ingyenes
Jelentkezni lehet: hétfő, szerda, pénteki napokon 17-19 óra
között a Dózsa iskola tornatermében vagy a 30/9537-316
telefonon.
RENDEZŐSÉG

