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Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. január huszonnyolcadikai ülésén a testület a közgyûlés vidékfejlesztési feladatköréhez kapcsolódóan tájékozódott a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) feladatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Magyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztéspolitika területi alapegységeit.

A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlatorientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,
összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat vezetésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési

Mûhely, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoznak a vidékfejlesztésben érintett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a Leader
Helyi Akciócsoportoknak. Az
MNVH kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködésével rendszeres tájékoztatókat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új munkahelyeket teremtenek. A megyei TOP és a VP számos területen kapcsolódik egymáshoz, többek között mindkettõben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.
Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájékoztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl. Szabóné
Mileji Ágota elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcso-

lódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgálatot mûködtetnek majd, a pályázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk végzik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek
megvalósulását, kezelik a kifizetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is végeznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kialakuló egyablakos, integrált ügyfélszolgáltatás keretében minden lehetséges segítséget megadjanak a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.
A közgyûlés elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervét,
melynél Bali József ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közremûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb részben pályázati pénzekbõl kívánják biztosítani.

Mézeskalács-sütés Semjénházán

Készülnek a finomságok.
A karácsony elõtti készülõdés az év egyik legszebb idõszaka. A fa díszítése mellett a
mézeskalács sütése során kerülhetünk leginkább ünnepi

hangulatba. Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett mézeskalács-készítés jó alkalom volt
arra, hogy a településen élõk

ráhangolódjanak a kis Jézus
születésére. Karácsony elõtt
néhány nappal ezért, a helyi
IKSZT-ben gyûlt össze minden
sütni vágyó. A nemzetiségi
önkormányzat által biztosított
hozzávalókból kisebb és kicsit
nagyobb kezek is tésztát gyúrtak, nyújtottak. A legkisebbek
számos sütemény kinyomó forma közül választhattak, milyen
mintát szaggassanak a mézesfûszeres tésztából. A fenyõfa,
maci, rénszarvas, hópehely, harang és a hagyományos mézeskalács ember bizonyultak a
legnépszerûbbnek. Rövid idõn
belül pedig a mézeskalács illata lengte be az épület minden
helyiségét.
A munka legfontosabb,
ügyes kezeket igénylõ része
még csak ezután kezdõdött,
hiszen az aranybarnára sült
kalácsok mind díszítésre vártak. E munkafolyamat során a
résztvevõk kreativitása nem is-

mert határokat. Szebbnél-szebb
mézeskalács költemények születtek, melyek egy része nem
kerülhetett a karácsonyfára,
vagy az alá, hiszen ott helyben
elfogyasztották az ügyes kis
cukrászok.
Preksen-Ifka Ágnes

S az eredmény.

