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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által kiadott 

HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

 

Egyesület működése 

A Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában megjelent Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény 
felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, 
nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, 
megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. 
szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy 
ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell 
számítani.  

Ezen jogszabályt alkalmazva a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2020 május hónapban 

esedékes közgyűlését későbbi időpontban fogja megtartani, úgy hogy eleget tudjon tenni 

jogszabályi kötelezettségének. 

 

 

Pályázati hírek: 

 

2020. március 31. - ig összességében a rendelkezésünkre álló 587 627 132 Ft. – ból lekötésre 

került 545 086 983 Ft.  Mivel van olyan felhívásunk, ahol maradt még pályáztatható forrás, 

valamint 21 461 087 Ft plusz forrást kaptunk, két új felhívást tervezünk megjelentetni, egyet 

a vállalkozások, egyet pedig az önkormányzatok részére. A felhívásokat megjelenésük előtt 

társadalmasítani szükséges, ami a jelenlegi helyzetben nem lehetséges. A korlátozások 

feloldása után fórumokon fogjuk ismertetni új felhívásainkat.  
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Egyéb hírek 

 

Megújul Egyesületünk honlapja! 2012-től használjuk jelenlegi honlapunkat, amit úgy éreztünk, 

hogy fel kell frissítenünk. Hamarosan megújult honlappal várjuk az érdeklődőket. 

 

Nemzetközi pályázat 
 

Folyamatosan dolgozunk az elnyert LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása elnevezésű, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás 

keretében „Ajánljuk magunkat” című projektünk megvalósításán.  

 

Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatok együttműködését! Köszönjük a helyi értékekről 

megküldött fantasztikus fotókat és szöveges információkat! 

 

Készül a helyi értékek adatbázisa magyar és lengyel nyelven. Szervezés alatt van a fotó és 

filmes anyag elkészítése. A Krasnik Földje Tevékenységi csoporttal való találkozás időpontja a 

járványhelyzet miatt még bizonytalan.   

 

 

Megvalósult projektek 
 

Kedves nyertes pályázóink, projektjeik megvalósításával kapcsolatban, változás bejelentés 

benyújtása, kifizetési igényléssel kapcsolatos kérdések, keressenek bennünket bizalommal.  

Előzetes telefonos időpont egyeztetés után, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, 

júniustól várunk mindenkit szeretettel munkaszervezeti irodánkban is. 

 

 

A megvalósult projektekről továbbra is várjuk a fotókat és a beszámolókat! 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsve.hu/
mailto:info@bsve.hu


 

                                                 
 

 

2020. MÁJUSI HÍRLEVÉL 
 

 

Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. 

www.bsve.hu, Mail: info@bsve.hu 

 

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 08:00-13:00 óráig. 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 7:30-15:00 óráig. 

Munkaszervezeti iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz. 

 

 

 

 

Munkatársaink: 

  

       Kiss Gáborné 

Tel.: 06 30 298 1234, 

E-mail: kiss.gaborne@bsve.hu 

Jakab Noémi 

Tel.: 06 30 330 8430, 

E-mail: jakab.noemi@bsve.hu 

Szutor Dóra 

Tel.: 06 30 298 6567E-mail: szutor.dora@bsve.hu 
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