Fontos tudni- és tennivalók
Tisztelt MEGOSZ Tagok!
Az elmúlt hetekben számos visszajelzést kaptunk a tagság körébõl az eddig
megnyitott erdészeti témájú vidékfejlesztési jogcímek, fõként az erdõtelepítés kapcsán tapasztalt adminisztrációs
problémákról, határozathozatali, kifizetési intézkedések jelentõs késésérõl.
Éppen ezért a MEGOSZ levélben fordult az FVM tárca vezetõjéhez és illetékes szakállamtitkárához 2009. február
05-én, amelyre március 04. dátummal
kaptunk választ. Ezt követõen 2009.
március 12-én újabb levelet írtunk a
nyitva maradt kérdések tisztázása érdekében. Úgy gondoljuk, hogy a fenti dokumentumokban leírtak sok hasznos
tudnivalót és információt szolgáltatnak tagságunk részére, ezért a teljes
levelezést idõrendi sorrendben feltettük
a MEGOSZ honlapjára.
Idõközben az MVH különbözõ jogcímek késedelmes ügyintézésével kapcsolatban a TV-ben nyilatkozott Gráf József
földmûvelésügyi miniszter és a rádióban
Margittai Miklós, az MVH elnöke is.
Mindkét interjú során elhangzott, hogy
azok a pályázók, akik bizonyíthatóan a

törvényi elõírásokhoz képest késve kapták meg a támogatást, és nem szegték
meg az elõírásokat, késedelmi kamat
kifizetésére jogosultak. Ezt az MVH-tól
kell igényelniük az ügy beazonosítható
leírásával (az eset pontos leírás, a nyilvántartási szám, intézkedések, levélváltások
dátumai, összegszerûség stb. megjelölésével). Ezen levelünkben is szeretnénk felhívni erre a lehetõségre tagságunk érintett
részének figyelmét és buzdítani õket jogos igényük érvényesítésére.
Végezetül egy 2009. április 08-ig
teljesítendõ általános adatszolgáltatási
kötelezettségre (monitoring) szeretnénk felhívni a vidékfejlesztési támogatást igénybe vevõk figyelmét és segítséget nyújtani annak teljesítéséhez az
alábbiak szerint:
Megjelent az 18/2009.(III.6) FVM
rendelet (letölthetõ az FVM honlapjáról), amely adatszolgáltatási kötelezettséget ír elõ kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül mindazok
számára, akik az EMVA alap által társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatást
vettek igénybe.

Az MVH 23/2009.(III.09.) számú
Közleménye mellékletében segédletet találnak a monitoring adatszolgáltatáshoz, az elektronikus felület használatához, valamint útmutatót ennek kitöltéséhez.
Ezt a kötelezettséget a támogatást
kérõ maga, vagy meghatalmazottján
keresztül teljesítheti. Meghatalmazottként az agrárkamara szaktanácsadói, falugazdászai kötelesek segítséget nyújtani a gazdálkodóknak, illetve meghatalmazottjainak. Az ügyben
a MEGOSZ TSZK-k szaktanácsadóinak
segítségét is kérni fogjuk egy körlevéllel.
Jól mûködõ e-kérelem ügyfélszolgálat is rendelkezésükre áll az alábbi
telefonszámon: 06-40-100505.
A MEGOSZ-nál szükség esetén forduljanak dr. Somogyvári Vilmoshoz,
aki a 06-1-3914291 telefonszámon
elérhetõ. Kérdéseiket e-mailen keresztül is elküldhetik a megosz@mail.datanet.hu címre.
Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök

Mari néni és a monitoring
(mai magyar mese)
Egy kicsike országban, ahol egyszer van,
máskor meg nincs, de inkább nincs, egy
pici faluban él egy öregasszony, akit úgy
hívnak, hogy Mari néni. Rég egyedül lakik, gyerekei kirepültek, az ura szemét is
lefogta pár éve. Belebetegedett szegény a
szép, új világba. Úgyhogy mostanság Mari néni a Bodri kutyán meg a tyúkokon
kívül nem igen tudott kihez szólni. Ezért
is örült különösen, amikor megállt a postásautó takaros portája elõtt. Mert mióta
nincs postahivatal, autóval hozzák a levelet. A snájdig postáslegényt látva gyorsan
igazított egyet a kecelén. De akkor derült
csak fel igazán az ábrázatja, mikor megpillantotta a nemzeti színekben pompázó
borítékot. Arra gondolt, ez a díszes levél
biztos jót jelent.
Csakhogy Mari néninek a hetvenes
évek végén készült új szemüvege. Egy
darabig jó is volt az akkor. Aztán meg a
pénz valahogy gyorsabban romlott a látásánál, így most bizony nem látta a betûket. Pedig nagyon ûzte, hajtotta a kíváncsiság, mert nem bélyeg volt a borí118

tékon ám, hanem valami szép piros-fehér-zöld virág. Legalábbis õ annak látta.
Ez aztán nem hagyta nyugodni, úgyhogy megkérte Mihály szomszédot, aki
épp a kertben tett-vett, ugyan olvassa el
már neki, mit írnak abban a levélben.
Elvégre õ fiatalember, nemrég ment
nyugdíjba, meg szép fényes szemüvege
is van. De, hogy az a Mihály miket mondott! Mari néni szörnyen szégyellte magát, mert ö biz a nem fogott fel egy szót
sem abból, hogy elnyert egy támogatást
és ezáltal valami monitor adatszolgáltatásra kötelezik. Õ annyit logikázott ki az
egészbõl, nyert egy tévét, amit csak akkor kap meg, ha elõtte befizet valamennyi pénzt.
– Hohó! Ismerem és az ilyet, aztán
meg se píz, se tévé. De engem nem lehet
ám olyan könnyen csõbe húzni. Meg a
Juszt is megmondta, ne hagyják magukat átverni, becsapni. Kidobom én ezt a
büdös francba. Nem idegeskedek én már
semmin erre a kis idõre, hisz Vízkeresztkor betõtöttem a nyolcvanhatot.

Mihály szomszéd forgatta még egy darabig a pecsétes papírt, de csak nem tudott rájönni, mit akarhatnak azzal a monitorral. Így aztán azt tanácsolta, mutassa
meg valami tanult embernek. Mari néni
a Mónika sót hallgatva végig azon gondolkodott, kinek is szólhatna. Tanító hat
éve nincs a faluban, épp mióta bezárták
az iskolát. Orvos is csak a szomszéd településen van. Inkább hébe, mint hóba.
Gyógyszertár nincs, pedig a gyógyszerész még latinul is tud. Akárcsak a
pap, de az meg temetéskor jár és a vasárnapi misére. A bolt is bezárt, pedig a Kosári Halbin fiának valami magas kereskedelmi iskolája volt. Már-már úgy tûnt,
nincs megoldás, amikor a Jóban rosszban alatt eszébe jutott az az egyszálbélû
erdész: a Józsi gyerek.
Csomagolt is neki másnap pár túrós
lepényt, úgy kelt útra. Már messzirõl látta
a nagy fekete autót az erdõbirtokos iroda
elõtt. Józsi erdész, mikor megpillantotta a
borítékot, már tudta, mi van benne.
– Az MVH-tól jött a levél – mondta.
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