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Tájékoztató a Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal átszervezéséröl

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megszünéséröl,
valamint az egyes ezzel összefúggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016.
(X.28.) Korm. rendelet értelmében 2017. január l-től az MVH általános jogutóda a Magyar
Államkincstár (a

továbbiakban:

Kincstár),

illetve a területi kezelésü kérelemkezelési,

helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssei
összefúggő ellenőrzési feladatok tekintetében az MVH megyei kirendeltségi szintü feladatait
Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal végzi.
Az irányító hatósági feladatokat továbbra is a Miniszterelnökség, illetve a Földművelésügyi
Minisztérium látja el.
A fentiek értelmében az MVH Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének feladatait 2017. január
l -től a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya
(a továbbiakban: Főosztály) vette át, változatlan helyen és változatlanul 66 fős létszámmal,
Madari Örs főosztályvezető irányításával.
A Főosztály a korábbi struktúrának megfelelően az alábbi két osztályra tagozódik, a
Mezőgazdasági

és

Vidékfejlesztési

Támogatások

Kérelemkezelési

Osztálya,

amely

vezetésében változás nem történt, vezetője Szegő Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint a
Helyszíni Ellenőrzési Osztály, ahol az osztály vezetésére 2017. január l-től Hajagos Pál
kapott kinevezést.
Az átalakítással járó személyi változások óta a fluktuáció nem számottevő, a nagy
gyakorlattal rendelkező munkatársak 85%-a továbbra is a Főosztályon dolgozik, ismerik és
biztosan kezelik a kérelmek feldolgozása során használt informatikai szakrendszereket
Munkatársaink többsége projektértékelói jogviszonnyal rendelkezik, mellyel összefúggésben
szerzett tapasztalataikat a pályázatok feldolgozása során hasznosítani tudják.
A beadott pályázatok számát tekintve Bács-Kiskun megye országos viszonylatban is
kiemelkedően magas kérelemszámmal rendelkezik. A VP pályázati felhívásaira országosan
benyújtott közel 59 ezer pályázatból több mint 9 ezer támogatási kérelem Bács-Kiskun
megyéből érkezett. Ez a közel 16%-os arány jellemző a többi jogcím vonatkozásában is.
Megyénk részvétele kiemelkedő a 2015. és 2016. évi Agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
programokban, ahol 20, l %, illetve 36,5 %-os Bács-Kiskun megye részesedése. A Kertészeti
gépbeszerzés,
Mezőgazdasági

a Baromfitartó telepek korszenisítése,
kisüzemek

fejlesztése

pályázati

az Erdő-szerkezetátalakítás és a

felhívásokra

beérkezett

támogatási

kérelmeknek több mint 20 %-át szintén Bács-Kiskun megyei pályázók nyújtották be.
A 2016. évi AKG támogatások Ugyintézése során a jogszerű fOldhasználat ellenőrzést több
mint 22 ezer helyrajzi szám vonatkozásában végezte el Főosztály, a 3
országos

átlaggal

szemben.

Hasonló

pályázatok ügyintézése esetén is.

aránnyal

folytatódik

a

-

4 ezer darabos

Kertészeti

gépbeszerzés

A megyék közti feladatarányos létszámelosztás érdekében napirendre került a "megyésítés",
melynek
keretében
a
korábban
regionális illetékességgel
rendelkező
megyéktöl
előreláthatólag 2017 novemberében feladat- és létszám-átcsoportosításra kerülhet sor a
Főosztály részére.

Kecskemét, 2017. április 14.

