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ÚJABB 250 MILLIÓ FORINT FEJLESZTÉSI FORRÁS A VELENCEI-TÓNÁL 

 252 MILLIÓ FORINT LEKÖTÉSRE KERÜLT A LEADER-BEN A VELENCEI-TÓNÁL 

Sikeres pályázatok a LEADER-ben a Velencei-tó LEADER HACS területén, eddig 23-an 
vehették kézbe a LEADER 2013 pályázati körében, a támogatási határozatot, amely alapján 

elkezdhetik a fejlesztések megvalósítását ügyfeleink. 

Még közel 100 millió fejlesztési forrás lekötését tervezzük a LEADER-ben. Öt db pályázat 
amely 99 millió forint fejlesztési igénnyel még bírálati szakaszban van, várhatóan másfél 

hónapon belül ott is megszülethetnek a döntések. 

Összesen 32 pályázat került beadásra térségünkben, a  HBB támogatási nyilatkozatok alapján 
455 756 141.-Ft támogatási igény feltöltésére volt lehetősége a pályázóknak, HBB 

záradékolást 392 411 925.- Ft. értékben 32 pályázat kapott, ebből most 23 projekt, 250 millió 
forint fejlesztési forrás került sikeresen lekötésre. 

 

Figyelem LEADER nyertesek ! 

A 2013-ban támogatási határozatot kapott nyertes LEADER pályázóknak, 6 hónapon 
belül kifizetési kérelmet kell benyújtania, ellenkező esetben elveszítik a már megynyert 
pályázatot.  

 

Kifizetési kérelem HVS-ek LEADER-fejezetéhez december 31-ig 

Tengely:  
IV. tengely: LEADER Program  

A megjelent közlemény www.mvh.gov.hu az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtott támogatások jogcím (a továbbiakban: LEADER TK3) keretében nyújtott 
támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás 
kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó 
formanyomtatványokat rendszeresíti. 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus 
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úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás határideje: 2013. 
december 31. 31. 
Arculati elemek 

Felhívjuk a figyelmet, hogy akik EMVA-ból beruházást valósítanak meg, azok számára a 
97/2012. (VIII.15.) IH közlemény megjelenésének napjától, tehát 2012. augusztus 15-től az új 
arculati kézikönyv alapján előírt kötelező arculati elemek használata - kötelező minden 
újonnan elkészült projekt esetében. 

 

Októbertől elektronikusan kell építési naplót vezetni 

Október elsejét követő kivitelezések esetében elektronikusan kell az építési naplót vezetni. Az új 
internet alapú alkalmazás segíti a szabályoknak megfelelő építési napló vezetését. Akik 2013. október 
1-je előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik. 

Egy építési beruházáshoz a több papír alapú napló helyett csak egy elektronikus építési napló fog 
tartozni, mely könnyen olvasható és a módosítások, javítások követhetőek lesznek. Megszűnik a 
kivitelezés megkezdéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség és tudomásul vételi eljárás is. Az 
építtető és a fővállalkozó, kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. 
A kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető és távolról is figyelemmel kísérhető az egyes 
építkezések készültségi foka vagy az épp folyó építési tevékenységek. 

Az internetes alkalmazás számítógépet és internet kapcsolatot igényel. Nem szükséges semmilyen 
programot megvásárolni, sem telepíteni hozzá. Átmeneti internet-hozzáférés hiányában pedig 
lehetőség van offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetésre is, maximum 3 naponkénti kötelező 
internetes feltöltéssel. 

 

Új információk a turisztikai pályázattal kapcsolatban!!! Újabb 100 millió forint 
fejlesztési forrás a Velencei-tónál. 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott ’Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése’ jogcímre a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
területén 100. 000 000.- Ft áll rendelkezésre. Egy pályázó maximum 25 M Ft-ra nyújthat be 
pályázatot, borturizmus esetén csak 20 M Ft-ra. 

A jogszabály valószínűleg november közepén  jelenik meg, és a benyújtási időszak 
várhatóan 2013. november 15.-től egy hónap. 

Előzetes információink szerint lehetőség lesz építés nélküli eszközbeszerzésre is pályázni. 
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Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott ’Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése’ jogcímre támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál 
kisebb települések önkormányzatai, civil szervezetei, mikro-, kis- és középvállalkozások, 
természetes személyek, egyházak szálláshely-fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez 
nem kötődő turisztikai tevékenységek fejlesztésére. 

 

Támogatás vidéki alapszolgáltatásokra 

Várhatóan november elején ismét lehet pályázni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó támogatásra a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére. 

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 282/2013. számú 
közleménye, amely előzetes tájékoztatást nyújt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről. A benyújtási időszak 
kezdete várhatóan 2013 novemberének eleje. 
 A rendelet alapján négy célterületet nyitnak meg. Az első új és már meglévő falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás, a második egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi 
szolgáltatások fejlesztéséhez nyújt támogatást. A harmadik célterületen belül többfunkciós 
szolgáltató központ (például művelődési ház fejlesztésére) kialakítására és fejlesztésére, míg a 
negyedikben hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztésére lehet pályázni. 
Többek között új gépjárműbeszerzés, épületfelújítás, korszerűsítés, bővítés és 
eszközbeszerzés is. 

 
 

SZOMSZÉDOLÁS 
 

Részlet a  HVS-ből: 
Szomszédolás: A térségben lévő települések egymás kulturális, történelmi, helyi 
adottságainak egymással történő megismertetése. A települések hálózati együttműködése, 
egymás segítése, a közös értékek megtalálása, ezáltal erősítve a települések és Velencei-tó 
térségi, országos imázsát és ismertségét. 

 

Őszi kézműves és termelői kiállítás és vásár Nadapon. 
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Csodálatos napsütéses reggelre ébredtünk október 26.-án szombaton. Eljött hát a nap amire 
mindannyian izgatottan vártunk. Hosszú szervezések, egyeztetések és eszeveszett izgulás előzte meg 
a rendezvényt, hiszen most ünnepeltük a Pázmándi Spájz 1 éves szülinapját és mindannyian nagy 
megtiszteltetésnek vettük hogy Nadap polgármestere lehetőséget és helyet biztosított nekünk a 
rendezvényre.  
Felsorolni is hosszú lenne hogy mennyi minden szépséggel és finomsággal készültek termelőink, erről 
beszéljenek inkább a képek. 
Nadapon nagyon kedves, érdeklődő és nagyon lelkes emberek vártak minket. A meghirdetett almás 
sütik versenyére a vártnál több sütemény érkezett. A három zsűrinek ( 2 nadapi és egy pázmándi) 
meg is gyűlt a baja a döntéssel bár olyan finomak voltak, szerintem inkább csak jó volt kóstolgatni. Én 
dönteni biztos nem tudtam volna. Ezúton is szeretném megköszönni minden indulónak hogy 
szinesítették ezt a délutánt ezekkel a finomságokkal. 
Volt itt kézműves sarok ahol őszi témájú gyurma figurákat készítettek kicsik és nagyok, előkerült egy 
óriási malom tábla aminél a felnőttek is és a gyerekek is sorban álltak a játék öröméért. 
Kóstolhattunk idei új bort és tavalyi forraltat, tanácsokat kérhettünk egészségünk megőrzése 
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érdekében természet gyógyásztól. Láttunk igazi kosár fonást és réz bográcsban a helyszínen 
készítettünk egy sajtot, amit ígéretünkhöz híven a Nadapon rendezett adventi vásárba fogunk 
megvágni és belakmározni az érdeklődőkkel. forrás: Pázmándi Spájz — Fényképes beszámoló 
Nadapról (37 fénykép)(pazmandispajz/facebook 

 

Szomszédunk a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 

Közel kétmilliárd forint támogatást osztott szét öt évvel ezelőtti alakulása óta a Vértes-
Gerecse Vidékfejlesztési Közösség. A szervezet születésnapját kétnapos konferenciával 
ünnepelték. 

   A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2008. 
szeptember 18-án alakult meg, a bíróság pedig október 15-én jegyezte be. A LEADER Helyi 
Akciócsoport (HACS) célja a térségbe érkező vidékfejlesztési források minél hatékonyabb 
felhasználása. Koordinálásukkal a pályázóknak sikerült kihasználniuk az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. és IV. tengelyének pályázati lehetőségeit, hiszen 
előbbi intézkedéseinél 167 nyertes szervezet között közel kétmilliárd forint forrást osztott ki. 
A IV., vagyis LEADER tengelyben a három pályázati benyújtási időszakban közel 270 
pályázatot tudtak támogatni több mint 900 millió forinttal, ez az összeg ugyanakkor nem 
végleges, hiszen az utolsó kör eredménye még nem született meg. 
A „születésnapot” kétnapos konferenciával ünnepelte a LEADER HACS. Dunaszentmiklóson 
a házigazdák mellett bemutatkozott a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület, valamint a 
Vértes-Gerecse szlovákiai partnere, a Hídverő Társulás is. A Szári Német Nemzetiségi 
Tánccsoport bemutatója után kerekasztal-beszélgetésen lehetett megismerni a résztevők 
jövőre vonatkozó elképzeléseit 
A konferencia második napján a pályázó szervezetek kaptak lehetőséget Csákváron. A 
Csókakői Barkócaberkenye Néptáncegyüttest Bognár Gábor mutatta be, majd a LEADER 
pályázatból készített ruhatárukat is meg lehetett tekinteni. Roboz Péter kocsi református 
lelkipásztor a templomban elkészített kiállító vitrinek és a bennük elhelyezett református 
kincsek között kalauzolta a résztvevőket, Vécsei László, Csákberény polgármestere pedig a 
községben tervezett helyi piac kialakításának tanulmányát vezette fel. Takács Attila 
LEADER-pályázaton elnyert és megvalósított két vállalkozásfejlesztési projektet ismertetett a 
nehézségekkel együtt. Végül a Kecskédi Lovas Baráti Kör ruhatárának és 
eszközállományának bővítését hallgathatták meg a résztvevők Váradi Tibortól, aki gyönyörű 
lovas fényképekkel kísérte előadását. 
A két nap résztvevői számos tapasztalattal térhettek haza, egymástól is tanulva, egymást is 
megismerve. A konferencia mottója („Kapcsolatban vagyunk egymással”) nem csak az elmúlt 
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öt évet jellemezte, hanem a jövőbe is mutat, hiszen a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési 
Közösség bízik abban, hogy további kapcsolatokat építhet közösségen belül és kívül, ennek 
pedig a pályázók, a tagok, a partnerek lesznek a nyertesei. Forrás: Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség 
 

 
 

    NYITVA TARTÁSUNK 
megváltozott:  

 
szombat - vasárnap 12.00 - 19.00-ig 

 
A hét többi napján, előzetes egyeztetés alapján 

 
Asztalfoglalás: 06 20 235 05 36        www.balintborarium.hu  

Hagyomány - Család - Egészség 

 
Megyei érték lett az alapi ugrós  
 
Megyei érték lett az alapi tánc- erről is döntött a Fejér Megyei Értéktár Bizottság szerdai ülésén. 
Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke elnökletével három javaslatot vitatottak meg a 
bizottság tagjai.    
Lukács László professzor, a bizottság tagja az alapi ugrós és kanásztánc megvitatásakor elmondta, 
hogy a táncot már 1960-ban Pesovár Ferenc is lejegyezte és könyvében is tesz róla említést. A 
Táncház Falvaink jussa sorozatában is szerepelteti. Elhangzott, hogy ez a tánc már országosan is érték. 
Sok helyen jegyzik és táncolják. egyértelműen javasolta a Fejér megyei értéktárba való felvételét. 
Alapról érkezett szintén egy javaslat, hogy a vadászturizmus is szerepeljen a helyi értéktárba. Az 
önkormányzat javaslatát a bizottság elfogadta, egyetértett a helyi értéktárba való bekerülésével. 
Sárszentágotán a közelmúltban hozták létre a Szent Ágota Emlékhelyet. A bizottság több tagja nagy 
jelenőséget tulajdonított annál is inkább, mert az imahelyek nagy érdeklődésre tartanak számot. Így 
egyöntetűen elfogadták a helyi önkormányzat javaslatát, és megszavazták a helyi értéktárba való 
felvételét. A megyei értéktárba való bekerülését tovább fogják gondolni.  

A szerdai ülésen felvetődött a Fejér Megyei Értéktár címmel megjelent kiadvány is. A bizottság ezt 
kiindulópontnak tekinti. Dr. Demeter Zsófia javaslatára egy levélben keresik fel az érintett települések 
polgármestereit, amelyben arra kérik őket, hogy kezdeményezzék a kiadványban szerepeltetett érték 
felvételét a helyi vagy a megyei értéktárba. Egy újabb levélben pedig a helyi értéktár létrehozásának, a 
megyei értéktárba ajánlás lehetőségeiről tájékoztatják a megye polgármestereit. Tovább arról, hogy az 
értéktár bizottságot önkormányzati bizottságként, de ezt a feladatot át is ruházhatják civil szervezetre, 
intézményre és csak beszámoltatják őket. A jövőben a Nemzeti Művelődési Intézet székesfehérvári 
irodájának képviselője is meghívást kap az ülésekre, mert az értéktárral kapcsolatos módszertani 
segítség az ő feladatuk lesz-hangzott el az ülésen.forrás:fejer.hu 
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