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HÍRLEVÉL 
VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ 

EGYESÜLET 

2012. Október 15.‐től pályázhatóak az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és ‐fejlesztésre 

LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012‐től igénybe vehető 

támogatások (részletek hamarosan a 

Közlönyben) 

A támogatási kérelmet postai úton  2012‐ben 

október 15. és november 15. között lehet 

benyújtani a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 

által rendszeresített, és az MVH honlapján 

közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatványon – a 

mezőgazdasági, agrár‐vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Törvény) 16. §‐a, valamint 21. 

§‐a alapján az MVH és a LEADER HACS között 

létrejött delegálási szerződés szerint – a 

beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 

munkaszervezeti irodájához. 

 Az  igényelhető  támogatás  maximális 

összege,  egy  pályázó  egy    pályázatban 

maximum 10 millió forintot  igényelhet 2012‐

ben,  a  Velencei‐tó Hacs  területén,  az  alábbi 

korlátokkal,  a  célterületek  összevonhatóak 

egy pályázatban. 

a)  az  1‐3.  célterület  esetében  legfeljebb  10 
millió  forint,  b)  a  4.  célterület  esetében 
legfeljebb  5  millió  forint,  valamint  c)  az  5. 
célterület esetében legfeljebb 10 millió forint. 

(1) Támogatás vehető igénybe: 
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, 
a település megjelenésében szereppel bíró 

alábbi épületek, épületrészek külső és az 
épület rendszeres látogathatóságának 
biztosítása esetén belső felújítására, 
korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új 
épületrész kialakítására az alábbi épületekhez 
kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület): 
b) a település környezetét és megjelenését 
javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. 
célterület): 
c) alapvetően a helyben megtermelt 
mezőgazdasági termékek értékesítése 
feltételeinek javítása céljából új piacok 
létrehozására, meglévők fejlesztésére, 
bővítésére, az előírásoknak történő 
megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. 
célterület),  
d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására, meglévők 
korszerűsítésére, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. 
célterület); valamint 
e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem 
fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros 
pálya gördeszka pálya kialakítására, 
fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és 
kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására 
(a továbbiakban: 5. célterület). 

 

Nyertes LEADER pályázók figyelmébe !!! 

2012. december 31.‐ig adhatók be kifizetési 
kérelmek ! 

A 2. § (1) bekezdés c)–f) pontjában 
meghatározott jogcímek esetében az ügyfél a 

támogatási határozat közlésétõl 
számított 9 hónap elteltét követõen 

megnyíló, elsõ kifizetési kérelem benyújtására 
nyitva álló idõszak utolsó napjáig 

köteles kifizetési kérelmet benyújtani, 
amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, 
amely nem minõsül egyéb elszámolható 
kiadásnak. 
Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy 

2013‐ben február 1.‐én nyílik meg a 
következő kifizetési kérelem  beadásának 

lehetősége. 
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A Velencei‐tónál a LEADER nyertesek 
többségének 2013 februárjában letellik a 9 
hónapos határidő ! Ha nem nyújt be addig 

kifizetési kérelmet elveszíti a nyertes 
pályázatát ! 

www.mvh.gov.hu  

 

A falusi közösségek megerősítése a cél! Falusi 
fiatalok jelentkezését várjuk a Virtuális Falu 
Programba Az AGRYA és partnerei a Virtuális 
Falu Programmal abban szeretnének 
segítséget nyújtani, hogy a falusi közösségek 
tevékenységébe minél több fiatal 
kapcsolódjon be, valamint hogy erősödjenek a 
falusi ifjúsági közösségek, hogy ezzel is 
segítsük a falvak megmaradását, fejlődését. A 
Program részeként sor kerül egy képzés 
sorozatra, egy kutatásra és egy konferenciára. 
A Program résztvevőit pályázaton keresztül 
választják ki. Jelentkezési határidő 2012. 
október 5. 
A Program védnökei V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár és L. 
Simon László kultúráért felelős államtitkár. 
A Program az Európai Bizottság Fiatalok 
Lendületben Programjának pénzügyi 
támogatásával valósul meg. www.agrya.hu 

 

Érdemes pályázni, sikeres  projektek a Tó 

körül 

A Velencei‐tó Térségfejlesztő Közhasznú 

Egyesület területén 109 nyertes pályázat 

született az elmúlt három évben, ezek a 

fejlesztések már 75%‐ban megvalósultak. A 

nyertes pályázatok közös célja a   Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában –ban  

megfogalmazott jövőkép elérése, miszerint a 

Velencei‐tó környéki települések egyik kitörési 

pontja az egyedi természeti és turisztikai 

értékekkel rendelkező terület 

idegenforgalmának fejlesztése, az új és a 

meglévő szolgáltatások bővítése, azok 

színvonalának növelése, új attrakciók és 

innovatív beruházások megvalósítása.  

A  célok  közös  elérésére  2012‐2013‐bn  

még  több  pályázati  körben  lesz  lehetőség, 

újabb  pályázatokat  beadni,  a  Velencei‐tó 

LEADER HACS  rendelkezésére    álló  fejlesztési 

forrásokra.  Civil  szerveztek,  vállalkozások, 

Önkormányzatok  indíthatnak el új projekteket 

annak érdekében, hogy a Velencei‐tó  térsége 

a  kijelölt  fejlődési  úton  tovább  haladhasson,  

és a szolgáltatások száma bővüljön. 

Elsősorban a gazdaságfejlesztés a prioritás, az 

eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az 

előzetes elgondolásunk, hogy a Velencei‐tó 

turizmusához kapcsolódó 

szolgáltatásfejlesztés, mikrovállalkozások 

elindítása, stabilizálása létkérdés. Több 

nyertes pályázat már megvalósult, sőt többen 

már a pénzüket is megkapták, ez az 

utófinanszírozás miatt fontos. Az eddigi 

források 60% ‐a gazdaságfejlesztési 

projektekben hasznosult, így nem csak új 

munkahely jöhetett létre, hanem a nehéz 

gazdasági helyzetben munkahelyek 

megmaradhattak.  

 

Új LEADER pályázat  indul ! 

Várjuk a prokjekt ötleteket ! 

A Velencei‐tó kilenc településén a jövő év 

elején újra lehet beadni pályázatokat LEADER 

jogcímben, ehhez most a 

www.velenceitoleader.eu honlapon lévő 

projektadatlapot kell kitöltve benyújtani, 

hogy a beérkező igények alapján a sikeres 

pályáztatás érdekében megkezdődhessen a 

tervezés. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra, ahol 
bővebben olvashat a pályázás folyamatáról, 

nyertes projektekről, programokról. 
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A Velencei‐tónak jelentős igénybevételt jelent 
egy hosszú, forró nyár. Segítsünk mély 
lélegzetet venni kedvenc tavunknak! Takarító 
kenutúrákat szervezünk 2012. október 6‐án 
több turnusban ( 8:30, 11:30, 14:30 ), hogy 
önkénteseink megtisztítsák lebegő 
szennyeződéseitől a tavat. A kenutúrák 
időtartama kb. 3 óra. A részvétel ingyenes. 
Amit garantálunk, az egy kellemes túra, mely a 
Velencei‐tó legrejtettebb tisztásaira is elvezet! 
Helyszín: 
Agárd, Tópart u.1. (Hajóállomás) 
Indulás: 
8:30, 11:30, 14:30 
Jelentkezés és információ:  
Simon György 
0630 2713292 
 tepuisimon@gmail.com 
 

 
 
Őstermelői igazolvány egyszerűbben  
A VM intézkedéseinek köszönhetően csökken 
az ügyintézési idő és az adminisztráció, 
egyszerre három adóévre váltható ki az 
őstermelői igazolvány és a három különböző 
adóévre szóló értékesítési betétlap. 
Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség 
az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) 
alatt, ha a személyes adataikról, a 
gazdaságaikról, vagy a termelési adataikról 
jelentenek be változást. A termelőknek erre 
minden évben június 15‐ig van lehetőségük. 

Jelentős változás továbbá, hogy csupán 3 
évente kell új igazolványt kérnie annak, aki 
tovább folytatja az őstermelői tevékenységét, 
így az őstermelői adatbázis a korábbihoz 
képest gyakrabban frissül.A gazdálkodó az 
őstermelői igazolvánnyal tudja bizonyítani, 
hogy mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységet folytat, és jogosult az ennek 
megfelelő adózásra. Az igazolványokat 
továbbra is a falugazdászoknál lehet kiváltani. 

Az intézkedés része a kormány Egyszerűsítési 
Programjának, illetve a Magyary Zoltán 
Közigazgatás‐fejlesztési Programnak, mely a 
lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív 
terhek csökkentését, a jogszabályok 
nyelvezetének közérthetőbbé tételét célozza 
meg. (Forrás: VM Sajtóiroda,) 

Vidékfejlesztés 
pompás ízekkel 

A borok, szörpök, lekvárok 
kóstoltatása mellett hívták 
a Velencei‐tóhoz az 
érdeklődőket. A résztvevők 
állítása szerint 

kedvességükkel és a helyi termékekkel sok új 
barátot szereztek a tó környékének.  
 
   A vidékfejlesztés jelenlegi helyzetéről, 
valamint a 2020‐ig tartó időszak feladatairól 
tartottak nemzetközi konferenciát 
Balatonkenesén, a hol a tókörnyéket a 
Velencei‐tó Térségfejlesztő Egyesület, és 
Vereb polgármestere képviselte.  Kurcz Mária 
verebi polgármester és négyfős csapata a 
Gasztro fesztiválon felállított sátorban mutatta 
be a látogatóknak mindazt, amit a Velencei‐
tóról és a tókörnyéki településekről érdemes 
tudni.  
   A nemzetközi rendezvényen elhangozott: fel 
kell 
gyorsítani 
a 
vidékfejles
ztési 
pályázatok 
elbírálását 
és az 
elnyert 
összegek kifizetését, hogy az önkormányzatok, 
civilek, vállalkozók hamarabb 
hozzájuthassanak a fejlesztési forrásokhoz.  
   – Ha felelősséggel akarunk tervezni, akkor 
ezeket a területi alapon szerveződő 
egyesületeket nem lehet kihagyni a 
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folyamatból – mondta Pergő Margit, a 
rendezvényt szervező Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület elnöke. 
Megemlítette továbbá, hogy volt olyan 
felszólaló, aki a nehézkes pályázati rendszert 
reformálná meg, mert sok a felesleges 
adminisztráció, hiszen ahogy a fórumon 
elhangzott, sok esetben hat‐hét hónap is 
eltelik a pályázati eredmények kihirdetése és a 
pénz kifizetése között, de akadt olyan példa is, 
amikor ez az időszak 19 hónap volt. 
   A szakmai fórumhoz kapcsolódóan 
gasztrofesztivált és helyi termékbemutatót is 
rendeztek a Széchenyi parkban, ahol a 
balatoni egyesület 22 településének 
önkormányzatai, civil csoportjai, vállalkozói 
mutatkoztak be, illetve kínálták termékeiket, 
de a Velencei‐tó térsége mellett érkeztek 
résztvevők ételspecialitásaikkal Erdélyből és 
Újvidékről is.  
   A program részeként családi 
sportvetélkedőket rendeztek, helyi és térségi 
kulturális egyesületek léptek fel a színpadon, a 
rendezvény pedig az Első Emelet együttes 
koncertjével zárult – tájékoztatta a Vétó 
szerkesztőségét Stadler Klára a Velencei‐tó 
Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezetének 
vezetője. 

 

 

Hírlap‐bringatúra: Gazdára talált a 
nyeremény kerékpár  
Sukoró ‐ Szabó István kápolnásnyéki lakos nyerte 
a Fejér Megyei Hírlap biciklitúrájának 
főnyereményét, az új kerékpárt. A nyertes 
kérdésünkre elmondta: körülbelül 2,5 óra alatt 
teljesítette a távot, azaz ennyi idő alatt kerekezte 
körül a Velencei‐tavat. Gyorsabban is meg tudta 
volna tenni, de meg kellett várnia a feleségét.  

A kerékpártúrán, ahol közel 800 versenyző 
indult, több mint 750‐en értek vissza a 16:30‐
as sorsolásra. A fődíj kerékpárt a Fejér Megyei 
Hírlap ajánlotta fel. További felajánlók a 
Velencei SPA élményfürdő,  Sukoró 
önkormányzata, a Fejér Megyei Rendőr‐
főkapitányság és Fejér Megyei Baleset‐
megelőzési Bizottság, a Farkas Családi 
Apartman, a Gárdonyi Grand lovaspark, a 
Sobri Jóska kalandpark, a Korda Stúdió és az 
agárdi termálfürdő voltak. 
 

 

 

Kistérségi mulatság, szüreti élmények 
Vereben 

Vereb ‐ A Velencei‐tó Kistérség ismét 
megrendezte a hagyományos kistérségi 
szüreti mulatságát, az idén Vereb adott 

otthont a sok embert vonzó rendezvénynek 
az elmúlt hétvégén. 

 
2012. szeptember. 17. hétfő | Szerző: Kupi László 

 

 
 
A kilenc település mind képviseltette magát, 
tizedikként a házigazdákkal testvér települési 
megállapodást kötő Nagyrábé valamint 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2012/VIII. 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 

Berekfürdő delegációja érkezett. A kistérség 
településeit képviselők szüreti felvonulásával 
kezdetét vette az egész napos rendezvény. 
Beizzították tüzeiket a főző csapatok, amelyek 
vad‐ és birkaételekkel versengtek egymás 
között, de azért volt, aki vadponty halászlevet 
is főzött ‐ mennél érdekesebb nevekkel és 
ízekkel próbálták meggyőzni a rangos zsűrit, 
melynek  tagjai a gasztronómiai Fehér Asztal 
Lovagrend és más lovagrendek tagjaiból 
verbuválódtak. 

A protokoll rész 14 órakor kezdődött Kurcz 
Mária, Vereb polgármesterének megnyitójával 
a települések polgármestereinek 
részvételével. Minden település képviselői 
átadtak egy kosárnyit az idei szőlőtermésből, 
hogy elkészülhessen a jövő évi polgármesterek 
bora. A 2011‐es évjáratú Polgármesterek  
Borát Farsang Zoltán adta át a települések 
vezetőinek. A Kistérségi színpadon a 
tókörnyéki hagyományőrző és tánccsoportok 
folyamatos fellépése színesítette az estig tartó 
és sokakat vonzó rendezvényt. A házigazdákon 
kívül felléptek a pázmándi Röpikék, a sukorói 
Sukidance, a dinnyési Iglice Népdalkör, a 
pákozdiak öt tánccsoporttal jöttek. A 
hagyományőrzők csoportjain kívül Takács 
Ágnes hastáncos, a zichyújfalui Százszorszép 
és Hóvirág és a pákozdi Mozsolkák mazsorett 
csoport is emelte a rendezvény színvonalát, 
amelyet néha megszakítottak a legjobb ételek, 
a legszebb őszi kompozíció, a térség 
borcímkéje, a Vereb borásza eredményeinek 
kihirdetése. 
A legnagyobb és legnehezebb szőlőfürtöt, a 
Szőlőskertek Királyát Csernyi Vilmos hozta 
Velencéről. Balázs Attila pákozdi csikós sikert 
arató bemutatója után a Gajdos Zenekar adott 
koncertet és az estébe menő mulatságot a 
nagyrábéi Papp Imréné és a berekfürdői Barta 
András, Kocsis Lajos és Barkóczi Zoltán 
dalcsokra zárta. 
 Aki részt vett a VI. Kistérségi Szüreti 
Fesztiválon Vereben, az a gasztronómiai, 
borászati élményeken túl, a hagyományok 
felelevenítésével is gazdagodott, köszönet 
érte a házigazdáknak, szervezőknek. 

 

Sikeres volt a XVIII. Velencei 
Tavi Nemzetközi Hőlégballon 

karnevál 2012 - Agárdon 

 

 
 

 
 

Nem érdemes kivárni a decembert ! 
Darányi Ignác Terv 
2012. augusztus 1‐jén nyílt a Darányi Ignác 
Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program részeként, az EMVA 
társfinanszírozásában megvalósuló egyes 
támogatások kifizetése iránti kérelmek 
benyújtásának újabb, meghosszabbított 
időszaka 2012. augusztus 1. és 2012. 
december 31. között. 
A kérelemtorlódás elkerülésének és a 
támogatás rövidebb idő alatt történő 
kifizetésének érdekében javasoljuk 
Ügyfeleinknek a kifizetési kérelmek lehetőség 
szerinti, mielőbbi benyújtását.  
Bizonyos feltételek teljesülése esetén 
ugyanazon kifizetési időszakon belül akár két 
kifizetési kérelem is benyújtható. 

Figyelem az EMVA társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendelet, valamint az egyes 
jogcímrendeletek a kifizetési kérelem 
benyújtása tekintetében szigorú előírásokat 
rögzítenek, amelyek miatt az adott 
intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a 
kapcsolódó MVH közlemények alapos 
áttanulmányozása, illetve az MVH honlapján 
(www.mvh.gov.hu) megjelenő tájékoztató 
anyagok folyamatos figyelemmel kísérése 
szükséges. www.umvp.eu  
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Megemlékezés a 
pákozdi Katonai 
Emlékparkban 
 
 
 
A  „Főhajtás  a 
Honvédeknek”  jelmondatú Honvédfesztivál  fő 
rendezvényeit  szombaton  a  pákozdi  Katonai 
Emlékparkban  tartották.  Katonai 
tiszteletadással,  huszárok  és  katonai 
hagyományőrző  szervezetek  felvonulásával és 
ünnepi  műsorral,  beszédekkel  emlékeztek  a 
Pákozd‐sukorói  diadal  164.  évfordulójára. 
 Elsőként  Gyuricza  Béla  emléktáblájánál 
emlékeztek  meg.  A  Miniszterelnöki  Hivatal 
volt  politikai  államtitkárát  Vargha  Tamás,  az 
Országgyűlés  Honvédelmi  Bizottsága  tagja,  a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke méltatta. 
Vargha  Tamás  beszédében megemlékezett  a 
csata  fontos  helyszíneiről,  a  történelmi 
hőstettekről  is.  A  sukorói  református 
templomról,  melynek  puritán  fehér  falai 
között  ült  össze  1848.  szeptember  végén  a 
haditanács.  Arról,  hogy  az  országnak  ezen  a 
dunántúli  táján,  a  Velencei  –tó  és  a  pákozdi 
hegység  vidékén  ütközött  meg  a  magyar 
honvéd  sereg  a  Dráván  azzal  a  céllal  átkelt 
tizenegy  császári  és  királyi  határőr 
gyalogezreddel  és  néhány  lovas  alakulattal, 
hogy  a  Habsburg  uralkodóház  nevében 
elfojtsa a magyarországi pártütők mozgalmát. 
Bátor  katonák,  emberek,  akik  ezen  a  tájon 
éltek, az ország  lakói, magyarok akik védték a 
hazát,  a  szabadságot‐  fogalmazott  az  elnök, 
majd  a  középiskolás  korától  elkötelezett 
katonára,  Gyuricza  Béla  altábornagyra 
emlékezett.  „Szakaszparancsnoktól  a 
szárazföldi  haderő  parancsnokságáig  végig 
járva a ranglétra fokait, nyugállományban sem 
tétlenkedett.  Székesfehérvár  országgyűlési 
képviselőjeként  és  díszpolgáraként  nem  csak 
választókerülete,  de  a  katonák  érdekeit  is 
szem  előtt  tartotta,  képviselte.  A  történelmi 
múlt és az alig lezáródott jelen találkozik a mai 
ünnepen.  A  harcok  hőseinek  áldozata  és  a 
köznapi  döntések  bátorsága,  a  pákozdi 
csatában az ellenséggel viaskodó honvéd és a 
rendszerváltó években a nemzet biztonságára 
ügyelő  altábornagy  sorsa  egyaránt  – 
katonasors.  Példát  adnak  életből,  halálból. 

Példái  ők  a  kijelölt  feladat  vállalásának,  a 
parancsteljesítés  méltóságának,  a 
helytállásnak az emberi élet végső határáig, a 
halálig. Katonasors… Hajtsunk fejet tisztelettel 
Gyuricza  Béla  emléke  előtt!”‐  hangsúlyozta 
Vargha  Tamás.  A  megemlékezésen  a 
Honvédség  és  Társadalom  Baráti  Kör  elnöke, 
Székesfehérvár  polgármestere  dr.  Cser 
Palkovics András mondott még beszédet. 

Ezt  követően  koszorúzták  meg  a 
szabadságharc  emlékművét  a  Pákozd‐sukorói 
csata  164.  évfordulója  alkalmából.  Ezt 
követően  a  fehérvári  huszárok  tisztelegtek  a 
hazáért életüket adó hősök előtt. 

 

NYERTES PÁLYÁZÓKNAK !. 

 Az MVH felhívja a pályázók figyelmét 
a kapcsolódó rendeletek alapos 

áttanulmányozására, ‐ tekintettel az 
esetleges jogszabály módosításokra. Az 

MVH közlemény csak kivonatosan 
tartalmazza az alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 
2009‐es LEADER közösségi célú, illetve 
LEADER vállalkozás alapú fejlesztés jogcímre 
pályázóknak  a kifizetés kérelem beadási 
lehetősége már többnyire lejárt, az építési 
beruházások  esetén még van egy kis idő, de 
javasoljuk, hogy még 2012. decemberéig 
adjanak be kifizetési kérelmet. 
 
2012‐es LEADER nyertes  pályázóknak az első 
kifizetési kérelmet kötelező benyújtani  a 
támogatási határozat kézhezvételétől 
számított 9 hónapon belül ellenkező esetben 
elveszítik a megnyert pályázatot ! 
Minden esetben a www.mvh.gov.hu  oldalról 

töltse le a formanyomtatványokat, mert 

időközben változhatnak a vonatkozó 

rendeletek. Mindig a legutolsó verziót 

használja! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszámolás, a 

kifizetési kérelmek beadása nagy pontosságot és 

precizitást követel a nyertesektől. 


