2010. február - II. évf. 2. szám

II. Európai LEADER Expo

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a LEADER Szövetséggel közösen, 2010. március 4 és 7. között ismét megrendezi,
az immár második Európai LEADER Expo – t.
A szervezők célja, hogy ezen, az Utazás kiállítással egy időben rendezett, programon a Helyi Akciócsoportok szervezésében lehetőséget
teremtsünk - termékbemutató és vásár keretében - a területükön
működő vagy a térségre jellemző turisztikai szolgáltatók, népi kismesterségek, és a gasztronómiai kínálat bemutatására.
A rendezvényen kulturális műsor is lesz, amely régiós bontásban a
kiállítás 4 napján kerül műsorra. A Vértes-Gerecse Közösség is regisztráltatta magát a rendezvényen, igyekszik a térség minden jellegzetességét megmutatni a nagyközönségnek, legyen szó finom
borokról, étkekről vagy akár látványos néptáncbemutatóról.A rendezvényről szóló beszámolónkat Hírlevelünk következő számában
olvashatnak.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(továbbiakban: ÚMVP) hatálya
alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat
intézményei, e településeken
rendezvényt tervező nonprofit
szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések,
rendezvények támogatására.
A pályázat célja:
Összhangban az ÚMVP céljaival
és intézkedéseivel, ösztönözze:
• a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és
örökségének bemutatását;
• identitásukat, a kistérségi
vagy térségi együttműködéseket, a közösségi élmény és

összetartozás erősítését, a település megtartóerejének növelését;
• a korábbiakban megvalósított
rendezvények sorába illeszkedő
vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
• a helyi életminőség javítását,
a turizmus fellendítését;
• az ÚMVP széleskörű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is
illeszkedő bemutatását, megismertetését, valamint
• a térségben élő, az ÚMVP pályázatain nyertesek tevékenységeinek, terveinek bemutatását.
A pályázat tárgya
Pályázni lehet minden, az adott
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény, nonprofit
szervezet,
magánszemély,
települési összefogás által,
önállóan illetve több település
együttműködésében megvalósítandó hagyományőrző vagy
hagyományteremtő, kulturá-

Falunap 2010
pályázati kiírás

lis, zenei, népzenei művészeti,
szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok,
művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szemináriumok stb.).
A rendezvények időtartama
nincs megkötve, pályázni lehet
akár egy, akár többnapos eseménysorozattal. Költségtérítés
azonban csak egy napra, többnapos rendezvény esetében
csak az egyik (a pályázó által
választott és megjelölt) napra
nyerhető!
A pályázatokat a meghirdetés
napjától 2010. február 26. napjáig lehet beadni. A beadási
határidő tekintetében a postai
ajánlott küldemény feladásának dátuma (legkésőbb 2010.
február 26. 24:00 óra), vagy a
személyes benyújtás időpontja
(legkésőbb 2010. február 26.
14:00 óra) az irányadó.
A pályázattal kapcsolatban további információ olvasható a
www.umvp.eu weboldalon.
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ÚMVP arculat

Tájékoztatjuk azon tagjainkat, akik az ÚMVP III. tengely első
körös kiírásában sikeresen szerepeltek, hogy a nyertes projektről tájékoztatási kötelezettségük van a 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet alapján. Részlet az FVM Irányító Hatósága által
kiadott közleményből:
I. Az ÚMVP keretében támogatást nyert kedvezményezettek
(a továbbiakban: Kedvezményezettek) a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében a támogatással megvalósított beruházás, rendezvény helyszínén, illetve
a támogatással megvásárolt eszközön kötelesek megjeleníteni
az ÚMVP kötelezően előírt arculati elemeit a jelen közlemény
mellékletét képező, mindenkor hatályos ÚMVP Arculati Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelően.
II. Kedvezményezettek feladata és felelőssége az ÚMVP tá-

Pályázati Konzultációs lehetőség
A Vértes-Gerecse Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal
együttműködve a rendszeresen tartott ügyfélfogadások keretében folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. A LEADER program iránt érdeklődő
ügyfelek az ÚMVP III. és IV. tengelyes vidékfejlesztési forrásairól, a várhatóan megjelenő pályázati
lehetőségekről kaphatnak felvilágosítást. A projektgazdák segítséget kapnak projektterveik kidolgozásához.
Munkánk másik részét a hasonló témákban megtartott települési fórumok, tájékoztatók jellemzik
saját szervezésben. Szívesen fogadunk felkéréseket. Csákváron civil kezdeményezésre hívták meg
a HACS munkatársait, hogy a testületi tagoknak,
érdeklődőknek 2 célcsoportnak adjunk összefoglalást. Először általánosságban az önkormányzatoknak szóló pályázati lehetőségekről, a jelenlegi
helyzetről, a LEADER célterületekről szóló blokkot
állítottunk össze, majd a következő héten a Vértes
Múzeum Baráti Köre Egyesület meghívására a civil
szervezeteket érintő témákról kértek ismertetést.
Részletesen megismerhették a résztvevők a már
megjelent 10 LEADER célterületet és azt a hatot is,
amelyek már a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában
(HVS-ben) megfogalmazásra kerültek, de még nem
került kiírásra.
Várjuk mindazon civil szervezeteknek, települési
csoportoknak, gazdálkodóknak, vállalkozóknak a
meghívását, akik szeretnék a csákvári példát követni. Tapasztalataink szerint ezek hatékonysága kedvezőbb. 2010–ben – előzetes IH tájékoztatás szerint
szeptember, októberben – lesz lehetőség újból IV.
tengelyes, majd III. tengelyes pályázatok (kérelmek)
benyújtására. A következő fordulóban lehetőség
lesz újabb célterületek meghirdetésére is, ezekre
szeretnénk minél több projektgazdát felkészíteni.

mogatásával megvalósult műveletek esetében a tájékoztatási,
illetve a nyilvánosságra vonatkozó intézkedések maradéktalan betartása. Ennek részeként kötelessége tájékoztatni a támogatott projektben résztvevőket, a projekt által közvetlenül
érintetteket és a projektről tudomást szerző lakosságot az Európai Unió és az ÚMVP szerepéről a támogatás kapcsán. Ennek megfelelően minden, az ÚMVP által támogatott projekt
gazdájának a támogatás jellegétől függő kommunikációs csatornán, eszközön fel kell tüntetnie a kötelezően előírt arculati
elemeket az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

Február közepétől kötelező adatszolgáltatás!
Február 15-től egy hónapig tart az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) és a Halászati Operatív Program (HOP) támogatásában részesülő Ügyfelek számára a kötelező rendszeres monitoring adatszolgáltatás.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden, az ÚMVP és a HOP támogatásában részesülő ügyfelet rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség
terhel. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek kizárólag elektronikus úton, az
Ügyfélkapun keresztül lehet eleget tenni. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció, a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül. Ügyfélkapus
belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítás után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal internetes honlapjára átlépve található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével tehető meg. Ez a szolgáltatás a www.magyarorszag.hu
és a www.mvh.gov.hu internetes portálokon keresztül érhető el.
Az előző évekhez képest változást jelent, hogy a Hivatal azt az Ügyfelet, aki a
teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy hibásan,
valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az előírt módon teljesíti, ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja. Az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, a 14/2010 -es MVH közlemény tartalmazza.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Falusi vendéglátás, vendégfogadás 2010-ben
Falusi vendéglátásból, falusi vendégfogadásból származó jövedelem a továbbiakban önálló tevékenységből származó jövedelem lesz, az eddigi adómentesség – amely legfeljebb együttvéve 1 200 000 forint bevételre vonatkozott
– megszűnik, de lehetőség nyílik arra, hogy a magánszemély a bérbeadásból
származó jövedelmekre vonatkozó elkülönült adózást [Szja-törvény 74.§ (4)
bekezdés] alkalmazza e bevételei tekintetében.
Fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki – nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében – üdülés, pihenés céljából közvetlenül
magánszemély(ek)nek szálláshelyet nyújt ugyanazon magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére – az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint – az e tevékenységéből származó
bevételére tételes átalányadózást választhat, feltéve, hogy e tevékenységét a
tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja.
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Szülők szervezték a dadi farsangot

A kép illusztráció

Kifizetési kérelem benyújtási
időszak fiatal gazdáknak
Januárban két kifizetési időszak nyílt meg azok számára,
akik részesülnek a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatásban (1 466 fő).
Mindkét féle kifizetési kérelem a 2008. évi támogatási kérelmekre vonatkozik. Kifizetési kérelmet lehet benyújtani
a megítélt támogatási összeg 90 százalékára, valamint
10 százalékára. A támogatás jellegéből fakadóan ugyanis, az ÚMVP-ben megszokottól eltérően, már a teljesítés
(a vállalt gazdaság létrehozása) előtt hozzá lehet jutni a
megítélt támogatási összeg 90 százalékához. Erre eddig a
támogatási határozat kézhezvételét követő 45 napon belül kellett benyújtani kifizetési kérelmet. Akik ezt elmulasztották, most januárban lehívják a támogatási összeg 90
százalékát. Ugyancsak most nyílt meg a támogatási összeg
fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtási időszaka, amennyiben a fiatal gazda 2009-ben
teljesítette a támogatási kérelem üzleti tervében a 4. évre
vállalt üzemméretet, és sikeresen elvégezte az ÚMVPben előírt kötelező képzést. Nem kötelező tehát az összes
győztes fiatal gazdának most benyújtania a kérelmét, ezt
legkésőbb 2012 januárjáig kell megtenniük, az évente
megnyíló kifizetési időszakok valamelyikében.
Az MVH eddig 1448 ügyfélnek fizette ki a támogatási összeg 90 százalékát, összesen több mint 13 milliárd
forintot. A 2008. évi kérelmekre még további körülbelül
1,5 milliárd forint kifizetése várható, de ez eloszlik a következő 3 évben attól függően, hogy az ügyfelek mikor
nyújtják be a támogatási összeg 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelmet. 2009-ben a fiatal gazdák támogatására 6145 kérelem érkezett be, körülbelül 65 milliárd
forintos igénnyel. Jelenleg a kérelmek feldolgozás alatt
állnak, határozat az év első negyedében várható.
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Minden gondot levett az iskola pedagóguskollektívájának
válláról a Borodenkó Szilvia vezette szülői közösség, melynek tagjai hangulatos farsangi bulit szerveztek a dadi iskola diákjainak. Már bejutni sem volt egyszerű szombaton a
művelődési otthonba, ahol régen gyűlt össze ennyi ember.
Az előtérben sütemény és édességhegyek fogadták a látogatót, de szendviccsel is rendesen felszerelkeztek a rendezők.
Mindeközben a színpadon sorra léptek színre a maskarások, s mint Bakiné Takács Irén intézményvezető elmondta,
szinte alig volt gyerek, aki ne vett volna részt a szóló, vagy
csoportos produkciókban, melyekre hetek óta készültek.
Felsorolni is nehéz lenne a bemutatkozó figurákat, akik között a mesevilág ismert alakjai mellett a fiatalok kedvenc
filmjeinek hősei is a világot jelentő deszkákra léptek, s a
bemutató végén még egy csoportképre is összeálltak a jelenlévő szülők, nagyszülők, rokonok nagy örömére.

Közmeghallgatás Kömlődön
Pénzügyi adatokkal teleírt prezentációs mappával érkezett
Kiss Ferenc polgármester a pénteki közmeghallgatásra,
hogy bemutassa és szemléltesse, hogyan sikerült a 2006ban még közel 33 millió forintos adósságot nyögő település
kasszáját stabilizálni.
Szállítók, szolgáltatók álltak sorba négy évvel ezelőtt, hogy
pénzükhöz jussanak, majd hosszas tárgyalásokat követően
egy igen nehéz év várt a falura, ugyanis 2007-ben 21 milliót
törlesztettek adósságukból. 2008-ban újabb tízmilliót faragtak le az adósságállományból, s ebben az évben már jutott
4,5 millió telekalakításra, s egymillió forintból útterveket is
készíttettek. Tavaly aztán két képviselő is hozzájutott addig
ki nem fizetett kétmilliós tiszteletdíjához, de ekkor már komolyabb helyi rekonstrukciókra is futotta közel hétmilliós
értékben. Többek között megtörtén a művelődési ház és
az iskola fűtéskorszerűsítése (867 ezer), a művelődési ház
festése (788 ezer), az óvoda fűtésének modernizálása és a
nyílászárók javítása (232 ezer), a községháza villamoshálózatának felújítására (402 ezer), valamint az utak kátyúzására is (3 millió).
Nincs tartozás, nincs hitel - mondta nem kis büszkeséggel
Kiss Ferenc, aki kiemelte: mostantól a bankok is másként
kezelik Kömlődöt, hiszen nincsen eladósodva, azaz viszonylag könnyen juthat hitelhez, ami megkönnyíti a pályázati
önrészek előteremtését.
A továbbiakban lakossági észrevételekkel folytatódott a
közmeghallgatás. A polgárok elsősorban az óvoda és az
iskola alsó tagozatának megtartásával kapcsolatos aggódásuknak adtak hangot, illetve a Határ úti telkek kialakítását
érintették, végül a polgármester az ez évi költségvetés tervezetéről tartott rövid tájékoztatót. forrás: www.oroszlany.hu
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fotók: www.bokod.hu

Bemutatkozik Bokod
Bokod valószínűsíthetően már honfoglalás kori település,
mivel határfaluként szerepel egy Árpád által, Elődnek adományozott ajándéklevélen.
A településen történt ásatások során késő bronzkori (ie.XIVIII - század) leletek kerültek elő (kardok, lándzsák, kések,
sarlók, balták).
Az első írásos említése 1146-ból származik. 1326-ban Károly
Róbert innen származó jegyzőjének, Bokodi Györgynek a
nevében került elő a település neve. Kedvelt vadászterülete
volt Nagy Lajos királynak, közel volt a faluhoz Gerecér nevű
vadászkastélya, később Gerecsér vár néven vált ismertté,
melynek ma már csak alig látható nyomai vannak. Albert király halála után ebben a várban szállt meg 1439-ben a megözvegyült Erzsébet királyné és fia V. László. Kíséretében volt
Kottaner Ilona a Visegrádról ellopott koronával. Innen indultak tovább a székesfehérvári koronázásra. A falut és környezetét később Rozgonyi István kapta zálogba, 1440-ben
Rozgonyi Istvánné, 1446-ban pedig Rozgonyi Jánosé lett.
A XVI. század közepén, a török pusztításnak köszönhetően
lakatlanná vált a falu. 1606-ban – a zsitvatoroki békét követően telepedett le a községben hét nemes katona. 1642ben Bokod új jobbágyokat kap, jobbára szlávokat. 1689-ben
Szécsény György, esztergomi érsek kiadja a Faluszálló levelet, amelynek következtében tótokkal és németekkel gyarapszik a település.
A 18. században az Esterházyak a Felvidékről katolikus szlovákokat telepítettek Bucudra vagyis Bokodra.
Érdekesség Bokod településről, hogy Magyarországon elsőként itt termesztettek burgonyát.
A községben található műemlékek: a későbarokk stílusban,
1701-ben épült evangélikus templom, mely valószínűleg
Fellner Jakab tervei alapján épült, valamint az 1779-ben
emelt római katolikus és az 1794-ben készült református
templom.
A közeli erdőkben találhatók a majd ezer éves
vértesszentkereszti apátság romjai. A környék turistaútvonalai a természetjáróknak igazi kihívást jelentenek.
Bokod a XX. században a környező településekkel együtt

kapcsolódott be a szénbányászatba, mely hosszú időn keresztül megélhetést biztosított az itt
élő embereknek.
A falu határában építették fel a
Vértesi Hőerőművet, ami számára egy jelentős nagyságú
(130 hektár) hűtőtavat kellett
létrehozni. Ez a Bokodi-hűtőtó
vagy, ahogy a helyiek mondják az Erőműi-tó. Ezen folyik
keresztül a Császár községtől délre eredő Által-ér, mely
Dunalamásnál torkollik a Dunába. A tó nemcsak az erőmű
számára fontos, hanem a horgászat szerelmeseinek is kedvez. Jelentős horgászparadicsom bontakozott ki az elmúlt
időben.
Bokod község Magyarország Közép-dunántúli régiójában, az
Oroszlányi Kistérségben fekvő település. A helység Komárom-Esztergom Megyében a Vértestől észak-nyugatra, az
Által-ér völgyében helyezkedik el. A Dunántúli-középhegységnek és a Bakonynak összekötő tagja. Mintegy 2254-en
lakják, teljes közigazgatási területe 2991,525 ha; melynek
36 %-a a Vértesi Natúrparkhoz tartozik.
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AKTÍV ÉS KREATÍV VIDÉKI IFJÚSÁG!

(NEMZETKÖZI PROJEKT FIATALOKNAK, projekt javaslat Finnországból,
az Ezer Tó országának csodálatos vízi világából)
Célunk a fiatalok közös ügyekben való aktív részvételének,
saját kezdeményezéseinek, kreativitásának és felelősség
vállalásának erősítése, valamint a nemzetközi együttműködés, információ és tapasztalatcsere támogatása.

tevékenységek kialakítása, melyekben fontos szerepet kap
a vidéki ifjúsági csoportok közötti nemzetközi kapcsolatok
ösztönzése. Nemzetközi ifjúsági műhelyfoglalkozások szervezésére is sor kerül.

Háttér:

A projekt az ifjúság számára a következőket kínálja:

Az “Uncle’s Hat” csoport egy Finnországban, Leppävirtaban
működő helyi települési egyesület. Az Egyesület 1995ben alakult. Az “Uncle’s Hat” a Finn Települések Ligájának
(Finnish Settlement League) és a Nemzetközi Települések Ligájának (IFS) is tagja. Az Egyesület lakhatási szolgáltatásokat
és lakhatást buiztosít speciális társadalmi csoportoknak és
önkéntes munkát szervez különböző korcsoportok számára.
A fiatalok tevékenységeinek fejlesztése fontos fejlesztési terület manapság. A tolerancia, a változatosság elfogadása, az
egyenlőség és a hátrányos helyzetűek segítése szintén a fiatalok tevékenységének értékei közé tartoznak. Leppävirta
Finnország keleti részének Észak-Savo térségében található,
52 km-re délre Kuopio-tól és 24 km-re északra Varkaus-tól.
A település lakosainak száma 11000.
Célcsoport
A projekt célcsoportja Leppävirta, Varkaus és Kuopio külterületén élő 13-19 éves fiatalok. Az együttműködő felek
bármely EU Leader (vidéki) területről származhatnak.

• Nemzetközi kapcsolatok és tapasztalatcsere
• Hálózatépítés más országbeli fiatalokkal
• Újszerű ötletek
• A közösség és az együtt munkálkodás öröme
• Munkahely és gyakornoki állás az ifjúsági kávéházban és
műhelyfoglalkozásokon
• Saját életterük kialakításának lehetősége
• Hatékony kapcsolati csatornák helyi, regionális, és nemzetközi szinten
• Egy hely a különböző hobbik és kézműves tevékenységek
gyakorlására
• A szabadidő tartalmas eltöltése, a műhelymunkák során
lehetőség új történetek, tervek kipróbálására és továbbfejlesztésére
• Biztonságos és kényelmes munkakörnyezet
• Baráti társaságok, egyesülések
• A felnőttek támogatása és útmutatása a fentiekhez.

Kapcsolattartó:

Ütemezés
Kezdeti jelentések:2010. március 1.- 2010. október 31., Projekt: 2010. November 1. – 2012. December 31.

A projekt céljai
A projekt célja a Leppävirta, Varkaus és Kuopio város külterületein élő fiatalok tevékenységeik fejlesztésével kapcsolatos ötleteinek felszínre hozása, összegyűjtése. További cél
a fiatalok közös ügyekben való aktív részvételének , saját
kezdeményezéseinek, kreativitásának és felelősség vállalásának erősítése, valamint a nemzetközi együttműködés,
információ és tapasztalat csere támogatása. A projekt végrehajtásában közreműködő partnerek Leppävirta önkormányzata, az egyház, Kuopio részeként Puijola, és a területen működő ifjúsági központok.
Szeretnénk bemutatni a fiatalok azon álmait és terveit, melyek már az ifjúsági tevékenységek tervezési szakaszában
vannak. Az ötlet lényege megteremteni az ifjúság igényeinek megfelelő munkakörnyezetet, ahol lehetővé válik nyitott megbeszélések, továbbá média, művészeti, és zenei
műhelyfoglalkozások szervezése az ifjúsági kávéházban.
A fiatalok mellett, projektmunkatársak és szakértők segítenek a műhelyfoglalkozások koordinálásában, például
fotóművészek, szerkesztők is együttműködnek a projekt
megvalósításban. Cél olyan végrehajtható és fenntartható

Ms. Päivi Puustinen
Vidéki partnerek /nemzetközi mozgósító személy
LAG Kalakukko ry www.kalakukkory.fi
LAG Mansikka ry
www.mansikkary.fi
Address: Kalakukko ry, Hietapohjantie 926, 73460
Muuruvesi, FINLAND
Mobile: +358 40 172 2726
Email: paivi.puustinen@kalakukkory.fi
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