
HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2019/3 
 

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

 HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

www.palyazat.gov.hu 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu 

 

Tisztelt Partnereink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Fejér megyében elsőként hirdethetünk LEADER nyerteseket, 

több mint 200 millió forint értékben valósíthatják meg projektjeiket a LEADER pályázók. 

Gratulálunk a nyerteseknek!  

8 pályázat van még tartalmi értékelés alatt, kérjük a pályázók türelmét, amint az IH végez az 

ellenőrzésekkel értesíteni tudjuk a projekt gazdákat. 

Felhívás 

kódszáma 

Helyi Felhívás címe támogatói 

okirat/db 

Ft/lekötött tartalmi 

értékelés 

alatt 

VP6-19.2.1.-93-1-17 Minőségi innovatív 

szolgáltatás fejlesztés, 

vállalkozás élénkítés 

23 92 175 794 3 

VP6-19.2.1.-93-2-17 Innovatív minta értékű 

turisztikai vonzerő 

fejlesztések 

3 29 796 500 1 

VP6-19.2.1.-93-3-17 Értékmentés, a vidéki 

életminőség fejlesztése 

13 50 965 190 4 

VP6-19.2.1.-93-4-17 Megőrzendő örökség 

együttműködésben 

4 39 890 269 0 

 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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A kifizetési kérelmek benyújtására lehetőség van, a projekt gazdák elkezdhetik a megvalósítást. 

Biztató, hogy nagyon sok jó fejlesztési elképzelésre adtak be támogatási kérelmet az ügyfelek, 

amelyek kapcsolódnak az egyéb nagyobb beruházásokhoz, és várhatóan elősegítik a minőségi 

szolgáltatások körét, amivel a térség versenyképes tud maradni az országos turisztikai kínálatban. 

Felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik saját felelősségre megkezdték a projekt megvalósítást, hogy 

gondosan tanulmányozzák a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó MÁK jogszabályokat, hogy a 

támogatói okirat kézhez vétele után minél előbb beadhassák a kifizetési kérelmüket. 

https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-

elkesziteserol?lap=1 

Természetesen tájékoztatást, és képzést fogunk tartani, hogy sikeres legyen az elszámolásuk a 

nyertes pályázóknak. 

 

 

 

 

 
 

https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol?lap=1
https://hellovelence.hu/hu/news/6/1958/tajekoztato-kifizetesi-kerelem-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol?lap=1
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STORIE projekt – a vidéki vállalkozások ismereteinek a 
fejlesztése  

Az Erasmus+ programból támogatott STORIE projekt célja 2018-2020 között a turizmusban és 
kapcsolódó szektorokban működő vidéki vállalkozások 
versenyképességének javítása. A STORIE online 
képzési felületet hoz létre és irányelveket határoz meg 
a vidéki vállalkozások képességeinek és tudásának 
fejlesztésére, célja a kulturális és szellemi örökségre 
alapozott fenntartható turisztikai termékek 
fejlesztésének a támogatása.  
A projekt partnerségében 5 EU tagországból – 
Horvátországból, Ciprusról, Magyarországról, 
Litvániából és Spanyolországból – összesen 7, a vidéki 
turizmusban, képzési területen, tanácsadásban és 
kutatásban működő szervezet vesz részt. A project koordinátora a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit 
Kft. 

Miért fontos?  
A vidéki turizmus mintegy 1 millió embert 
foglalkoztat közvetlenül és közvetetten az Európai 
Unióban. A vidéki turizmus fejlesztése 
megállíthatja az elvándorlást a vidéki térségekből, 
segíti a környezetvédelmet, támogatja a 
tradicionális szakértelem megőrzését: fontos eszköz 
a kulturális és szellemi örökség megőrzésében és 
népszerűsítésében és jelentős számú helyi lakos és 
odalátogató életét teheti gazdagabbá.   
Ugyanakkor a kis vidéki vállalkozások számára 
szükséges a fejlődés a hatékonyabb marketing, az 
erősebb helyi együttműködés és a termékfejlesztés 
területén annak érdekében, hogy képesek legyenek 
az adott térség értékes egyedi adottságaira építve 

életre szóló élményt adni a turistáknak. 

 

Tudjon meg többi a STORIE projektről 
Kérjük, lépjünk velünk kapcsolatba és kövessen minket a Facebook-on! 

 The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

 

https://www.facebook.com/Project-Storie-1218429408305274/
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Teljessé vált Velence északi és déli része között a kerékpárút  

Zsohár Melinda  
Egymást követték a biciklisek az avatandó kerékpárúti szakaszon az esős napokat övező szombati 
verőfényben.  

Fél év alatt legalább százezren biciklizték körül a múlt év végére a Velencei-tavat, év végére ez 
meghaladja a 200 ezret 
is – tájékoztattak a Tour de Velencei-tó rajtja előtt a Velence Korzó egyik kávézójában helyi, megyei 
és országos politikusok. (A versenyről szóló tudósításunkat lapunk 15. oldalán olvashatják.) 
Szombaton adták át Velence belterületén a mintegy 170 millió forintból épített újabb szakaszt a tavat 
körbeölelő, már meglévő kerépárúthoz csatlakozóan. Ezzel vált teljessé a város északi és déli részei 
közötti kerékpáros közlekedés, a munkába járó lakosoknak és a kerékpárturizmusnak hódolóknak 
egyaránt kedvére kívántak tenni a beruházás folytatásával. 

Amint a tájékoztatón elhangzott, az önkormányzatok most térképezik fel a tennivalókat a készülő 
kormány-előterjesztéshez. A cél, hogy kiemelt turisztikai fejlesztési területnek nyilvánítsa a 
kormányzat a Velencei-tó térségét. 

A gyors sajtótájékoztatón örömteli gondokról adtak számot a Tour de Velencei-tó rajtja előtt, s a 
kerékpárút újabb szakaszának hivatalos avatása előtt. Molnár Krisztián Fejér megyei közgyűlési elnök, 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, L. Simon László országgyűlési képviselő, 
Koszti András velencei polgármester és Sági János gárdonyi rendőrkapitány egymást megerősítve 
számoltak be a tó körüli települések lélekszámának emelkedéséről, s a kerékpáros turizmus szinte 
robbanásszerű növekedéséről. 

Gárdonyban öt éve tízezren éltek, most tizenkétezer az állandó bejelentett lakos. Velencén 5500-ról 
6500-ra nőtt a létszám, Sukoró lélekszáma az eredeti népességéhez képest még dinamikusabban 
nőtt. Önerőből nem képesek megoldani az önkormányzatok az ebből fakadó feladatokat, mondta el 
Tessely Zoltán, amelyek az óvodai, iskolai elhelyezéssel kezdődnek. Az önkormányzatok most 
térképezik fel a tennivalókat a készülő kormány-előterjesztéshez, s nem titok: a cél, hogy kiemelt 
turisztikai fejlesztési területnek nyilvánítsa a kormányzat a Velencei-tó térségét. 

Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök egyben a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács (VVVTFT) elnöke Sukorón él családjával, egész életében meghatározó volt e szép 
vidék, mondta el. A sport fontos helyet foglal el mindennapjaiban, amennyiben ideje engedi, fut és 

https://www.facebook.com/feol.hu
https://www.instagram.com/feol.hu/
https://www.facebook.com/feol.hu
https://www.instagram.com/feol.hu/
https://www.facebook.com/feol.hu
https://www.facebook.com/feol.hu
https://www.instagram.com/feol.hu/
https://www.facebook.com/feol.hu
https://www.instagram.com/feol.hu/
https://www.instagram.com/feol.hu/
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kerékpározik, kislánya, Mira egyéves volt, amikor édesapja mögött, a kerékpár gyermekülésében 
végigkerekezte a tavat, s azóta is minden évben megszokott nekik ez a kirándulás. 

 

A most átadott kerékpárút segíti majd a fővárosból a Balaton felé kerekezőket is 
Fotó: Igari Balázs/Fejér Megyei Hírlap 

Az ötéves nagylány az idei Tour de Velencei-tó avatásakor már a kicsi hátsó nyeregben várta az 
indulást, csatlakozott hozzájuk Anikó, az édesanya is. A kétéves öcsi, Krisztián a nagymamákkal 
maradt, bár műanyag kisbiciklijével ugyancsak utánuk törekedett volna. 

Regisztrált Tessely Zoltán képviselő is a versenyre, aki a tájékoztatón hangsúlyozta: a kerékpárút 
biztonságossá tételére törekszenek, mert többször keresztezi a huszonkét kilométernyi vonal a 
közutat. 

Már nemcsak álom, hanem terv, hogy a Velencei-tó körüli kerékpárút kapcsolati eleme a leendő 
Budapest-Balaton, illetve az erre merőleges Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti szakasztól 
Esztergomig vezető kerékpárútvonalnak. 

 

Nagy változások jönnek a Velencei-tónál  

Infostart 2019. április 26. 06:40  

Sok helyen megújul a partfal, és visszaépítenék a horgászok vendégmólóit is, csak egyelőre keresik 
rá a forrást.  

Elsőként a sukorói evezőspályánál fejezhetik be a partfal rekonstrukcióját, mert ősszel ezen a 
területen evezős-világbajnokságot rendeznek. Zajlanak a munkálatok a sukorói szabadstrandnál is, a 
sukorói kikötőben, a nyugati partszakaszon, a Drótszamár kemping partfalánál, valamint a velencei 
Déli kanyari kikötő és hajóállomás területén - írja a feol.hu.  

A velencei csónakkikötőnél elbontották a hullámtörőt és folynak az agárdi Park Strand kemping 
partfalának kiviteli munkálazai is, illetve a Béke utcai kikötő partvédő művének elbontása is 
megkezdődött. Döntően a nem strandterületnek számító szakaszokon folynak most a munkák. 

A vendégmólók visszaépítésére keresik pénzt, mert azt uniós forrásból nem lehet finanszírozni. Hazai 
forrásokat kell bevonni, mert több mint 1400 folyóméter vendégmóló visszaépítését tervezik. A 

https://www.feol.hu/cimke/velencei-to
mailto:info@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/belfold/2019/04/26/nagy-valtozasok-jonnek-a-velencei-tonal
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/lakossagi-forum-a-partfal-rekonstrukcios-projekt-allasarol-meg-kell-egy-milliard-2993596
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tervek már elkészültek, a kormány elé benyújtani kívánt, horgászturisztikai fejlesztést tartalmazó 
dokumentációs anyag is 95 százalékos állapotban van. A projektből kimaradt munkálatokra tervezett 
költségvetés egymilliárd forint, amelyben a vendégmólók visszaépítésén túl egyéb fontos feladatok 
megvalósítása is szerepel: többek között a korábban kimaradt szakaszoknál a partfal kiépítése, 
helyreállítása, illetve igény mutatkozott sólyák kialakítására is. 

Nyitókép: MTVA: Faludi Imre 

 

A rendőrök új, gárdonyi otthonát adták át  

S. Töttő Rita  
Európai színvonalú, első osztályú épület jelképes kulcsát vehette át kedden Sági János, a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság vezetője azon az ünnepségen, melyen hivatalosan is átadták a Velencei-tó 
közvetlen közelében felépült rendőrségi központot. Sok évtized után kaphatott új, közös otthont a 
tizennyolc településen szolgálatot teljesítő helyi rendőrség.  

A 21. század követelményeinek megfelelő, modern épület Gárdony város önkormányzata 
közreműködésével, a város tulajdonában lévő ingatlanon épülhetett meg. Az új kapitányság 
épületének megvalósítását még az előző ciklusban kezdeményezte L. Simon László országgyűlési 
képviselő a kormánynál, a javaslatát elfogadták, s a beruházás Tessely Zoltán helyi országgyűlési 
képviselősége alatt valósult meg. A több mint 2200 négyzetméter alapterületre 1800 köbméter 
beton, 140 tonna betonacél és 73 kilométer vezeték került beépítésre. Az épületben 95 helyiség 
szolgálja a személyi állomány elhelyezését és az ügyfelek fogadását. A területen ezentúl helyet kaptak 
még mind a szárazföldi, mint a vízi közlekedést szolgáló eszközök tárolói is – összegezte Varga Péter 
rendőr dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány az új gárdonyi rendőrkapitányság átadóján. – Itt 
minden együtt áll ahhoz, hogy kollégáim megfelelő körülmények között végezhessék munkájukat, 
mely a modern kor vívmányainak megfelelő. Míg az elmúlt években a gárdonyi rendőrkapitányság 
állományának négy különböző épületben, egymástól elszigetelten kellett munkáját végeznie, most a 
különböző szakterületek egymás közvetlen szomszédságában, egymást kölcsönösen támogatva, az 
állomány kohézióját szolgálva láthatják el feladataikat – fogalmazott a megyei rendőr-főkapitány, 
kiemelve a gárdonyi rendőrök munkáját, akik a korábbi körülmények ellenére is mindig a legjobb 
tudásuk szerint látták el feladatukat. Majd hozzátette: a munkáltató akkor adhat a legtöbbet 
munkavállalóinak, ha megfelelő körülményeket biztosít számukra feladataik elvégzésére. – Ha a 
kollégák jól érzik magukat munkahelyükön, melyre második otthonukként tekintenek, akkor az 
megalapozhatja a hatékony munkavégzést. 

 



HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET      2019/3 
 

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

A korszerű épület jelképes kulcsát Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta 
át Sági Jánosnak, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének.  
Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap 

Ugyanezt emelte ki később pohárköszöntőjében Tóth István, Gárdony polgármestere is, aki szintén 
üdvözölte a beruházás megvalósulását, ahol több gárdonyi lakos is szolgálatot teljesít. Az ünnepségre 
Kontrát Károly parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét 
hozta el, s köszönetet mondott az eredményes szolgálatért, melyet a gárdonyi rendőrök végeztek a 
helyiekért. – Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, s ma Magyarország Európa s a világ 
egyik legbiztonságosabb országa. Ehhez nagyban hozzájárult a helyiek szolgálata, s az ország 
valamennyi rendőrének munkája. Ma Magyarország egy erős, büszke európai ország, amely 
rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy egy nagyberuházást, egy ilyen másfél milliárd forintos 
beruházást is saját erőből valósítson meg a Gárdony környéki polgárok biztonsága érdekében. 

 

Több mint kétszáz előadó lép fel az idei EFOTT-on 

MTI  

 

 

Több mint kétszáz fellépővel – köztük Rita Orával – rendezik meg az Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozóját (EFOTT) július 9. és 15. közt Velencén – közölte a fesztivál igazgatója 
a rendezvény szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. 

Maszlavér Gábor elmondta, hogy az EFOTT nemcsak egy fesztivált, hanem hatnapos komplett 
nyaralást kínál a Velencei-tó partján. Idén több mint tíz színpadon kétszáznál is több fellépő 
szórakoztatja a közönséget. 
Köztük lesz az albán származású brit énekesnő, Rita Ora, az olasz Gianluca Vacchi és a német 
Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát pedig az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti. A 
magyarok közül színpadra áll a harmincéves Tankcsapda, a tizenöt éves Road és az ugyanennyi ideje 
zenélő Halott Pénz, de Velencére érkezik a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, a Brains, Majka, 
valamint a Follow the Flow is. A fesztivál programjai a keddi mínusz egyedik napon nyitókarnevállal 
kezdődnek, majd szerdán, a nulladik napon Giccsparty várja a fesztiválozókat. 

Maszlavér Gábor elmondta: a sportprogramok is bővülnek, több mint harmincöt féle sportágat lehet 
majd kipróbálni az EFOTT-on. 
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Hankó Balázs, a 250 éves Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese az idei EFOTT 
házigazdájaként úgy fogalmazott: az egészséget kívánják fókuszba helyezni a fesztiválon. Elmondta, 
mivel a Semmelweis Egyetem célja, hogy tíz év múlva meghatározó, TOP 100-as egyetem legyen és 
Európa legjobb öt gyógyító egyeteme közé kerüljön, lényegesnek tartja, hogy társadalmi 
felelősségvállalásuk is kiterjedjen. Ezért szűrővizsgálatokkal, – többek közt méhnyakrák-szűréssel – 
véradással és egészséges táplálkozási tippekkel is várják a fesztiválozókat. 

Hegedűs Tamás, a Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke tájékoztatása szerint az 
egyetem külön standdal jelenik meg a fesztiválon, ahol napközben olyan közéleti szereplőket is 
megszólaltatnak, akik az egészséget helyezik előtérbe. Rendeznek sportprogramokat, valamint az 
egyetem Pető András Karának segítségével mozgássérült fiataloknak is életre szóló élményt 
szeretnének szerezni. 

L. Simon László, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója hangsúlyozta: az EFOTT turistákat és 
érdeklődőket hoz a térségbe, a velencei vendégéjszakák száma a korábbi 88 ezerről előbb 185 ezerre, 
majd tavalyra már 215 ezerre nőtt, ami jelentős idegenforgalmi adóbevételt is jelent a városnak. 
Beszélt a környékbeli fejlesztésekről, – köztük a kerékpárút-fejlesztésről, a Testnevelési Egyetem új 
vízisportbázisáról és a Bence-hegyen nyílt fröccsteraszról – valamint azt is elmondta, hogy a 
rendezvény alatt is zajlik a partszakasz teljes felújítása, de a kivitelezők úgy alakítják a munkákat, 
hogy a fesztiválozókat az ne zavarja. 

 

Partfal 

Ahogy arról már többször is írtunk, az Európai Unió nagylelkű támogatásának köszönhetően négy 
év alatt megújul a Velencei-tó partfala, sok kikötője és az élővilága is komoly támogatást kap. A 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Velencei-tavi partfal rekonstrukciója.  
 
   A tavaly kezdődött kivitelezési munkálatok jelenleg is több helyszínen zajlanak. A projektet az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg. 
A beruházás költsége 14 milliárd Ft, amelyet az EU és a magyar állam biztosít 100%-os vissza nem 
térítendő pályázati támogatás formájában. 

   A terveket megvalósító konzorcium április 23-án lakossági rendezvényt tartott Agárdon, a VVSI-ben, 
ahol a meghívott vendégek és a tókörüli települések érdeklődő lakosai tájékoztatást kaptak a 
projektben megvalósuló munkálatok előrehaladásáról, és a további munkálatok várható 
ütemezéséről.  
   Ahogy elhangzott: 2018-ban megtörtént a tó északi partján lévő vízfolyások sankolótereinek 
(hordalékfogó tározó) tisztítása. A megtisztított sankolóterek elősegítik a hirtelen lezúduló, heves 
csapadéktevékenység során a környező területekről érkező törmelék és hordalék lerakódását, 
kiülepedését, ezáltal javítva a Csincsa-árkon, a Csónakházi-árkon és a Koldus-árkon keresztül a tóba 
jutó víz minőségét. 
   A tó öbleiben ütemezetten megkezdődött a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása. A kikotort 
lágyiszap egy részét a már meglévő Cserepes-szigeti zagytéren helyezik el. A kikotort mederanyag 
további elhelyezésére a projekt keretében kialakítandó ideiglenes vagy végleges zagyterek 
biztosítanak lehetőséget. Ilyen a velencei Hidromechanizációs üzemi kikötő melletti HIDRO zagytér és 
a Sukorói zagytér, amelyek építése is már befejeződött. Öbölkotrás a MOHOSZ kikötőben történt, 
illetve megkezdődtek a Madárvárta-öböl kotrási előkészítő munkálatai is.  
   A partfal rekonstrukciós munkálatai jelenleg a sukorói VVSI evezős pályánál, a tőle nyugatra lévő 

https://v-to.mategabor.org/hirek/9867-velencei-to-partfal-es-az-elovilag.html
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Sukorói szabadstrandnál, a Sukorói „0” szelvényű kikötőben, a HIDRO teleptől nyugatra lévő 
partszakaszon, a Drótszamár (Panoráma) kemping partfalánál, valamint a velencei Déli kanyari kikötő 
és hajóállomás területén zajlanak. A Velencei csónakkikötőnél befejeződött a hullámtörő 
elbontása.  Folyamatban van az agárdi Park Strand kemping partfalának kivitelezési munkálatai, 
illetve megkezdődött a Béke utcai kikötő partvédőművének elbontása is. További előkészítő 
munkálatok zajlanak a Cserje és Béke utcai kikötő közötti partszakaszon. A kivitelezés lehetőség 
szerint az érdekeltek, a tulajdonosok, üzemeltetők, strandolók, horgászok igényeinek maximális 
figyelembevételével történik – hangzott le a lakossági rendezvényen. 

 

Megszülettek az első, helyi fejlesztéseket támogató döntések a LEADER Programban 

2019. április 3. 16:39 

Több mint 350 kérelem támogatásáról született döntés első körben a LEADER Program helyi 
fejlesztéseket támogató pályázatai esetében. Az akciócsoportok jól mérték fel a térség igényeit, 
hiszen a megjelent felhívásokra több mint 10 ezer kérelem érkezett be, mintegy 41 milliárd forint 
forrásigénnyel – mondta el Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára az 
Irányító Hatóság által szervezett LEADER képzésen, Kecskeméten.  

Mint hangsúlyozta, a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a kormány kiemelt figyelmet fordított arra, 
hogy valóban a helyi igényeknek megfelelő, szakmailag megalapozott Helyi Fejlesztési Stratégiák 
készüljenek, majd ennek nyomán a közösség érdekeit szolgáló pályázati felhívások jelenjenek meg. A 
103 elismert helyi akciócsoport 2017. október vége óta összesen 621 pályázatot hirdetett meg, 
amelyek több mint fele már lezárult. 

Azon kérelmek esetében, ahol az akciócsoportok és a Kormányhivatalok az ügyintézést, illetve a 
végső jogosultsági ellenőrzéseket elvégezték, az első döntések meghozatala is elindulhatott, valamint 
a nyertes pályázók a támogatói okiratokat is folyamatosan megkapják ügyfélkapujukon keresztül – 
emelte ki az államtitkár. Ennek eredményeképpen több mint 350 kérelem támogatásáról született 
döntés, amelyet további nyertes kérelmek kihirdetése követ majd a napokban. 

Az Irányító Hatóság által szervezett országos szakmai felkészítő képzésen a résztvevő helyi 
akciócsoportok képviselői tájékoztatást kaptak az aktuális és a jövőben várható feladatokról. Emellett 
lehetőség nyílt a program végrehajtásában szerzett tapasztalatok megvitatására és a jó gyakorlatok 
továbbadására is. 

(AM Sajtóiroda) 

 

Pannoni csodás táj, dolgos emberekkel  

A Velencei-tó turisztikai jelentőségének emeléséről szólt Gulyás Gergely miniszter a turisztikai 
évadnyitón. 

– Első évben egy díj rangját a díjazott személye is emeli, s mivel már most ilyen magasra tettük a 
mércét azzal, hogy Balsay István, Székesfehérvár rendszerváltás utáni első polgármestere kapta meg, 

http://www.halaszkastely.hu/index.php/74-pannoni-csodas-taj-dolgos-emberekkel
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nagyon nagy feladatot vállalt a kuratórium magára. Hiszen így a következő években hasonlóan nemes 
tevékenységet végzett közéleti személyiségeket kell jelölniük – fogalmazott Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki pénteken adta át a Velencei-tóért díjat a kápolnásnyéki 
Halász-kastélyban. A méltatásban elhangzott: elismert szakemberként fáradhatatlanul segíti a megye, 
így a Velencei-tó térségének fejlesztését. A Velencei-tó Vértes Fejlesztési Tanács egykori 
vezetőjeként, a Velencei-tó és Vértes Baráti Kör elnökeként neki is köszönhető, hogy a pannon táj 
gyöngyszeme, a Velencei-tó újra életre kelt. Balsay István így köszönte meg az elismerést: – Itt, e 
csodálatos dunántúli tájon minden van – tó, erdő, nádas, szántó és dolgos emberek. Jó innen 
képviselni az embereket. 

 

Gulyás Gergely az évadnyitón hangsúlyozta azt is: a Velencei-tó jelentősége sokkal nagyobb, mint 
amekkora szerepet a turizmusban jelenleg betölt. – A Balaton kulcsfontosságú helyszínné vált, s noha 
a Velencei-tó környékén számos fejlesztés elindult, mégsem kap szerepéhez mérten megfelelő 
arányban állami forrást. Sok olyan turisztikai fejlesztési lehetőség van, melyet ha kihasználunk, ezek 
az arányok kihangsúlyozottabbá válhatnak. Ezért nagyon fontos, hogy a következő évek turisztikai 
programjában a térség kellő súllyal szerepeljen. Hangsúlyozta: a következő évtized 
turizmusfejlesztésének nyertese lehet a Velencei-tó. 

http://www.halaszkastely.hu/programok2019.pdf 

 

http://www.halaszkastely.hu/programok2019.pdf
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Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai Központ, Pázmánd 

Aki a Velencei-tó nyüzsgése után csendet, nyugalmat, ugyanakkor maradandó élményt szeretne, 

annak ajánljuk a tótól mindössze néhány kilométer távolságra, a Nadap és Pázmánd közötti erdőben 

található Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai Központot (röviden Zöldközpont) 

élményprogramjait. 

A központot létrehozó család „a kevesebb néha több” minőségi szolgáltatás híve: nem a 

tömegturizmust kívánják kiszolgálni. A terület zavarásának elkerülése érdekében kevés látogatót 

fogadnak egyszerre, nekik pedig családias hangulatú, személyre szabott élményt adnak a túráikon. 

A Központ  tanerdő és örökerdő besorolást kapott az eltelt években. 

Saját területük és a Velencei-tó környékének természeti értékeit bemutató szakvezetéseik során 

a hazai erdők élővilágát megismerni szándékozó ökoturistákat, iskolai és óvodás csoportokat fogadják 

kis létszámban. 

Bejelentkezést követően szeretettel várnak mindenkit! 

Honlap: http://www.zoldkozpont.hu 

Természet- és Vadvédelmi Ökoturisztikai Központ 

2476 Pázmánd, 0225 hrsz. 

 

 

http://www.zoldkozpont.hu/
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Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a nyertes LEADER pályázatok Támogatói Okiratai folyamatosan 

kiküldésre kerülnek. 

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy gondosan olvassa át az okiratot, és az alábbiakat vegye 

figyelembe: 

1, Kérjük, hogy a Támogatói Okiratot szkennelje be, és küldje el részünkre: info@velenceitoleader.t-

online.hu  

2, Nézze át számszakilag és ha eltérést tapasztal, kérem hívja fel a munkaszervezetet egyeztetés 

miatt: 22-470-212 

3, Amennyiben az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt nem kívánja LEADER projektjét 

megvalósítani, kérjük 15 napon belül vonja vissza pályázatát. 

3. Ellenőrizze a mérföldköveket, ( támogatói okirat 6 hónapos eltérést elfogad) amennyiben 

módosítani kell gondolja át, és  tegye meg a változás bejelentést (kérjük egyeztessen velünk ha 

szükséges) 

Változás bejelentése A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86.§(1) bekezdése kimondja, hogy ha a 

kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján 

szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, 

költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására 

jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. A változás 

bejelentésére elektronikus úton, a Kincstár által üzemeltetett, az E-ügyintézés oldalon keresztül van 

lehetőség .A változás bejelentésére irányuló kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat, az E-

ügyintézési oldalra történő belépést követően, az Elektronikus kérelemkezelés/Vidékfejlesztési 

Program(2014-2020)Támogatási Kérelem/Változás bejelentés (VP)menüponton keresztül elérhető 

felületen tudja benyújtani. A változás bejelentések benyújtásához kapcsolódóan részletes 

információkat talál a www.palyazat.gov.huoldalon,a Pályázatok / Pályázati dokumentációk/ 

Vidékfejlesztési Program (VP)menüpont alatt a „Felhasználói segédlet változás bejelentés 

benyújtásához” dokumentumban, valamint a www.mvh.allamkincstar.gov.huoldalon a Hírek 

menüpont alatt a „Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható VÁLTOZÁS 

BEJELENTÉSEKKEL kapcsolatban” dokumentumban. 

4, Készítse elő az igazoló okiratokat, számlákat, mert Kifizetési Kérelmét benyújthatja, amennyiben 

már rendelkezik a megvalósításhoz szükséges dokumentumokkal. (Mérföldköveket ellenőrizze) 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=m

aximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId

=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3 

Segédanyagokat, tájékoztató anyagokat a www. hellovelence.hu és a MÁK oldalain talál. 

Személyes konzultációt biztosítunk, telefonon kérjen időpontot. 22-470-212 

 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.palyazat.gov.huoldalon,a/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.huoldalon/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7005474&_101_type=content&_101_urlTitle=kitoltesi-utmutato-kifizetes-igenylesh-3
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Gratulálunk! Sikeres megvalósítást kívánunk! Hasznos információk nyertes LEADER 

pályázatok megvalósításához  Dokumentumok, amiket érdemes ismerni egy nyertes LEADER 

pályázat megvalósítása során:   A Támogató Okirat tartalma 

• A beadott pályázat tartalma (pályázati adatlap, árajánlatok műszaki tartalma, 
tervdokumentáció stb.) 

• Az aktuális LEADER pályázati felhívás  
o Felhívás kereső link: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

• Az aktuális LEADER ÁÚF dokumentum  
o Letölthető itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

• A 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó 
támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról  

o Elérhető itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-
2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny 

• Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás bejelentések gyakorlati 
kérdéseiről  

o Letölthető itt: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

• Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához  
o Letölthető itt: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

• Egyes beruházási támogatások hiánypótlásainak teljesítését segítő formanyomtatványok  
o Letölthetőek itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-

/content/Spx3H7BXqCxL/nyomtatvanyok-hianypotlashoz 

• „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek 
megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” dokumentum  

o Letölthető itt: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

• „Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről” közlemény  
o Megtekinthető itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-

/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-
elkesziteserol/maximized?fbclid=IwAR3I_B9pkPXxPeKj1OFHGGF9VV13fjPg9NX6EuW
zx9f4-EX58SkgHm2UG08 

• Kitöltési útmutató előleg igényléshez  
o Letölthető itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/5746072/tajekoztatok 

• Kitöltési útmutató kifizetési igényléshez  
o Letölthető itt: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/5746072/tajekoztatok 

• Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei. Letölthető itt: 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

http://www.zagyvasag.hu/index.php/17-hirek/zagyvasag-friss-hirek/877-hasznos-informaciok-nyertes-leader-palyazatok-megvalositasahoz
http://www.zagyvasag.hu/index.php/17-hirek/zagyvasag-friss-hirek/877-hasznos-informaciok-nyertes-leader-palyazatok-megvalositasahoz
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/nyomtatvanyok-hianypotlashoz
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/nyomtatvanyok-hianypotlashoz
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol/maximized?fbclid=IwAR3I_B9pkPXxPeKj1OFHGGF9VV13fjPg9NX6EuWzx9f4-EX58SkgHm2UG08
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol/maximized?fbclid=IwAR3I_B9pkPXxPeKj1OFHGGF9VV13fjPg9NX6EuWzx9f4-EX58SkgHm2UG08
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol/maximized?fbclid=IwAR3I_B9pkPXxPeKj1OFHGGF9VV13fjPg9NX6EuWzx9f4-EX58SkgHm2UG08
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-kifizetesi-igenyles-alapos-es-valosaghu-elkesziteserol/maximized?fbclid=IwAR3I_B9pkPXxPeKj1OFHGGF9VV13fjPg9NX6EuWzx9f4-EX58SkgHm2UG08
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5746072/tajekoztatok
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
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      Sukorói Zenei Nyár – 2019 

A sukorói református templomban 

Programterv: 

Július 6. 19 óra 
Déri György gordonkaművész szólóestje 

Július 20. 19 óra 
Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolaművész és Csáki András gitárművész kamaraestje 

Július 27. 19 óra 
Szokolay Balázs zongoraművész és családtagjai hangversenye 

Augusztus 10. 
Rumy Balázs klarinétművész és barátai Mozart-estje 

Sorozatunkat a 2019. évben a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

www.nka.hu  
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LEADER Kiállítás- hogy könnyebb legyen a LEADER pályázat 

 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

info@velenceitoleader.t-online.hu  

www.palyazat.gov.hu 

 

 

https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.palyazat.gov.hu/

