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 KÖSZÖNTŐ 
 
Kedves Olvasóink, 
 
tombol a nyár, 40 fok árnyékban, nyakunkon 
a hőségriadó, szerkesztőink nem pihennek. 
Ma 4. alkalommal olvashatják a Futár 
információit. Mi is csak reménykedni tudunk 
abban, hogy a júniusi árvíz után az 
augusztusi kánikula is tetőzik, majd – némi 
esővel fűszerezve – minden visszatér a 
normális kerékvágásba. Ha lehetne, 
bezsákolnánk ebből a melegből egy adagot 
télre. 

 

 
 

 

Lébény, köszöntjük legfiatalabb 
városunkat: A köztársasági elnök 325/2013. 
(VII. 10.) KE határozata alapján illetékességi 
területünk falvainak száma csökkent. Július 
15.-e óta Lébény is városi címet visel. A 
település vezetője szerint ez nem csupán 
lehetőség, hanem felelősség is. Legújabb 
városunknak és lakóinak minden jót 
kívánunk. 

 
 
eLEADER TK3: Tájékoztatjuk Tisztelt 
Projektgazdáinkat, hogy az SZMSLE Helyi 
Bíráló Bizottsága 2013.06.06-ai, 2013.06.13-ai, 
2013.06.20-ai, 2013.06.27-ei illetve 2013.08.01-
ei ülésein 3 db, 27 db, 18 db, 21 db illetve 15 db 
(összesen 84 db) támogató nyilatkozatot adott ki 
12.718.331,- Ft, 85.119.105,- Ft, 47.754.362,- Ft, 
60.084.296,- Ft illetve 45.867.312,- Ft (összesen: 
251.543.406,- Ft) értékben. 
 
A HBB soron következő ülését 2013. augusztus 
22-én (csütörtökön) 14 órakor tartja a Kimlei 
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében. 
Ezen az ülésen tárgyalják a jelenleg hiánypótlás 
alatt álló projektjavaslatokat, továbbá az újakat, 

MVH – módosult az ügyfélnyilvántartási 
rendszer: Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
megjelent a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-
nyilvántartási Rendszerbe történő 
nyilvántartásba vétel és változás bejelentés 
szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH 
Közlemény, melyet az mvh.gov.hu internetes 
portálon érhetnek el. Itt találják a kapcsolódó 
formanyomtatványokat is. 
 
VP - 2014-2020 – társadalmasítás: 
Megkezdődött a következő 7 éves ciklus 



melyek benyújtására 2013.08.13. 8 óra és 
2013.08.21. 15 óra között biztosítunk 
lehetőséget. A HBB támogató nyilatkozatokkal 
rendelkező projektgazdák benyújtott pályázataik 
záradékoltatása folyamatosan történik, a 
záradékolást adatait a http://www.szms.hu/hu/t-
lekerdezes/leader___hbb_2013.html menüben 
kísérhetik figyelemmel. 
 
Az ügyfélkapun beérkezett pályázatok áttöltését 
követően megkezdődött az akták érdemi 
ügyintézése, az érintett projektgazdák esetében a 
napokban folynak az előzetes helyszíni szemlék, 
kérjük projektgazdáinkat, szíveskedjenek 
szabadságaikat ennek figyelembe vételével 
tervezni. A júniusban benyújtott pályázatok 
átkerültek ellenőrzésre az MVH-hoz. 
 
Az első támogató határozatok a szürettel 
egyidőben várhatók. 

vidékfejlesztési programjának 
társadalmasítása. Július 25-én Levélen, 
augusztus 7-én Tényőn vettünk rész e 
rendezvényeken. Az ott elhangzottakról 
bővebben hamarosan honlapunkon is 
olvashatnak majd. Információ éhségüket 
addig is az alábbi linkre kattintva 
csillapíthatják: 
http://www.mnvh.eu/videkfejlesztesi-
program-tarsadalmi-egyeztetes  
 
EMVA III. turisztika jogcím: Várhatóan 
szeptemberben ismét megnyitják, aki érdeklődik 
a lehetőség iránt, már most elindíthatja az 
előkészületeket (terveztetés, előzetes információk 
beszerzése). 
Kérjük, hogy a megvalósítás alatt álló projeketek 
esetén figyeljenek a módosításokra, határidőkre 
(2 év után 50 %, turisztika, falu, vidék 6 hónap 
10 %, mikor vették át a levelet, mikor jár le  a 
hiánypótlás), kötelező arculati elemek meglétére.

 
Településeink - Ásványráró: Közép-Szigetköz 
Szívében, Mosonmagyaróvár és Győr között 
féluton, gépjáűrművel, tömegközlekedéssel és 
kerékpárral is könnyen megközelíthető. Ha erre 
járunk érdemes a Rákóczi utcán végigkerekezve 
az Öreg-Dunát és az egykori hajóállomást is 
megtekinteni. Ha megéheznénk, a Tatai 
Pékségben házi kenyér és számos péksütemény 
közül választhatunk. Érdemes a Kálváriánál is 
egy kicsit időzni. 
 

 

 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- Augusztus 10: Falunap, „Elszármazott Ásványráróiak 

Találkozója” (sportpálya, Ásványráró) 
- Augusztus 16 - 17: IV. LEVÉLI TRAKTOR 

TALÁLKOZÓ ÉS CSALÁDI NAP (Horgásztó és 
Május 1 Liget, Levél) 

További programjainkról lapunk következő számaiban 
olvashatnak. 

 

 REJTVÉNY: 
 

Támogató nyilatkozatot kiadó szerv: H_ly_ _ír_ló B_zo_t_á_ 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Részben helyt adó határozat 

ZÁRSZÓ: 
 
Köszönjük, hogy a magyar görögdinnye elfogyasztása közben szakított időt ránk is. Tartson 

velünk / olvasson bennünket legközelebb is. Ha erre jár, evezze körbe Ön is Kimlét. 
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