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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
ha nem lapoznánk fel naptárainkat, az
elmúlt hetek időjárása alapján azt
gondolhattuk volna, a tavasz jött el.
Szép napsütéses időben látogathattunk el
Mindenszentek ünnepén szeretteink
sírjához,
gyújthattunk
gyertyát,
helyezhettük el a megemlékezés
virágait. Bár sokan úgy gondolják,
november az elmúlásról szól, mi tudjuk:
ezt mindig egy új kezdet követi. Mai
számunkban az elmúlt egy hónap
történéseiről olvashatnak valamint a
következő hetek várható eseményeiről is
informáljuk Önöket.

LESZ alapító tagok Sarlóspusztán
VP – OP ’14 – ’20: Véleményezze Ön is: A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára belépve
2013. november 17-éig véleményezhető 2014-2020as időszak 6 db operatív programjának tervezete:
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP)
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
(IKOP)
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján
pedig a Partnerségi Megállapodást találják.

Krizantém – Mindenszentek virága
Megalakult - LESZ: 2013. október 29-én, 62
LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével
Tatárszentgyörgy-Sarlóspusztán létrejött a LEADER
Egyesületek Szövetsége országos hatáskörű civil
szervezet melynek célja a LEADER szervezetek
szakmai munkájának segítése. Egyesületünk alapító
tagként vesz részt az új Szövetség munkájában. A
helyi
fejlesztéspolitikai
feladatok
ellátására
Magyarországon 95 LEADER Helyi Akciócsoport
működik. A LEADER szervezetek összefogására
létrejött LEADER Egyesület Szövetsége fontos
célkitűzése a vidéki területek egységes fejlesztésének
előmozdítása, valamint a vidék-város partnerség
erősítése, különösen a 2014-2020 közötti időszakban.

EUR: az EU-ból érkező támogatás

eLEADER TK3 – falu, vidék: Az elmúlt hetekben Helyi Döntéshozó Testületünk 2 rész-

rangsorolást végzett el. Az eredmény: október 24-én megkezdődhetett a támogató határozatok
postázása, a napokban pedig további 53 projektgazda veheti kézhez az örömhírt hozó
borítékokat. Felhívjuk azonban mindenki figyelmét, hogy a dokumentum mellett egy
tájékoztató level is érkezik. Kérjük, szíveskedjenek ezt is gondosan áttanulmányozni, mert a
megvalósítás és kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmaz.
E helyütt is emlékeztetjük az érintetteket, hogy a falu, vidék jogcímekben többségük a támogató
határozatát június 24-én vette át. Számukra ez azt jelenti, hogy a fejlesztést 6 hónapon belül meg kell
kezdeni és az egyéb elszámolható költségeken túl minimálisan 10% összegről a kifizetési kérelmet
szükséges benyújtani. A határidő elmulasztása, komoly következményekkel jár: a támogató határozat
visszavonásán túl a Hivatal a projektgazdát 3 évre kizárja a támogatási rendszerből.

Turisztika, falubusz, mini IKSZT, állatmenhely – pályázna? – Amennyiben igen,
készséggel állunk rendelkezére. A Vidéki alapszolgáltatások 103/2013. (XI.8.) VM rendelete
honlapunkon elérhető, a turisztika jogcímrendelet lapzártánk ideje alatt kerül a
Közlönykiadóba és a megjelenlést követő napon hatályba is lép. Szükség is van erre, hiszen a
kérelmek benyújtása november 18. és december 13. között lehetséges postai úton (turisztika),
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások tekintetében a benyújtás
kizárólag elektronikus úton történik és az november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de
legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig tart.
Településeink - Dunakiliti: Nem sok település

élt meg annyi mindent, mint Dunakiliti és
maradt fenn több mint fél évszázadon
keresztül. Gondoljuk el, hogy Kilitiről már a
12. századból, az Árpád-korból maradtak
fenn olyan jegyzetek, amelyek arról
tanúskodnak, hogy létezett. Túlélte a
mohácsi vészt, a német hadsereg átvonulását,
két világháborút, csatákat, árvizeket. Helyi
védett értékei: Batthyány kastély, Németh
villa, Batthyány kápolna 1875-ből, római
katolikus templom 1910-ből, 1896-ban
ültetett Milleneumi tölgy és a Batthyány
kastély kertje. Dunakiliti a természeti és
épített értékek mellett a kulturális
örökségeire is nagy hangsúlyt fektet. (forrás:
dunakiliti.hu)

a megújult Batthyány kápolna

PROGRAMAJÁNLÓ:
- November 15: IKSZT hivatalos átadása, Kimle
- November 16: Tűzoltószertár átadás, Levél
- November 16: II. Duna-Gyöngy Zsibvásár, Dunaszentpál
- November 23: III. Városi Néptáncgála, Jánossomorja
- December 1: Adventi gyertyagyújtás I.
- December 8: Adventi gyertyagyújtás II.
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.

REJTVÉNY:
Előzetes helyszíni szemle során kiállított dokumentum: E_l_n_rzé_i j_g_ző_ön_v
(megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk)
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Pályázati dokumentáció
ZÁRSZÓ:
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