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Ö N KO R M Á N Y Z AT I  H Í R E K

2009. Első szám

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesülethez, 
mint Helyi Akciócsoporthoz 25 db támogatási kérelem ér-
kezett az ÚMVP III. tengely négy jogcímére. A kérelmek 
benyújtására 2009. január 12-ig volt lehetőség. 

Az akciócsoport munkaszervezete 14 település vállalko-
zóitól, társadalmi szervezeteitől és önkormányzataitól várta 
a támogatási igényeket. (Az akcióterület 2 települése 5000 
főnél magasabb lélekszámú, ezért ők más forrásból pályáz-
hatnak majd hasonló fejlesztésekre.) 

A benyújtott kérelmek terén legaktívabbnak bizonyultak 
a mikrovállalkozások, illetve azon magánszemélyek, akik 
vállalták a vállalkozóvá válást. Alacsonyabb számban érkez-
tek kérelmek a civil szférából, és két egyházi jogi személy 
élt a kiírások adta lehetőséggel. 6 önkormányzat szeretne 
falumegújítás-fejlesztésben támogatást elnyerni. Az összes 
igényelt forrás megközelíti a 671 millió forintot.

A kérelmek jogcímek közötti megoszlása a következő-
képpen alakult:

- falumegújítás és -fejlesztés: 
9 darab kérelem 208,8 millió Ft támogatási igénnyel;
- mikrovállalkozások fejlesztése: 9 kérelem, 243,1 millió Ft;
- turisztikai tevékenységek ösztönzése: 4 kérelem, 
140,2 millió Ft;
- vidéki örökség megőrzése: 3 kérelem, 78,9 millió Ft
 értékben.
Jelenleg folyik a kérelmek MVH általi hiánypótlása, az 

ehhez szükséges kérelem feldolgozás.

 
Nagyon fontos, hogy a következő hónapokban a 

rákóczifalvi, valamint újszászi civilek, vállalkozók és az ön-
kormányzatok is előkészüljenek a LEADER források lehívá-
sára. A IV. tengely LEADER intézkedése rendelet formájá-
ban várhatóan 2009. június hónapban kerül kihirdetésre. 

 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk szerint várhatóan az 

alábbi célokra nyújthatnak be támogatási kérelmeket:
-  A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés tá-

mogatása határon belül és túl;
-  A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, kör-

nyezetkímélő és ártéri gazdálkodási formák fejlesztésének 
támogatása;

- Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gaszt-
ronómiai jellegzetességek fejlesztésének támogatása;

-  Polgárőrségek, önkéntes tűzoltó egyesületek működési 
feltételeinek kisléptékű javítása (nem személyi jellegű ki-
adások);

-  Minden olyan helyi sajátos tevékenység kisléptékű tá-
mogatása, melyek a hagyományos helyi mesterségek megőr-
zéséhez és bemutatásához közvetlenül kapcsolódnak;

- Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az 
egészséges életmód szemléletének terjesztésével.

 
További információk a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfej-

lesztési Egyesület LEADER Irodájában (Rákóczifalva, 
Szabadság tér 4.) ügyfélfogadási időben kérhetőek. (Hon-
lap elérhetőség: www.ktzve.hu)

Az önkormányzat helyi kommunális ellátási körébe sok 
feladat tartozik. Így a temető gondozása, a szeméttelep rend-
betétele, a közterületeken felgyülemlett szemét eltakarítása, 
az utcák karbantartása, a buszmegállók tisztántartása, és még 
lehetne sorolni. E feladatok ellátása a helyi adókból – első-
sorban a kommunális adóból – kerülnek finanszírozásra. Az 
elmúlt években a szemétszállítás költségeit is a helyi adókból 
fizette az önkormányzat.

A gazdasági válság azonban a régi rendszer működését 
lehetetlenné tette, ezért a kommunális ellátás gyökeres átala-
kítása elkerülhetetlenné vált.

2009. januárjában nagy értékű adomány érkezett a telepü-
lésre a Láncszem Alapítvány támogatásával. Az arra rászoru-
ló embereknek ruhák, cipők és játékok kerülnek szétosztásra 

LEADER HÍREK

Kommunális adó, kommunális ellátás átalakítása
Az átalakításról a képviselő-testület december 2-ai testü-

leti ülésén döntést hozott, és rendelkezett a 2009. évi kom-
munális adó fizetéséről.

Ennek értelmében a kommunális adó drasztikus csökken-
tésére került sor, azaz 13 ezer forint helyett 3 ezer forintot 
kell fizetni. Az önkormányzat természetesen a kommunális 
adó mentességet változatlanul fenntartja. 

Mivel az önkormányzat tovább nem tudja viselni a sze-
métszállítás költségeit, így 2009. január 1-től a lakosság 
saját maga fizet a szolgáltatónak, az általa használt kuka 
mérete alapján.

Adomány
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak koordinálá-
sával. 


