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Vezetői összefoglaló 

 
A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2014-2020-as programidőszakra vonatkozó Helyi 

Fejlesztési Stratégiája a hevesi járás 17 és a füzesabonyi járás 16 településére terjed ki, melyből 32 

település jogosult LEADER támogatásra.  

A TTRM Egyesület stratégiájának jövőképe a következőképpen került megfogalmazásra: „ A TTRM 

térségében a három szféra összefogásával létrejövő projektek hatására, javul a térségben élők 

életminősége, a falvak népességmegtartó képessége; nő a gazdaság, a turisztikai vonzerő.” 

A jövőképet figyelembe véve kerültek kialakításra átfogó céljaink, melyek között szerepel, a helyi 

erőforrásokra, együttműködésekre épülő gazdaság létrejötte, a lakosság életminőségének, a helyi 

szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javulása, az elvándorlás csökkenése, a hátránnyal élő 

csoportok életminőségének javulása. 

A megfogalmazott speciális célok között szerepel, a helyben működő mikrovállalkozások gazdasági 

potenciáljának erősödése, minőségi helyi termékek és szolgáltatások létrejötte és piacra jutásuk 

feltételeinek megteremtődése, a jellemzően falusi lakosság életminőségének, komfortérzetének, 

biztonságérzetének javulása, a közösségi kohézió erősödése, civil szféra fejlődése, társadalmi 

szerepvállalásuk erősödése. 

Céljaink elérését a különböző operatív programok nyújtotta támogatási lehetőségek figyelembe 

vételével az alábbi LEADER intézkedéseinkkel kívánjuk elősegíteni:  

 Települési szolgáltatások fejlesztése 

 A térség turisztikai kínálatának bővítése 

 Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása 

 Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének 

javítása 

 Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése 

A két járás területének természeti adottságai a mezőgazdasági termelésnek kedveznek, ezen belül is a 

szántóföldi növénytermesztés a meghatározó. Az elmúlt években egyre nagyobb a kereslet a helyi 

szolgáltatások és termékek iránt, viszont szükség van ezek minél szélesebb körű kommunikációjára, 

fejlesztésére. A TTRM adottságainak minél szélesebb körben való kihasználása érdekében fontos a 

növekvő kereslet feltérképezése, a helyi termékek, szolgáltatások esetében. Szükség van a helyi 

termékek, szolgáltatások piacának fejlesztésére, annak érdekében, hogy csökkenjen a 

munkanélküliség, és javuljon a gazdaság helyzete, aktivitása.  

A gazdasági, társadalmi szerkezet megerősítésével csökkenteni kell a térség szereplőinek 

kiszolgáltatottságát, növelni kell a jövedelemtermelő képességet. Azokat az elképzeléseket érdemes 

és szükséges felkarolni, amik a térség számára hosszú távon pozitív gazdasági és társadalmi hatással 

bírnak.   

A LEADER forrásból tervezett intézkedéseinkkel a Helyi Fejlesztési Stratégia alapján készülő pályázati 

felhívások keretében kívánjuk támogatni a 32 jogosult településünkön székhellyel, telephellyel 

rendelkező önkormányzatokat, civil szervezeteket, mikrovállalkozásokat, őstermelőket. Az egyes 

intézkedéseink esetében a projektek kiválasztása a Stratégiában meghatározott kritériumok alapján 
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történik. A HFS tartalmát folyamatosan felül fogjuk vizsgálni és szükség esetén kezdeményezzük azok 

módosítását, a források átcsoportosítását. 

Az Egyesület az operatív munkák végzésére 2008. év november elsejével két főállású munkatárs 

alkalmazásával létrehozta munkaszervezetét, illetve megnyitotta irodáját Hevesen. 2009. év  

novemberétől az akkreditációs eljárás maradéktalan teljesítését követően lehetővé vált, hogy a 

LEADER pályázatokkal és a III. tengelyes kérelmek feldolgozásával összefüggő munkákat a 

munkaszervezet delegált feladatként látta el, ezáltal lerövidült a pályázatok beadása és a döntések 

meghozatala közötti időszak. Az akkreditációs eljárás során bővült a munkaszervezet létszáma 5 teljes 

munkaidős foglalkoztatottra. Az Egyesület működése során a térség fejlesztésére, a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában szereplő célok megvalósítására, a hálózatosodás elősegítésére, szférák 

közötti együttműködés erősítésére, innovatív projektek ösztönzésére törekedett és törekszik ma is. 

A Vidékfejlesztési Program és az egyéb operatív programok támogatásával megvalósítani kívánt 

fejlesztések esetében az Akciócsoport, illetve annak munkaszervezete elsősorban tájékoztató, 

tanácsadó, igény esetén projektmenedzseri tevékenységet lát el. A térség fejlesztése érdekében, 

továbbá a működési források kiegészítésére Akciócsoportunk pályázatokat kíván benyújtani. 

A LEADER intézkedések meghirdetését, a pályázatok értékelését az Akciócsoport Döntéshozó 

Bizottsága végzi és a szükséges döntéseket is ő hozza meg. A döntések előkészítése, a támogatottakkal 

való kapcsolattartás, a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs és 

kommunikációs tevékenység a hevesi HACS irodában működő munkaszervezet feladata.  

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az 
EU2020 céljaihoz 
 

A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia 

megalkotásakor arra törekedett, hogy megteremtse az összhangot az Európa 2020 stratégia 

célkitűzéseivel, illeszkedjen a Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott célokhoz, valamint Heves 

megye területfejlesztési koncepciójában és stratégiai programjában szereplő prioritásokhoz és 

intézkedésekhez.   A tervezés során az Európai Uniós célkitűzések mellett stratégiánk kapcsolódik a 

helyi igényekhez és más operatív programokhoz is (EFOP, GINOP, KEOP, TOP). Ezen elképzelések, 

iránymutatások figyelembe vételével, mintegy azokat kiegészítve - a stratégia középpontjába a 

gazdaságfejlesztést helyeztük, törekedve a komplex vidékfejlesztés megoldására. A köz a civil, valamint 

a vállalkozói szféra projekt ötleteit, kezdeményezéseit igyekszik a terv szintetizálni, a forrásallokáció 

során mindhárom szféra azonos súlyt kap, leképezve a közösségen belüli szférák arányát. A 

gazdaságfejlesztés, mikrovállalkozások-, turisztikai fejlesztések, helyi termékek piacra vitelének 

elősegítése az előző időszakban megfogalmazódott igényekhez hasonlóan ebben a stratégiában is 

kiemelt szerephez jut. Az új fejlesztések nemcsak munkahelymegtartó hatásúak, hanem növelhetik a 

foglalkoztatottak számát és új termékek, szolgáltatások megjelenését eredményezhetik a 

térségünkben. A civil és önkormányzati szféra igényeit figyelembe véve igyekeztünk olyan 

intézkedéseket megfogalmazni, melyek közvetett módon gazdaságfejlesztő hatásúak: növelhetik a 

települések népességmegtartó erejét, vonzóvá tehetik a termelő és szolgáltató vállalkozások számára 

a térségbe történő betelepülést. Célunk a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet 

mérséklése. Ennek érdekében mindkét stratégia céljai között megjelenik a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása, a társadalmi összetartás növelése, a hátrányos helyzetű, valamint a 

mélyszegénységben élők helyzetének javítása. A TTRM stratégiájának gazdaságfejlesztési célja a helyi 

mikrovállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. Piacképes, 
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fenntartható projektekre, innovációban rejlő potenciál kiaknázására ösztönözzük a vállalkozásokat. 

Kiemelt szerepet kap a környezet védelme, megóvása, az energiahatékonyság növelése, valamint a 

megújuló energiaforrások felhasználásának minél szélesebb körű kiterjesztése. 

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 
A HFS tervezési folyamata Akciócsoportunk területén:  

Első lépésként összegeztük és 2015. júniusától Átányban és Boconádon tartott Műhelynapokon 

értékeltük a térség szereplőivel a 2007-2013-as programozási időszakban elért eredményeket, ezeken 

a fórumokon számos projektjavaslat fogalmazódott meg. 

2015. augusztusban a tervezést végző munkaszervezet megkezdte a projektötletek gyűjtését. Felhívást 

tettünk közzé honlapunkon, közzétéve a projektgyűjtő lapot, amelyre felvezetésre került a projekt 

megnevezése, rövid leírása, a megvalósítás helyszíne, a jelenlegi helyzet bemutatása, a célok, valamint 

a tervezett tevékenység, fejlesztés leírása. A projektjavaslatot adók részletezték a felmerülő 

költségeket és kifejtették a megvalósítani kívánt projekt indokoltságát.  

A felhívást 2015. október elején megismételtük, amelyet az egyesület regisztrált tagjainak e-mailben 

is megküldtük. 

A közvélemény, a potenciális pályázók a projektötletek gyűjtéséről több formában értesülhettek és 

azokat több módon is eljuttathatták az Egyesülethez: 

 a felhívás a 33 település önkormányzati hirdetőtábláin kifüggesztésre került, 

 word formátumú adatlappal együtt megjelent az egyesület honlapján, később párbeszéd panel 

formájában is megjelentettük 

 e-mailben valamennyi tagunknak megküldtük 

 számos nyilvános fórumot, megbeszélést szerveztünk annak érdekében, hogy a kevésbé mobil 

csoportok, közösségek is ki tudják fejteni a formálódó stratégiával kapcsolatos véleményüket.  

A felhívásra december végéig 105 db. projektötlet érkezett be, köztük 61 db. önkormányzat, 24 db. 

civil szervezet, 5 db. magánszemély és 15 db. vállalkozó fejlesztési javaslata.  Ezek részben a HFS 

intézkedéseiben, részben más operatív programokban kezelhető, központi kiírásokhoz kapcsolódó 

fejlesztési elképzelések voltak, amelyek a Tervezői Csoport munkájának alapját képezték.  

Az Akciócsoportot alkotó településekről beérkezett projektötletek alapján igyekeztünk felépíteni 

cselekvési tervünket és megalkotni intézkedéseinket. Az ötletek tartalmukat tekintve igen széles 

körűek.  A térségben nagy az érdeklődés a turisztikai jellegű fejlesztések iránt. Több projektötlet 

érkezett szálláshely építésére, felújítására és egyéb turisztikai attrakció megvalósítására (pl.: 

horgászturisztikai, vízi turisztikai fejlesztésekre, csapatépítő központ kialakítására, kemping, kikötő 

fejlesztésre, kézműves bemutató központ kialakítására, lovas turisztikai fejlesztésekre, állatsimogató, 

kalandpark létrehozására). A javaslatok között szerep olyan ötlet, mely épületenergetikai 

korszerűsítésre, vállalkozások szolgáltatási körének és kapacitásuk bővítésére, telephely kialakítására, 

vendéglátó egység fejlesztésére, helyben előállított házi készítésű termékek előállítására irányul.  

A beérkezett adatlapokból az is kiderült, hogy a térség számára szükség van különböző témájú 

rendezvényekre, rendezvénysorozatokra, eszközbeszerzések támogatására, a települések képét, 

élhetőségét javító fejlesztésekre: szabadtéri parkok rekonstrukciójára, térfigyelő kamerarendszer 

kialakítására, bővítésére, szobrok, emlékhelyek felújítására, információs táblák, térképek 

kihelyezésére, piac, buszváró kialakítására, templomfelújításra, kiállítóhelyek létrehozására, 

sportlétesítmények fejlesztésére. Igény van tervek készíttetésére, módosítására (településrendezési 



6 
 

terv, belterületi és külterületi vízelvezetési terv, önkormányzati tulajdonú utak építésének, 

felújításának tervezése). 

2015. november elején megkerestük a HACS tervezési területét alkotó önkormányzatokat és felkértük 

őket, hogy segítsék a munkánkat egy település szintű adatbegyűjtő űrlap frissítésével. Az ezekre adott 

válaszokkal többek között felmértük az általános települési jellemzőket, foglalkoztatási mutatókat, 

demográfiai helyzetet, közlekedési viszonyokat, közmű ellátottságot, oktatási, szociális helyzetet, 

kulturális lehetőségeket. Az önkormányzatok bemutatták az adott településre jellemző egészségügyi 

ellátást, a szabadidős és sportolásra alkalmas infrastruktúrát, a természeti adottságokat, a 

közbiztonság helyzetét, az adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatásokat. 11 db. kérdőív érkezett 

vissza, az adatok összesítése jó kiinduló alapot jelentett a helyzetfeltárás kidolgozásához, a SWOT 

elemzés elkészítéséhez, valamint a helyi szükségletek azonosításához.  

Az Egyesület munkaszervezete a HFS dokumentumok tényleges elkészítését 2016. januárjában kezdte 

meg. 

Munkájukat a Tervezést Koordináló Csoport segíti, amelynek összetétele az 5. számú mellékletben 

megtalálható.  

A 2011 óta folyamatosan működő Tervezői Csoport a tervezést előkészítő első ülését 2015. október 

26-án tartotta, ahol az Akciócsoport végbeszámolója alapján megtárgyalták a 2007-2013-as LEADER 

program megvalósulásának tapasztalatait, összegezték a tervezési időszak eredményeit. 

Megkezdődött a HFS tervezés teendőinek ütemezése, az alapelvek tisztázása, valamint a HFS 

célrendszer körvonalazása.  

A Tervezést Koordináló Csoport további három alkalommal (2016. február 12., március 3. és március 

25.) tárgyalta a HFS elkészült részdokumentumait, a tervezett intézkedéseket. 

A TTRM Helyi Fejlesztési Stratégiájának készítése során az Egyesület törekedett a lehető legnagyobb 

mértékű átláthatóságra, nyitottságra. A tervezés bármely szakaszában lehetőség volt az érintettek 

informálódására, a bekapcsolódásra.  

Az átláthatóság és a nyitottság bizonyítéka, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként működik: a 

közgyűlései nyilvánosak, és bárki beléphet tagnak, aki megfelel az Egyesület alapszabályában 

rögzítetteknek. Honlapunkon kialakítottunk egy olyan menüpontot, amelyre felkerülhetnek a Helyi 

Stratégia tervezésének régebben keletkezett archív, valamint aktuális dokumentumai.  

Nemcsak lehetővé tettük a részvételt, hanem különböző eszközökkel igyekeztünk elérni, hogy 

ténylegesen részesei legyenek a folyamatnak.   

 A települési polgármesterek például nem csak kör-emailt kaptak az adatszolgáltatásra, hanem 

többükkel személyesen is beszéltünk a helyi fejlesztési elképzelésekről.  

 Egyesületünk hevesi irodájában a hét valamennyi munkanapján 8 és 13 óra között személyes 

konzultációs lehetőséget biztosítunk meglévő és jövendő ügyfeleink részére a készülő HFS 

tervezett intézkedéseivel kapcsolatban felmerült véleményekről, kérdésekről, javaslatokról.  

 Egyesületünk elnöke e-mailben konzultációra hívta a Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit a 

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezett intézkedéseinek megvitatására.  A konzultáció 

során a nemzetiségi önkormányzatok képviselői javaslatot tettek az intézkedések 

kiegészítésére, pontosítására, amelynek eredményeként az 5. intézkedés támogatható 

tevékenységei közé bekerültek a hátrányos helyzetű, védelemre szoruló célcsoportok 

társadalmi beilleszkedését elősegítő komplex programok. 
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A bemutatott tervezési folyamatnak, a nyitott közösségi tervezésnek köszönhetően elősegítettük a 

helyi lakosság aktivizálását. Ezt a kezdeményezést egyesületünk tagjai pozitívan fogadták, ennek 

megfelelően tudtunk együtt dolgozni, aktívan szerepet vállaltak a Helyi Fejlesztési Stratégia 

megalkotásában, formálásában, a térség igényeihez történő alakításában. Ezeknek a 

kezdeményezéseknek köszönhetően alakultak olyanná az intézkedéseink, amelyek lehetőséget adnak 

a térség szereplőinek elképzeléseik megvalósításához. 

 

1. számú táblázat: nyilvánossági intézkedések összegzése 

 

Sorszám 

 

Dátum 

 

Esemény 

 

HFS elkészítését megalapozó esemény tartalma 

 

Résztvevők 

száma 

1 2015.06.08 
Vidékfejlesztési fórum 

Átány 

A 2007-2013-as LEADER program tapasztalatainak 

áttekintése, a tervezési időszak eredményeinek 

összegzése. A következő programozási időszak 

operatív programjainak ismertetése. Tájékoztató a 

Vidékfejlesztési Programról. 

12 fő 

2 2015.07.17 
Vidékfejlesztési fórum 

Átány 

A 2007-2013-as LEADER program tapasztalatainak 

áttekintése, a tervezési időszak eredményeinek 

összegzése, térségi jó gyakorlatok bemutatása. A 

következő programozási időszak operatív 

programjainak ismertetése. Tájékoztató a 

Vidékfejlesztési Program aktualitásairól. 

19 fő 

3 
2015.09.01 

Vidékfejlesztési fórum 

Dormánd 

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak bemutatása, 

különös tekintettel a LEADER programban rejlő 

lehetőségekre. Tájékoztató a Helyi Fejlesztési Stratégia 

tervezés folyamatáról, a térségi szereplők 

bevonásának metodikájáról. Projektötletek gyűjtése. 

8 fő 

 

 

4 

 

2015.10.22 
Vidékfejlesztési fórum 

Füzesabony 

A 2007-2013-as LEADER program tapasztalatainak 

áttekintése, a tervezési időszak eredményeinek 

összegzése, a végbeszámoló ismertetése. A következő 

programozási időszak operatív programjainak 

bemutatása. A vidékfejlesztés térségi lehetőségeinek 

áttekintése. Projektötletek gyűjtése. 

15 fő 

 

5 

 

2015.11.26 

Műhelymunka- 

energiagazdálkodási 

stratégia és HFS 

Tenk 

Fenntartható környezetbarát lehetőségek 

szemléltetése, energetikai pályázati lehetőségek 

bemutatása. Kapcsolódási pontok a KEHOP-pal és a 

LEADER programmal. Műszaki megoldások 

bemutatása, amelyektől az épületek üzemeltetése 

gazdaságosabb lesz. 

32 fő 

 

6 
2015.12.10 

Konzultáció települési 

önkormányzatokkal 

Heves 

TOP és LEADER pályázati lehetőségeinek bemutatása. 

Önkormányzati igények felmérése, közös 

gondolkodás, együttműködési lehetőségek előtérbe 

helyezése. 

17 fő 

 

7 
2016.01.20 

Konzultáció civil 

szervezetekkel 

Heves 

EFOP és a LEADER program kapcsolatainak 

bemutatása. Civil szervezetek helyzetének felmérése, 

helyi igények, szükségletek meghatározása. 

Együttműködés, hálózatosodás hangsúlyozása. 

Projektötletek gyűjtése. 

12 fő 
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8 2016.02.11 

Konzultáció turisztikai 

szolgáltatókkal 

Heves 

A turisztikai témájú projektötletek HFS-hez történő 

illeszkedésének, illetve a GINOP pályázatokban rejlő 

lehetőségek összefoglalása a vállalkozói szférának. 

12 fő 

9 2016.03.03 

Konzultáció nemzetiségi 

önkormányzatokkal 

Heves 

EFOP és a LEADER program kapcsolatainak 

bemutatása.  Esélyegyenlőséget akadályozó 

problémák feltárása. A TKCS által jóváhagyott HFS 

tervezet, kiemelten az intézkedések megvitatása. 

Jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználásának 

ösztönzése. 

12 fő 

Forrás: TTRM Egyesület Saját szerkesztés 

 

További folyamatok a draft változat értékelése, valamint a végleges változat elfogadása után: 

 A draft változat értékelésekor felvetődött kérdések megvitatása a Tervezést Koordináló 

Csoporttal, a javítások átvezetése a HFS-n, a végleges változat elkészítése (2016. május 2-május 

31.) 

 A HFS végleges változatának közgyűlés általi elfogadása (2016. május 31.) 

 A HFS végleges változatának közzététele a HACS honlapján (www.ttrmleader.hu) 

 Az IH által elfogadott HFS intézkedéseinek ismertetése LEADER fórumokon, konzultációkon 

(2016. szeptember) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ttrmleader.hu/
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3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása  

1. számú ábra: TTRM Egyesület jogosult települései 

 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
 
A Helyi Akciócsoport területe: 1176.88 km2 

Teljes területtel jogosult települések száma: 32 db 
Külterülettel jogosult települések száma: 0 db 
A támogatásra jogosult lakónépesség: 54150 fő   
 
 
A TTRM HACS támogatásra jogosult településeinek lakosságszáma 54 150 fő. Az Akciócsoporthoz 

tartozó 32 település területe 117 688 hektár.  Akciócsoportunk Heves megye déli részén található a 

Tisza, a Tarna és a Rima fogja közre. A Hevesi járáshoz 17 település tartozik, 2 város Kisköre és Heves. 

Heves a 2014 – 2020 HFS tervezési időszak kedvezményezett települési listájában nem szerepel. 

Füzesabony járáshoz 16 település tartozik, 1 város Füzesabony.  
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2. számú táblázat: A TTRM Egyesület településeinek lakosságszáma (fő) 

Település 

lakosságszáma 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Területnagyság 

(hektár) 

Aldebrő 721 721 696 690 711 704 716 714 2 178 

Átány 1 454 1 450 1 394 1 399 1 505 1 509 1 512 1487 5 044 

Besenyőtelek 2 814 2 770 2 710 2 650 2 723 2 711 2 672 2648 4 910 

Boconád 1 322 1 327 1 350 1 327 1 320 1 308 1 303 1298 2 956 

Dormánd 1 065 1 062 1 061 1 083 1 058 1 055 1 038 1047 2 006 

Egerfarmos 760 738 730 718 692 684 686 691 2 380 

Erdőtelek 3 341 3 357 3 306 3 242 3 386 3 398 3 274 3231 4 490 

Erk 867 888 881 899 940 928 940 950 2 168 

Füzesabony 8 185 8 088 7 963 7 883 7 927 7 890 7 823 7707 4 634 

Hevesvezekény 662 646 638 627 638 646 630 625 1 978 

Kál 3 720 3 660 3 645 3 619 3 554 3 529 3 506 3526 3 481 

Kápolna 1 609 1 619 1 602 1 598 1 563 1 547 1 542 1506 2 151 

Kisköre 3 015 2 964 2 892 2 818 2 954 2 939 2 936 2900 6 842 

Kompolt 2 265 2 249 2 174 2 136 2 066 2 038 2 021 2003 2 273 

Kömlő 1 936 1 870 1 820 1 811 1 899 1 903 1 927 1914 4 922 

Mezőszemere 1 412 1 397 1 336 1 295 1 224 1 221 1 199 1173 2 148 

Mezőtárkány 1 707 1 660 1 646 1 604 1 601 1 606 1 589 1598 4 061 

Nagyút 722 734 729 695 705 706 710 679 1 894 

Pély 1 525 1 493 1 434 1 413 1 380 1 376 1 345 1348 9 030 

Poroszló 2 888 2 842 2 773 2 742 3 001 2 985 2 958 2945 10 904 

Sarud 1 242 1 241 1 183 1 184 1 239 1 227 1 198 1202 5 162 

Szihalom 2 124 2 094 2 073 2 029 1 958 1 953 1 938 1911 3 417 

Tarnabod 743 721 718 726 719 704 644 615 1 033 

Tarnaméra 1 673 1 672 1 656 1 619 1 691 1 697 1 671 1663 2 826 

Tarnaszentmiklós 937 920 901 870 917 905 894 885 3 500 

Tarnazsadány 1 271 1 226 1 188 1 188 1 204 1 206 1 218 1215 2 519 

Tarnaörs 1 827 1 840 1 857 1 826 1 842 1 840 1 812 1797 3 028 

Tenk 1 221 1 200 1 189 1 167 1 227 1 222 1 225 1193 1 234 

Tiszanána 2 515 2 475 2 425 2 390 2 541 2 538 2 508 2482 6 814 

Tófalu 602 582 570 537 580 581 586 582 1 448 

Újlőrincfalva 297 276 271 260 211 215 214 197 4 808 

Zaránk 464 459 469 441 424 411 413 418 1 453 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

A térségben tapasztalható – kisebbség és többség határán húzódó - ambivalencia a demográfiai 

helyzetre is jellemző: a többségi társadalomra a csökkenő gyermekszám, az elöregedő korfa, míg a 

kisebbségi társadalom esetén egy növekvő népességet, 3-5 fős gyermekszámot, és korai 

gyermekvállalást tapasztalunk.  

A két járás területén a lakónépesség száma 2000 – 2013 év között 3995 fővel csökkent, ez a 

népességszám csökkenés folyamatosnak tűnik (lásd mellékletek 1. számú ábra). 
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A TTRM Egyesület demográfiai adataiban a népesség fogyás mellett jelentős problémát jelent az 

elvándorlások mértéke. 2004 – ig ez a mutató pozitív előjelű volt 0,2 ezrelék, a betelepüléseknek 

köszönhetően, majd 2005. évtől kezdődően negatív tartományba ment át -1,4 ezrelék. Legmagasabb 

volt az elvándorlás mértéke 2008. évben, -13,2 ezrelék, majd 2010. évben is nagyon magasra szökött 

a mutató értéke, -12,8 ezrelék. 2010. évet követően ez a tendencia javuló értékeket mutatott, ez az 

értéke 2013. évig negatív előjelű, -5,7 ezrelék, de lényegesen kedvezőbb tartományban található (lásd 

mellékletek 2., 3. számú ábra). 

Az egyesület megalakításakor a legnagyobb szerepet a helyi partnerség kialakítására, ápolására 

fejlesztésére helyeztük. A program előrehaladtával erősödött a kapcsolatrendszerünk más térség, 

régió szereplőivel, lehetővé vált ismereteink, tapasztalataink cseréje, kölcsönösen hasznosítani tudtuk 

az információkat, be tudtuk építeni a jó ötleteket saját stratégiánkba a térség fejlődése érdekében. A 

HACS területén működő önkormányzatok az Egyesület tagjai, tevékenyen részt vettek a térség 

fejlesztésére irányuló célok elérésében, a stratégiaalkotásban, arra ösztönözték a helyi vállalkozásokat, 

civileket, hogy kapcsolódjanak be a munkába. A HACS mellett a helyi szoros kapcsolatokat kihasználva 

tájékoztatták az érintetteket a pályázati forrásokról, lehetőségekről. 

A HACS az aktuális híreket, pályázatokat több helyen hozzáférhetővé tette a helyi lakosság számára, 

ösztönözte, segítette őket a lehetőségek kihasználásában. Fórumok szervezésével lehetővé tettük, 

hogy a felmerült kérdéseket személyesen is megvitassuk a meglévő és potenciális ügyfelekkel. A 

pályázók problémáikkal bátran fordulhattak munkaszervezetünkhöz, irodánk a hét minden napján az 

ügyfelek rendelkezésére álltak. 

 A helyben élőket arra ösztönözte a program, hogy részt vegyenek a Tisza – Tarna – Rima - Mente 

hosszú távú fejlődését meghatározó döntések meghozatalában. A TTRM Egyesület a jó helyi 

kapcsolatrendszerét kihasználva meg tudta teremteni az együttműködést az érdekelt gazdasági és 

társadalmi szereplőkkel, a civil és az önkormányzati szervezetekkel, közintézményekkel.  

LEADER Akciócsoportunk a 2007-2013-as ciklus végére a helyi önkormányzati, civil és gazdasági szféra 

szereplői között olyan partnerséget tudott kialakítani, amely lehetővé tette a helyi fejlesztések ésszerű 

megvalósítását. A helyi szereplők együtt gondolkodtak, aktívan részt vettek a tervezést érintő 

feladatokban, a közös források hatékony felhasználása érdekében hajlottak a kompromisszumokra. 

Az stratégia céljainak megvalósításához az erőforrások kritikus tömege rendelkezésre áll. Megvan 

hozzá a pénzügyi forrás, mely a 2014 – 2020 tervezési időszakban kerül felhasználásra. Egyesületünk 

munkaszervezete rendelkezik a szükséges humánerőforrással, a dolgozók megfelelően képzettek a 

stratégiai tervezés lebonyolításában, a pályázati rendszerekkel kapcsolatban megfelelő tájékoztatást 

tudnak adni az érdeklődő ügyfelek részére. Az Egyesület tagjai között megfelelő arányban vannak a 

vállalkozói, a civil és közszféra képviselői, akik nagy tapasztalattal és tudással támogatják az 

Akciócsoport törekvéseit. 
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4.Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

4.1 Helyzetfeltárás 

 
Térszerkezet adottságok 

Észak-Magyarország gyorsforgalmi úthálózatát az M3, és a hozzá kapcsolódó M30 autópálya alkotják, 

az autópályák nyomvonalába eső, a régión belül déli elhelyezkedésű járások (pl. Hatvani, Füzesabonyi, 

Mezőcsáti járások), valamint a Miskolci járás elérhetősége kedvező. közlekedési. A fő közlekedési 

tengelyt a Budapest-Miskolc vasútvonal illetve a vele párhuzamosan futó M3-as autópálya és a 3-as 

főút alkotja. Erről a tengelyről ágazik le dél felé a 31-es és a 33-as főút, a Füzesabony-(Poroszló)- 

Debrecen, valamint a Kál-Kápolna-(Kisköre)- Kisújszállás vasútvonal. A térség megközelíthetősége – 

M3-as autópálya, vasúti vonalak – jó kiindulópont a két járás vállalkozásainak fejlődéséhez. A 

térszerkezeti adottságok más tényezők mellett (többek között közös megyei szintű közigazgatási, 

egészségügyi intézmények; turisztikai kapcsolódások a Mátrához, a Bükkhöz, az egri és gyöngyösi 

borvidékhez) is erősítik két járás egymásrautaltságát, indokolják gazdasági, társadalmi 

együttműködésüket.  Ezek a közös érintkezési pontok, jelentik az alapját a két járás, a Tisza-Tarna-Rima 

Mente településeinek 2007 óta a LEADER Akciócsoportban való együttműködésének. 

Füzesabony a megye dél-keleti részén, a Hevesi-síkon helyezkedik el. Területét a Laskó- és az Eger 

patakok fogják közre. A Füzesabonyi járás szomszédos települései északon Kerecsend és Maklár, délről 

Dormánd, keleten Szihalom, nyugaton Kál. Ezekből Kerecsend és Maklár nem tartozik a Füzesabonyi 

járáshoz. Térségi szerepét alapvetően Eger, mint megyeszékhely, a városhoz való közelsége és jól 

megközelíthetősége határozza meg. A fentiekben vázolt, bizonyos államigazgatási funkciók, 

szakhatóságok, alközpontok, kirendeltségek Füzesabonyban találhatók meg. Közúti és vasúti 

csomópont. Jelenleg közúton a várostól északra elhaladó 3. számú kiemelt főközlekedési útról leágazó 

33. számú országos főútról, továbbá a várostól délre megépült M3-as autópályáról lehet 

megközelíteni. A város országos, távolabbi, kedvező közlekedési megközelíthetőségét javítja, hogy 

Budapest-Miskolc vasúti fővonal tranzitállomás szárnyvonalainak Eger, Debrecen, Kál, (Kálból: 

Kisterenye, Heves) szintén innen indulnak. Meg kell még említeni a buszforgalmat is, amely városon 

belül a helyi forgalmat is kiszolgálja.  

A Hevesi járás Heves megye déli részén, a Nagyalföld peremén helyezkedik el. A megye legdélebbi 

járása, melyet északon az M3-as autópálya, nyugaton és délen a megyehatár, keleten pedig a Tisza 

határol. Szomszédos járások: a Füzesabonyi, a Gyöngyösi (Heves Megye), a Jászberényi, a Tiszafüredi 

(Hajdú-Bihar Megye) és a Szolnoki (Jász-Nagykun-Szolnok Megye) járások. A járási központ, Heves a 

kisebb súlyú központok közé tartozik: a környező települések számára nem igazán jelent erős vonzó 

hatást: mindössze hat községnek ingázási célpontja. Jászberény, Gyöngyös, és Eger ipara, valamint 

Budapest foglalkoztatja az ingázók zömét. Helyközi autóbuszjárat minden települést érint, a területet 

behálózó távolsági autóbuszjáratok a járás településeinek zömét érintik. A 17 településből 5 

rendelkezik menetrendszerinti, rendszeres vasúti közlekedéssel, működő vasútállomással, ezek közül 

négyből lehet Hevesre közvetlenül jutni. Autóbuszos tömegközlekedéssel 11 településből kevesebb, 

mint félóra, a többiből kevesebb, mint 1 óra út alatt lehet a központba jutni. A külső, nagytérségi 

elérést tekintve a Hevesi járást közúti tranzit folyosó közvetlenül nem érinti, de az M3 gyorsforgalmi 

út a járás északi határán halad. A települések két helyen érhetik el az autópályát: a Heves-Nagyfüged 

közötti útról és a 31-es számú főútról. Az autópálya elérési ideje a járási központjától kevesebb 30 

percnél. A járási központtól 111 km-re fekvő főváros leggyorsabb elérése Hevesről gépkocsival a Heves-

Gyöngyös mellékút - M3 gyorsforgalmi út útvonalon 1,5 óra, autóbusszal 2 óra 10 perc, vonattal 1 óra 

50 perc.  
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http://gis.teir.hu/teirgis_kozlekedes_2014/ 

A települési infrastruktúra hiányosságai (pl. belterületi utak leromlott állapota, közintézmények 
sürgető fejlesztései) a települések környezeti leépüléséhez, a még meglévő értékek elvesztéséhez 
vezethet. Ehhez kapcsolódóan fontos feladat a települések belső területeinek rehabilitációja. 

 

Környezeti adottságok 

Heves megye déli részén található Tisza – Tarna – Rima - Menti Leader Akciócsoportot a Füzesabonyi 
és a Hevesi járás 33 db települése alkotja, amelyet három vízfolyás: a Tisza, a Tarna és a Rima fog közre 
- határai Tisza folyó, megyehatár, Tarna menti települések, 3-as főút, megyehatár. Jellemzően rurális 
térségről van szó - természeti adottságai a mezőgazdasági termelésnek kedveznek, ezen belül is a 
szántóföldi növénytermesztés a meghatározó. 
A TTRM éghajlati, környezeti, talajtani viszonyai meglehetősen változatosak, növény és állatvilága 

ritkaságokkal, védett értékekkel teszi gazdaggá a térséget. Éghajlati viszonyait jellemzi a magas évi 

napfénytartam, vízellátottságára pedig az időszaki vízbőségek mellett a tavaszi, kora nyári vízhiányok 

jellemzők.  A Tarna és a Tisza mentén jelentősebb az árvízveszély - a töltések kiépülése óta viszont a 

talajvizek nem tudnak természetes úton a folyókba jutni, mélyebb fekvésű részeken az árvizekével 

vetekedő elöntéseket okozva. Nagy hagyományai vannak a szőlő-, vetőmag-, gyümölcs- és 

dinnyetermesztésnek. A térség jelentős és kiaknázatlan turisztikai potenciállal rendelkezik, a 

települések épített és természeti örökségei, gazdag hagyományvilága, termálvízkészlete, a Tisza-tó 

közelsége és a benne rejlő lehetőségek mind-mind kiugrási pontnak tekinthetőek. A Tisza-tó 

Magyarország második legnagyobb tava, teret biztosít eredeti célja, a vízkészlet tárolása mellett az 

idegenforgalom kibontakozására is: egyik nevezetessége a Poroszlói Vízi Sétány és Tanösvény, ahol a 

vendégek 1500 m-es víz feletti pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a tó élővilágába. Országosan 

védett terület az Erdőtelki arborétum és az Erdőtelki Égerláp. TTRM területén hetvenhétezer hektár 

különös védelem alatt álló Natura2000 terület található. A járás legfőbb természetvédelmi értékei 

Hevesi Füves Puszták, a Tisza-tó és a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet. Világörökség része a Tisza-tavi 

madárrezervátum. A Hevesi Puszták Tájvédelmi Körzet azokat a Poroszló, Sarud, Tiszanána, Pély, 

Kömlő, Átány és Erdőtelek határában lévő szikes vagy elszikesedő élőhelyeket gyűjti egy csokorba, 

amelyek nagyságuk, minőségük révén még védelemre érdemesek. A sziki gyeptársulások, ürmös szikes 

gyepek színpompás növényközössége tavasztól őszig a vöröstől a liláig különböző színekbe öltöztetik a 

pusztát. A hevesi puszták legnagyobb értékei az itt táplálkozó és költő madarak, amelyek között 

Magyarország legféltettebb madárfajainak tucatjai találhatók: a pélyi, a poroszlói és a tiszanánai 

pusztákon a túzok és az ugartyúk él viszonylag nagy számban.  

A belvízveszélyes területek csak korlátozottan alkalmasak szántóművelésre, míg a hátak talajai, 
általában szántókként jól hasznosíthatók. A járás jellegzetes területei a zömmel védettség alatt is álló 
természetes gyepek, amelyeknek összrészesedése 10 %. Az erdők mindössze 5 %-ot foglalnak el a 
területen. A terület ökológiai szempontból fontos vizes élőhelyei a szárazföldi mocsarak. Az intenzív 
mezőgazdálkodás hatására a táj egy része jellegtelenné vált, a még megmaradt természetes, vagy 
természet közeli élőhelyek elszigetelődtek egymástól. 
 
A természeti értékek megőrzése, hasznosítása, a helyi adottságokban rejlő lehetőségek maximális 

kihasználása, illetve a térségben várhatóan megvalósuló fejlesztések, beruházások, a fenntartható 

vidéki élet megvalósítását célozzák meg. A célok hosszútávon hozzájárulnak a helyben maradás 

feltételeinek javításához, s ezáltal a térség népességmegtartó erejének növekedéséhez, a megfelelő 

térségi identitástudat kialakításához, egy élhetőbb környezet megteremtéséhez.  
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Az egynemű tájhasználat leépíti a természetes rendszereket, feléli tartalékait, folyamatos romló 
körülményeket teremt, a vízrendezés hiányával együtt hozzájárul a szélsőségek (aszály, belvíz) 
növekedéséhez. A mezőgazdaság jövedelmezősége alacsony, a primer termékeket főként feldolgozás 
nélkül értékesítik.  
 

Kulturális erőforrások 

A kultúra egyik meghatározó szegmense a színházba, illetve moziba járás lehetősége. A megye 

kulturális életének központja az egri Gárdonyi Géza Színház. Jelentősen visszaesett a megyében a mozi 

termek száma. Szinte minden településen működik könyvtár, a nagyobb városokban számos 

fióklétesítménnyel. A települési könyvtárak általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtárak, amelynek 

feladata a lakosság (a könyvtárat használó személyek) művelődési és tájékozódási igényeinek 

kielégítése. Az adatokból jól látható, hogy a kikölcsönzött könyvek száma 2000. évtől 2013. évig 181 

db könyvvel csökkent. (lásd mellékletek 4. számú ábra) 

A térség turisztikai szempontból nagy lehetőségeket rejt magában: az egészséges környezet, a Tisza-tó 

csodái, több kastély és kúria, egyházi örökségei, főként a füzesabonyi járás településeinek gazdag 

hagyományvilága mind olyan érték, amelyekre nagyobb betekintést kell engedni a látogatók előtt. 

Számba kell venni az országos és helyi védettség alatt álló objektumokat, emlékeket, melyek 

megőrzése prioritást kell, hogy élvezzen, de szükséges újak bekategorizálása és teremtése is. Legyen 

cél, hogy az utókor számára jelenjen meg a ma történelmi és kulturális öröksége, mely a múltra 

támaszkodik. Kastélyok (pl.: Boconád, Erdőtelek), kegyeleti emlékek, a kultúra és közművelődés 

tereiként szolgáló objektumaink megújítása, illetve örökségbe történő bevonása szükséges. A kulturális 

lehetőségek igen szegényesek, bár a legtöbb településen található művelődési ház, de sok esetben 

azok használhatatlanok, ill. rossz állapotúak, programok alig vannak bennük. 

Településeinken az oktatás, a közművelődés, a civil tevékenység szintje kívánnivalót hagy maga után. 

Felsőfokú oktatási intézmény a két járás területén nincs, járásonként mindössze egy-egy középiskola 

található. Az általános iskolákban kedvezőtlen jelenség a szegregáció erősödése – bizonyos 

településeken tisztán roma osztályokkal, iskolákkal is találkozhatunk. 

A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a munkanélküliek körében a hevesi járásban 45,2%, 

a füzesabonyiban 40,8%, szemben a megye 35,6%-os átlagával. A térségi munkanélküliek alacsony 

végzettségűek, a regisztráltak tizede középfokú végzettségű, a diplomások száma elenyésző. Betanított 

és segédmunkás az állástalanok kétharmada.  
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2. számú ábra: Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A közel 280 nonprofit szervezet széles körben fogja át a két járás népességét. A regisztrált nonprofit 

szerveztek száma 2011. évhez képest 0,1 százalékpontos emelkedést mutat. Ez a trend jóval alul marad 

mind a megyei, mind az országos átlag tekintetében, viszont a két járás életében már ez is komoly 

előrelépés. Tevékenységi körüket tekintve a kultúrához, sporthoz, szabadidőhöz, oktatáshoz, 

településfejlesztéshez, közbiztonsághoz kapcsolódnak közülük a legtöbben. A térség gazdasági és 

társadalmi helyzetét jól tükrözi, hogy egyetlen kutatással-tudománnyal, nemzetközi kapcsolatokkal, 

többcélú adományozással foglalkozó non-profit társaságot sem találunk a térségben. 

Legkedvezőtlenebb a helyzet azokon a településeken, ahol magas a roma lakosság aránya, de komoly 

problémát jelent az elöregedő falvak gyarapodása is. A belső területi különbségek és az ingázásra 

alapozott megélhetés nagy aránya a térség gyenge megtartóerejére és kohéziójára hívja fel a figyelmet. 

A hely szellemét, az itt élők attitűdjei, a helyi társadalom lélektana határozza meg: egyes települések, 

mikrorégiók relatíve kedvezőbb gazdasági viszonyai, illetve gazdagabb közösségi élete, hagyományai 

védő faktort jelentenek, addig - főként a hevesi járás elmaradott részein - egyfajta rezignáltság 

tapasztalható.  

Társadalom állapota 

Az akciócsoport 33 települése közül 14 település jelentős munkanélküliséggel sújtott. Mindkét 

járásban a népességszám csökkenése figyelhető meg, melynek mértéke 6,9 %, a 2000. évtől 2013. évig 

az összlakossághoz képest 3995 fő-vel csökkent a lakosság száma. A népesség szám csökkenését nem 

csak az élve születések és a halálozások számának különbözete növeli, sajnos nagy szerepet játszik 

benne az elvándorlások számának növekedése is. Megfigyelhető, hogy 2004. évtől az elvándorlások 

száma jelentősen megemelkedett, 2013. évben a vándorlások egyenlege -5,7 ezrelék volt.  

Jelentős az idősek száma – a 60 év, és a felettiek aránya az állandó népességből a két járás 2013. évi 

adatait tekintve 22,2%. Ez a százalékos megoszlás amennyiben a 2000. évtől tekintjük át a 

mutatószámokat 0,1 százalék ponttal kevesebb.  
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3. számú ábra: Állandó népességen belül a 60 éven felüliek aránya (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 
A térségben nagyarányú a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi réteg. Jellemző az inaktívak magas 
aránya, a népesség elöregedése, amelyek egyre nagyobb szociális terhet jelentenek a helyi 
önkormányzatok számára. A mélyszegénységben élő, illetve roma társadalmi integrációs törekvések 
sikeréhez szükséges egyéni és közösségi kompetenciák megszerzése érdekében fontos, hogy 
megteremtsük az összhangot a különböző helyi képzések és a foglalkoztatás lehetőségei között. A 
szociális felzárkóztatás, a mélyszegénység kezelése, a társadalmi lejtőn való lecsúszás megállítása, a 
demográfiai feszültségek kezelése a képzési programok mellett önsegítő, közösségfejlesztő, 
közmunka- és egyéb foglalkoztatási típusú programokkal, valamint szociális és egészségügyi 
fejlesztések segítségével valósulhat meg.  

 
A térség foglalkoztatási- és jövedelmi viszonyai, iskolai végzettsége, és ezen belül szakmai képzettsége 

is elmarad az országos átlagtól. Az országos átlaghoz képest kevés a diplomával és az érettségi vizsgával 

rendelkezők száma. Az elvándorlások, feltételhiányok és a közösségek leépülése miatt kevés a 

kreativitását - a térség érdekében - kibontakoztató ember.  

Az egészségügyi ellátás problémái és megoldási módjai, a deviáns életmód, a munkaerőpiaci 

helyzetmegoldások, az egészséges életmód szemléletének és fontosságának hiánya együtt 

eredményezik, hogy magas a leszázalékoltak aránya, akik alacsony havi jövedelemmel és minimális 

munkaerőpiaci eséllyel bírnak.  

A térségben elöregedő vagy „elromásodó” falvak sorakoznak egymás mellett. Különösen a hevesi 

járásban vannak olyan települések, ahol a romák aránya igen magas, az 34%-ot is eléri (Tarnabod)– 

ellenben pl. Nagyút, Aldebrő, Tófalu, Tenk, Egerfarmos, Hevesvezekény, ahol egyáltalán nem élnek 

cigányok. A magas romaaránnyal rendelkező települések oktatási intézményeiben felgyorsult a 

szegregáció: a nem roma szülők más települések iskoláiba íratják gyerekeiket. A romák kis hányada 

foglalkoztatott, s a két járás általános iskolai végzettségének alacsonyabb értéke is a romák súlyából 
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eredeztethető, hiszen ¾ részük maximum 8 általánossal rendelkezik. A komfort nélküli lakások 

kiemelkedő aránya, a romatelepek jelensége (Átány, Tarnabod, Erk) pedig a szociális problémák 

mélységére utal.  

A Hevesi járásban a megyei átlagnál lényegesen nagyobb arányú a gyermekkorú népesség, és 

viszonylag sok az időskorú, így e körzet eltartottsági rátája a megyei átlagnál jóval magasabb. 

Kevés a munkahely, főként az iparban, ebből fakadóan magas a munkanélküliség.  

4. számú ábra: A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A Füzesabonyi járás 16 településén 9 köznevelési intézmény 15 feladat ellátási helyén működik óvoda. 

Valamennyi intézmény önkormányzati fenntartású, 4 önkormányzat önállóan, 10 település fenntartói 

társulásban látja el az óvodai feladat ellátási kötelezettséget. A járás két településén Újlőrincfalván és 

Tófalun nem működik óvoda. 

A Hevesi járás 17 településén 13 köznevelési intézmény 20 feladat ellátási helyén működik óvoda. A 
járás egy településén nem működik óvoda, Zaránkon. Heves városban az önkormányzati fenntartású 
óvodák mellett az egyházi fenntartású Tündérkert Református Óvoda is lát el nevelési feladatokat. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskolai és óvodai feladatokat is ellát Tarnabod községben. 
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5. számú ábra: Óvodai férőhelyek száma (db) 

 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

Gazdasági helyzet 

A TTRM egyesület térségében működő gazdasági szerkezet meghatározó eleme a mezőgazdaság - 
szerepét egyik járás ipara sem ellensúlyozza. A gazdaság szerkezetében a mezőgazdaság a 
vállalkozások száma alapján 13 %-ot képvisel. Tekintettel a mezőgazdaságnak a többi gazdasági ágnál 
alacsonyabb jövedelmezőségére és létszámkibocsátására, nagy probléma, hogy az ipar aránya (9 %) 
nemcsak az országos átlagtól, de még a mezőgazdaság arányától is jelentősen elmarad, így a helyi 
iparnak nincs munkaerő felszívó hatása a térségben. A majdnem 15 %-ot elérő kereskedelmi szektort 
jellemzően a térségek központjai, Heves és Füzesabony erősíti, a gazdasági szolgáltatások aránya 
mindössze 4 %-ot tesz ki. A TTRM legnagyobb vállalkozásai a füzesabonyi járásban található Picopack 
Rt, amely fémből készült csomagolószerek gyártásával foglalkozik (70,1%) termékeit országosan, sőt 
országhatáron túl is forgalmazza. Ez a gyár a MÁV mellett a környék legnagyobb foglalkoztatója, évente 
650 fő dolgozik a cégnél.  Az Erdőtelek határában található SBS Kft, kezdetben külső szerelési 
munkahelyeken 20 fővel kezdte meg tevékenységét. A nagyobb megrendelések miatt 1999.  
áprilisában telephelyét áthelyezte az erdőtelki Kalász-tanyára. 2003. szeptemberében elindítottak egy 
gyártócsarnok építését, melynek átadása 2004.04.30-án volt. 2006. év nagy célkitűzése volt a további 
modernizálás, a technológia fejlesztése és egy 5.000 m2-es gyártócsarnok építése, amelyet meg is 
valósítottak. A feldolgozott acél mennyisége a 2003. évi 3.200 tonnáról 15.000 tonnára emelkedett. 
Ma több mint 300 főt foglalkoztat az SBS Kft.  
A Fenstherm Kft 1998. elején kezdte meg a műanyag ablakgyártást. Napjainkra a cég Magyarországon, 
e terület piacvezetőjévé vált. Európában az első ötben jegyzik. 
Füzesabony város másik nagy gyára működését 2000-ben megkezdő DUROPACK Csomagolóeszköz 
Gyártó és Feldolgozó Kft, amely díszdobozok és élelmiszercsomagoló termékek gyártásával foglalkozik. 
Első időszakban 130 főt foglalkoztatott, ma már a 200 főt is meghaladja az itt dolgozók száma. Ez a 
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beruházás volt az elmúlt évek egyik legnagyobbika a városban, ami jelentősen növelte a város ipari 
kapacitását, és új munkahelyeket teremtett. 
 
Legkisebb arányú a járás élelmiszeripara, ami pékségekből, vágóhidakból, és húsfeldolgozókból áll. 
A kisebb vállalkozások között találhatunk fémipari, népművészeti, húsipari és műanyag nyílászáró 
gyártó vállalkozásokat is. Jelen vannak jól működő turisztikai szolgáltatók, sütőipari vállalkozások, 
szeszfőzdék, borpalackozók, betont, ponyvát, konfekcióterméket előállító cégek, de létesítettek 
hűtőházat, zöldség-gyümölcs feldolgozót is. A térségben jellemző volt a nagy iparvállalatok leépülése: 
napjainkban kis- és középvállalkozások próbálnak helyt állni a piaci versenyben, azonban számuk igen 
kevés és többségük tőkehiánnyal küzd. A vállalkozások nagy része egyéni vállalkozás. Sok a regisztrált 
őstermelő, de ez csak kiegészítő jövedelmet biztosít, kevesen élnek meg belőle. A diagramból jól 
látható, hogy az őstermelők száma 2009. évtől dinamikusan növekedett majd 2013. évben a 2012. 
évhez képest 618 fő-vel csökkent. E csökkenés megállításának segítése érdekében az Akciócsoport 
szűkös forrásaiból támogatni kívánja az őstermelőket, elősegíteni a helyi termékek piacra vitelét és 
megteremteni a háztáji gazdálkodás feltételeinek javítását, annak érdekében, hogy az őstermelők egy 
biztos bázisként megmaradjanak és fejlődjenek a térségünkben. Ezt a célt szolgálja, hogy a 3. sz. 
intézkedésünkre (Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása) a 
korábbiaktól eltérően őstermelők is pályázhatnak. 
 
 

6. számú ábra: Regisztrált őstermelők száma (fő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
 
 

A térségben az elmúlt évek fokozatos elbocsátásainak oka a könnyűipari cégek megszűnése, telephely 
váltása, illetve a mezőgazdaságban bekövetkezett tulajdonváltás. A kistelepülések legfontosabb 
foglalkoztatói az önkormányzatok.  
 

 
A más városokban működő vállalatok kis gyáregységei a rendszerváltást követően megszűntek, vagy 
leépültek. Hevesen kijelölt Ipari Park áll a vállalkozások és a befektetők rendelkezésére, valamint a 
fémiparban jártas munkaerő foglalkoztatására. Az életfeltételek és a helyi gazdaság javításával 
egyidejűleg kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fiatal generáció a vidéki térségekben maradjon. 
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A tőkevonzó képesség alacsony, a gazdaság nem fejlődik dinamikusan, kevés a mobilizálható kvalifikált 
munkaerő. A térségben nincs meghatározó ipari tevékenység. A megvalósult fejlesztések kedvező 
hatással voltak a térség gazdasági helyzetére. A térségi együttműködéssel a térségi kapcsolatok 
erősödése várható. A humán és műszaki infrastruktúra fejlesztését az önkormányzatok és a 
vállalkozások számára is elérhető támogatással kívánjuk biztosítani. 
 
A kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek javítását, és a szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódó műszaki hátterét kívánjuk fejleszteni. A térség egyoldalú (mezőgazdasági) szerkezetének 
változatosabbá tételét az egyes idegenforgalmi intézkedések is szolgálják. 
 
 

7. számú ábra: Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
 

Heves és Füzesabonyi járás vállalkozásai jellemzően alultőkésítettek, termék és 
technológiafejlesztésük korlátok közé szorult. Kiemelt cél, hogy a vállalkozások könnyebben jussanak 
hozzá a termékek, technológia-és kapacitás célú fejlesztéseikhez és eredményesebb működésük 
támogatását szolgáló pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz. A járás vállalkozásainak 
versenyképességére a 2013-as évben bevezetett intézkedések (kedvező kisvállalkozói adózás, Szabad 
Vállalkozói Zónák, MNB gazdaságélénkítő hitelcsomag) a következő években várhatóan pozitív hatással 
lesznek, de további komplex programokra lesz szükség a vállalkozások növekedési potenciáljának 
javítása, gazdaság teljesítményének erősítése érdekében. Az energetikai beruházások egyrészt a járás 
vállalkozásai számára nyújtanak további lehetőséget a versenyképességük növelése érdekében, 
másrészt a helyi energia ellátást biztosító kiskapacitású erőművek révén a járás önkormányzatai 
számára válhat elérhetővé az energiafüggőség csökkentése és az energetikai kiadásaik minimalizálása.  
 
Kiemelt fontosságú lehet a turisztikai térségek erősítése, illetve a különböző kínálati elemek 
térségenkénti harmonizálása, hogy a járás kiemelten versenyképes célterületként jelenjen meg a hazai 
és nemzetközi turisztikai piacon. Fontos szempont, hogy a fejlesztések a komplex élményszerzés 
biztosítására és a szezonalitás csökkentésére irányuljanak. Olyan turisztikai termékcsomagok és 
turisztikai fejlesztések támogathatók, amelyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, 
koordinált fejlesztések valósíthatóak meg és melyek révén új munkahelyek jönnek létre az 
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idegenforgalmi szektorban. Az egyedi, önmagában is piacképes turisztikai attrakciók létrehozása, 
fejlesztése és támogatása az egyes térségekben az eltöltött vendégéjszakák növekedéséhez, megyei és 
helyi szinten pedig, az addicionális költésből származó bevételek növekedéséhez járulnak hozzá. 
 
Az M3-as autópálya közelsége, valamint a megvalósult, illetve folyamatban lévő infrastrukturális 
beruházások hatására javult a közúthálózat minősége, amely elősegíti a turistaforgalom további 
növekedését. Bár a Tisza-tó az ország turisztikai forgalmának csak mintegy egy százalékát adja, az 
ökoturisztikai, kerékráros, vízi, és egyéb turisztikai fejlesztések, továbbá a szálláskapacitások 
növekedése (Tisza-tavi Ökocentrum, Vízisétány-és Tanösvény,  Tiszafüredi Kerékpáros Centrum, 
Tiszafüredi Kalandpark, valamint új, színvonalas kereskedelmi, falusi és egyéb szálláshelyek létrejötte) 
valamint az egyre több és vonzóbb, a pezsgő idegenforgalmat biztosító rendezvények révén az elmúlt 
években térségében fellendülés tapasztalható, az országos átlagot meghaladó mértékben  nőtt az 
idelátogatók,  egyben a  vendégéjszakák száma.  
 
 

Összegzés röviden 

A helyi közösséget alkotó járások közül a hevesi társadalmi, gazdasági és vidékfejlesztési szempontból 
hátrányos helyzetű és stagnáló, míg a füzesabonyi felzárkózó járásnak számít. 
 
 A helyi közösség mikrotérségei (Tarna mente, Tisza mente, járási központok vonzáskörzetei) közötti 
kohézió kicsi. A térség gyengeségei közé tartozik az oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi 
intézmények fejlesztésre szoruló humán és műszaki infrastrukturális háttere.  
 
Az egynemű tájhasználat leépíti a természetes rendszereket, feléli tartalékait, folyamatos romló 
körülményeket teremt, a vízrendezés hiányával együtt hozzájárul a szélsőségek (aszály, belvíz) 
növekedéséhez. A mezőgazdaság jövedelmezősége alacsony, a primer termékeket főként feldolgozás 
nélkül értékesítik.  

 
A települési infrastruktúra hiányosságai (pl. belterületi utak leromlott állapota, közintézmények 
sürgető fejlesztései) a települések környezeti leépüléséhez, a még meglévő értékek elvesztéséhez 
vezethet. Ehhez kapcsolódóan fontos feladat a falvak belső területeinek rehabilitációja. 

 
A térségben alapvető problémát jelentenek kedvezőtlen demográfiai folyamatok, valamint a roma 
közösségekkel kapcsolatos problémák (pl. alacsony foglalkoztatás, képzetlen munkaerő). 
 
A tőkevonzó képesség alacsony, a gazdaság nem fejlődik dinamikusan, kevés a mobilizálható kvalifikált 
munkaerő. A térségben nincs meghatározó ipari tevékenység, az egykori laktanyák kihasználatlanul 
állnak, amelyek potenciális ipari területek lehetnek.  
 
A HFS-ben megfogalmazott átfogó célok és az arra épülő intézkedések a térség előzőekben 

megfogalmazott komplex problémájának megoldásához kívánnak hozzájárulni. 

 

4.2. A 2007-2013–as HVS megvalósulásának összegző értékelése, 
következtetések 
 

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 

2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Ennek alapján készült 

el a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (HVS) 2008-ban. A 
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HVS a két járás komplex problémájára - az ipar leépülésére, a magas munkanélküliségre, a 

munkaerőbázis alulképzettségére, a hátrányos helyzetű csoportok felülre prezentáltságára a helyi 

népességen belül - kívánt releváns megoldást adni. A TTRM stratégiájának felépítése alapos 

helyzetelemzésre épült, melyben jól artikulálódtak a térség sajátosságai, bemutatva a helyi természeti 

erőforrásokat, a foglalkoztatásban, vállalkozásszerkezetben, infrastrukturális ellátottságban 

tapasztalható anomáliákat, valamint felvillantva a települések „énképét”. A HVS-ben bemutatásra 

kerültek a fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, a forrásallokáció, illetve a megoldási 

javaslatok. 

A stratégia belső logikájából következő ütemeket szinkronba hoztuk az FVM támogatások kiírásával 

kapcsolatos irányelveivel. Az akkori kistérségek többcélú társulásai rendelkeztek területfejlesztési 

koncepcióval, amely elsősorban az önkormányzatra fókuszált, túlzottan ennek a szférának a fejlesztési 

elképzeléseit és céljait helyezve előtérbe. E koncepciók figyelembe vételével, mintegy azokat 

kiegészítve - a stratégia központjába a gazdaságfejlesztést helyeztük, törekedve a komplex 

vidékfejlesztés megoldására. Mind a civil, mind pedig a vállalkozói szféra projekt ötleteit, 

kezdeményezéseit igyekezett a terv szintetizálni, a forrásallokáció során mindhárom szféra azonos 

súlyt kapott, leképezve a közösségen belüli szférák arányát. A tervezési területre hatást gyakorolt még 

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Területfejlesztési koncepciója, valamint Heves Megye és a Tisza-

tavi RIB Turizmusfejlesztési Stratégiája. A szomszédos LEADER csoportokkal folytatott megbeszélések 

nyitva hagyták az utat a különböző stratégiák összekapcsolódása előtt. A stratégia koherenciáját, más 

operatív programokhoz való illeszkedését garantálta az Észak-magyarországi Regionális Operatív 

Program, illetve az ÚMFT ágazati programjainak figyelembe vétele.   

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálataira (2011-ben és 2013-ban) a gazdasági, 

társadalmi helyzet változása, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek 

változása, és a forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak módosulása miatt volt 

szükség. A HVS felülvizsgálat két szakaszból állt: a HVS általános részének felülvizsgálatából, valamint 

a projektötlet-gyűjtésre épülő célterület, illetve intézkedési terv, alkotásból. A 2007-13-as tervezési 

időszakban közel 300 projektötlet került benyújtásra. A munkát Tervezést Koordináló Csoport 

segítette, ezzel biztosítottuk a szférák kötelező arányának megtartását a tervezés során.  

A stratégia átfogó célja a népesség életminőségének javítása, a jövedelemszerző képesség fokozása a 

térségben, a szükséges képességek és tapasztalatok biztosításával a helyi innovatív fejlesztések 

meghonosítása érdekében. A cél eléréséhez komoly segítséget jelentett, hogy az elmúlt időszak alatt 

III. tengely forrásaiból 1 621 521 091 Ft, míg LEADER forrásból 1 002 643 853 Ft támogatási összeg 

került megállapításra, mely összeggel a térség civil, önkormányzati és üzleti szereplői gyarapodtak. Az 

utóbbi években a TTRM által népszerűsített és kezelt pályázatok eredményeképpen a térség 

fejlődésnek indult, a közösségi élet újraéledt, a helyi civilek, vállalkozók, önkormányzatok részt vettek 

a projektek megvalósításában, a kulturális kínálati programok száma bővült, amivel a települések 

turisztikai potenciálja növekedett. Munkaszervezetünk sikeresen megvalósította a HVS-ben 

megfogalmazott kommunikációs stratégiáját, elősegítette a helyi lakosság aktivizálását, bevonását az 

alulról jövő kezdeményezések megteremtése érdekében. 

 

A TTRM Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában 6 fejlesztési célkitűzés, valamint ezekhez kapcsolódóan 
14 db intézkedés került meghatározásra a tervezési folyamat során.  
 
Fejlesztési célkitűzéseink az alábbiak voltak:  
 
Helyi vállalkozások fejlesztése  
Helyi idegenforgalom fejlesztése  
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Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése , falumegújítás  
Fenntartható helyi agrárgazdaság megteremtése  
Együttműködés erősítése, kompetencia növelése  
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása  

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában a 6 fejlesztési célkitűzés vonatkozásában az alábbi eredmények 

valósultak meg: 

A LEADER TK1 keretében 14, TK2 keretében 10, TK3 keretében 7 célterületet hirdettünk meg. A nyertes 

pályázatok száma és az elnyert támogatások a jogosult települések között az alábbiak szerint oszlottak 

meg: 

3. számú táblázat: Elnyert LEADER források településenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

 

Az első támogatási körben 22, a másodikban 58, a harmadikban 61 pályázó nyújtott be nyertes 

pályázatot, az összes felhasznált LEADER forrás 1.002.643.853 Ft volt. 

A három kör adatainak elemzése során megállapítható, hogy a legsikeresebb célterületek a következők 

voltak: 

 A helyi turisztikai kínálat bővítését, a vendégfogadás feltételeinek javítását elősegítő turisztikai 

projektek megvalósítása; szálláshelyek fejlesztése; a turisztikai kínálat piacra vitelének segítése 

(Tk3/214.814.935 Ft./18 nyertes pályázó) 

Település neve Nyertes pályázatok száma Elnyert forrás összege

A településre jutó LEADER források 

aránya a teljes LEADER forráshoz 

képest

Kisköre 13 117 371 688 Ft 11,71%

Heves 9 114 057 571 Ft 11,38%

Tarnaméra 7 96 427 492 Ft 9,62%

Mezőtárkány 10 82 683 720 Ft 8,25%

Átány 6 69 172 251 Ft 6,90%

Poroszló 8 63 467 610 Ft 6,33%

Füzesabony 12 46 945 027 Ft 4,68%

Sarud 5 46 733 679 Ft 4,66%

Szihalom 10 45 508 998 Ft 4,54%

Kömlő 7 42 158 914 Ft 4,20%

Boconád 3 41 954 803 Ft 4,18%

Tiszanána 9 35 120 118 Ft 3,50%

Hevesvezekény 7 34 885 595 Ft 3,48%

Aldebrő 5 22 592 441 Ft 2,25%

Mezőszemere 4 22 404 535 Ft 2,23%

Tarnaméra 2 18 549 399 Ft 1,85%

Egerfarmos 7 17 118 971 Ft 1,71%

Tarnaörs 4 16 839 226 Ft 1,68%

Pély 2 11 877 021 Ft 1,18%

Besenyőtelek 2 11 101 203 Ft 1,11%

Tófalu 1 9 372 739 Ft 0,93%

Erk 1 8 217 661 Ft 0,82%

Erdőtelek 1 7 639 050 Ft 0,76%

Kápolna 3 7 283 661 Ft 0,73%

Feldebrő 1 5 461 000 Ft 0,54%

Dormánd 1 5 101 918 Ft 0,51%

Tarnazsadány 1 2 597 562 Ft 0,26%

Újlőrincfalva 0 0 Ft 0,00%

Tarnaszentmiklós 0 0 Ft 0,00%

Kompolt 0 0 Ft 0,00%

Nagyút 0 0 Ft 0,00%

Zaránk 0 0 Ft 0,00%

Tarnabod 0 0 Ft 0,00%

Tenk 0 0 Ft 0,00%

141 1 002 643 853 Ft 100,00%

Elnyert LEADER források településenként
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 A civil szféra megerősödését, a helyi és térségi együttműködést elősegítő fejlesztések, 

eszközbeszerzések támogatása (Tk2/84 938 669 Ft/13 nyertes pályázó) 

 A település gazdasági, társadalmi fejlődését szolgáló,  
az ott élők életkörülményeinek, életminőségének javítását, a lakosság helyben maradását, a 
környezettudatosságot elősegítő szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása, 
ismertségük, versenyképességük növelése (Tk3/ 166 671 174 Ft./15 nyertes pályázó) 

 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, piacra jutásának támogatása (Tk3/65 019 904 
Ft/6 nyertes pályázat; Tk3/33 384 708 Ft/2 nyertes pályázó) 

 Energetikai célra hasznosítható mezőgazdasági és erdészeti melléktermékek, 

 hulladékok begyűjtését, tárolását, technológiai előkészítését szolgáló fejlesztések, 

gépbeszerzések támogatása (Tk2/107 997 971 Ft./6 nyertes pályázat) 

 A közösségi kohéziót, a kulturális és mentális életminőség javítását, a civil szerveződések 

megerősödését szolgáló fejlesztések, programok (Tk3/95 015 687 Ft./11 nyertes pályázó). 

Mindezekből levonva a következtetéseket HFS-ünkben továbbra is külön intézkedésként, támogatható 

tevékenységként kezeljük. 

Nem hozta a várt eredményt néhány meghirdetett célterületünk, pl. a  TK3 körben meghirdetett 

„Hátrányos helyzetű csoportok integrációját, foglalkoztatását szolgáló, az életminőségét, 

életkörülményeit javító programok; a közösséghez tartozást elmélyítő események támogatása”, vagy 

a Tk1-ben meghirdetett „A hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó  civil szervezetek működési 

feltételeinek javítása” célterületek. Mivel ezek mind a HVS-ben, mind a HFS-ben fontos prioritásokként 

fogalmazódnak meg, a támogatási lehetőségeket a HFS egyéb intézkedéseibe illesztettük be. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következő programozási időszakban továbbra is nagy gondot 

fordítunk valamennyi LEADER elv alkalmazására. A helyi ismeretségeink fenntartásán kívül szeretnénk 

a kapcsolatrendszerünket kiterjeszteni, növelni az egyesületi tagság létszámát, hogy a helyi szereplőket 

nagyobb számban közvetlenül be tudjuk vonni a döntéshozatalba. A térség szereplői számára 

segítséget kívánunk nyújtani új ötleteik megvalósításában, a forrásokhoz való hozzájutás 

megtalálásában. A helyi lehetőségeket, természeti, társadalmi, gazdasági tényezőket figyelembe véve 

a térség fejlesztését célzó stratégia kidolgozásán dolgozunk, megteremtve olyan projektek 

lehetőségét, melyek egymást kiegészítve, támogatva több szektor fejlődésére lesznek közvetlen, vagy 

közvetett módon hatással. Kapcsolatainkat nem csak a TTRM területén belül, hanem azon kívül is 

szeretnénk tovább erősíteni, bővíteni, szeretnénk megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, melyek 

pozitív társadalmi, gazdasági hatásokat generálhatnak. Ösztönözni kívánjuk az innovációt, az újszerű 

gondolkodásmódot, a térségünkben élő emberek képességeinek nem mindennapi kibontakozását. 

Célunk a hosszú távú fejlődés megteremtése a területünkön található erőforrások ideális 

felhasználásával. 

 

4.3. A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások 
 

Külső koherencia, kiegészítő jelleg 

A Tisza – Tarna – Rima - Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának 
kidolgozását több operatív program, valamint területi - és településfejlesztési program is befolyásolja. 
Az operatív programok közül a legtöbb kapcsolódási pont a Vidékfejlesztési Programban, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programban található. A stratégia megalkotásakor nem az a cél vezérelte az Akciócsoportot, hogy 



25 
 

olyan célok, intézkedések fogalmazódjanak meg, melyek más operatív programtól teljesen függetlenek 
legyenek. Éppen ellenkezőleg: hangsúlyt kell fektetni azokra a célokra, kapcsolódási pontokra, melyek 
egy-egy program keretein belül megvalósíthatóak. A LEADER forrás szűkössége miatt nincs lehetőség 
relatíve nagyméretű projektek támogatására, viszont kiváló lehetőséget teremthetünk ezeknek az 
előkészítésére, vagy olyan hozzáadott értékek megteremtésére, melyek kulcsfontosságúak lehetnek a 
térség fejlődésében. 
 
Az egyes Operatív Programokon belül az alábbi intézkedések befolyásolják, kapcsolódnak leginkább a 
Helyi Fejlesztési Stratégiánkhoz: 
 
VP: 
 
Kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3.) 
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)  
Borászat fejlesztése (4.2.2.) 
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.)  
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1.)  
Kis gazdasági szereplők együttműködései (16.3.1.) 
Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben (7.2.1.)  
Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségeken (7.4.1.) 
REL együttműködések (16.4.1.) 
 
TOP: 
 
Helyi gazdaságfejlesztés (1.1.3.) 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (1.2.1.) 
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével (1.4.1.) 
Zöld város kialakítása (2.1.2.) 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (2.1.3.) 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (2.1.3.) 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (3.2.1.) 
Helyi foglalkoztatási együttműködések (5.1.2.) 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (5.2.1.) 

A helyi identitás és kohézió erősítése (5.3.1) 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés (6-7.4.1.1) 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (6.9.1.) 

A helyi identitás és kohézió erősítése (6.9.2.) 
 
EFOP: 
Korai iskolaelhagyás csökkentése (3.1.2.) 
Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (4.1.3.) 
 
GINOP: 
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.) 
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (1.3.1.) 
Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való 
belépésének támogatása (3.1.4.) 
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése (3.3.1.) 

https://www.palyazat.gov.hu/vp-6-7411-16-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts
https://www.palyazat.gov.hu/vp-6-7411-16-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts
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Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése (GINOP-3.4.2-VEKOP-15) 
Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése (7.1.2.) 
Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése (7.1.4.) 

 
A HFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi szinten 

megfogalmazott fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/jelentős projektek 

A stratégiaalkotás során figyelembe vettük Heves Megye Területfejlesztési Programját (2014-2020), 
valamint Füzesabony Város Településfejlesztési Koncepciójának Fejlesztési Irányait.  
 
 A SWOT elemzésben és a helyzetfeltárásban részletezett adottságok a megyei szinthez hasonlóak, 
ezért sem meglepő, hogy a két fejlesztési stratégia átfogó és specifikus céljaiban egyezőségeket, 
hasonlóságokat fedezhetünk fel. Mindkét stratégiában meghatározó szerepet szántak az intenzív 
gazdaságfejlesztési lehetőségeknek. Hosszú távú célként merül fel a produktív, a környezetével 
harmóniában élni képes társadalom megteremtése. Mindkét stratégia elő kívánja segíteni a magas 
színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet megteremtését. Az a 
törekvés figyelhető meg mindkét dokumentumban, hogy a helyi adottságokra épülő vidékfejlesztésre, 
az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom, az élhető vidék 
megteremtésére kell és érdemes törekedni. Fenn kell tartani a környezetet és a térszerkezetet, a 
kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztésre kell koncentrálni. 
 
A TTRM Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a stratégiában lefektetett rövid és hosszú 

távú célok elérése érdekében segítse a térség szereplőit a forrásokhoz való hozzájutáshoz. 

Partnereinket ösztönözzük az együttműködésekre, innovatív ötleteik megvalósítására.  

A HFS tartalmát befolyásoló, a térség gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást 

támogató programok, szolgáltatások 

Az Egyesületünk területén a Tisza tó és környéke remek lehetősséget ad, hogy részt vegyünk a 
Bejárható Magyarország Programban -, amelynek fő célja az egészséges életmódra nevelés, az igény 
megteremtése a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a hazai turizmus fejlesztése- tevékenységek 
gyakorlásával: természetjárás, kerékpározás, lovaglás, túrakenu és vitorlázás! Kiváló potenciált teremt 
hazánk természeti- és kulturális értékeinek megismerésére, feltérképezésére. Elsődleges célja, az 
emberek egészségi állapotának javítása, az egészséges életmódra nevelés, amelyet már 
gyermekkorban érdemes elkezdeni. Ezen felül : tanösvények kiépítése , fejlesztése, apartman házak 
felújítása, táborok szervezése, bicikli utak kiépítése, fejlesztése,  közösségmegtartó- egészség megőrző 
rendezvények szervezése. A Tisza- tó 1973-ban, a Kiskörei víztározó tóvá alakításakor jött létre, 
idegenforgalmi hasznosítása kialakításakor csak sokadrangú szempontként jelentkezett. Ide tartozik: 
Tisza-tavi Vízi Sétány ami  a Hortobágyi Nemzeti Park része,  területén a jelenkor természeti értékeit 
bemutató természeti tájat, az épített örökséget, valamint a puszta őshonos élővilágát bemutató 
helyszínek turisztikai attrakcióterületté fejlesztése lehetővé teszi a szóban forgó területek oktatási és 
egyben turisztikai célú hasznosítását. 
 
A TTRM Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája több ponton is kapcsolódhat a Bejárható Magyarország 
Programmal. Kiemelt célként megjelenik a környezet, természet védelme, az egészséges életmód 
megteremtése. A térség turisztikai kínálatának bővítése intézkedés keretén belül mi is támogatni 
közvetlenül és közvetett módon is a gyalogos, lovas, kerékpáros, vitorlás és evezős „jármódok” 
elterjedését, valamint feltételeinek javítását. A természetjárás különböző típusainak térségünkben 
való elterjedése nem csak az emberek szabadidejének hasznos és egészséges eltöltését segíti elő, 
hanem gazdasági hozadéka is pozitív lehet a térség turisztikai, illetve vendéglátói szektorára. A 
turizmus térségünkben kiemelkedő potenciállal bír, több turisztikai szervezet működik, melyek célja a 
turizmusból élők céljainak elősegítése, érdekeik védelme és nem utolsó sorban az igényes programok, 
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látnivalók, szállások közvetítése. Ilyen szervezet például a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat, Tisza-tó 
Hortobágy Élménykerékpárút, Kiskörei valamint a Poroszlói Tourinform Iroda, illetve a TDM címmel 
rendelkező Poroszló Turizmusért Egyesület. Térségünkben a Bejárható Magyarország programhoz a 
Poroszlón található Nyírfa Campingben csatlakozott, mint vízitúra megállóhely. További lehetőséget 
rejt a kapcsolódáshoz az Euro-Velo túrakerékpáros hálózatnak a Tisza-tó és a Mátra, Bükk felé történő 
bővülése.  A Nemzeti Park programjaihoz a turisztikai kínálat bővítésével és a térségi közösségi 
programok megvalósításának támogatásával járulunk hozzá.   
 
A térség demográfia problémái miatt a leghátrányosabb helyzetű járásokban a gyerekek és családjaik 

helyzetét javító komplex helyi programok kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, a Biztos 

kezdet Gyerekesély  programok szakmai-módszertani megalapozása megismertetése és elterjesztése 

a célunk. Intézkedéseinken keresztül olyan programokkal szeretnénk segíteni, amelyek a gyermekek 

és családjaik nélkülözését csökkentik, megteremtik a gazdaság és társadalmi fejlődés feltételeit.  

Célunk a szegregáció megszüntetése, a gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és a 

kiegyensúlyozottabb, egészségesebb  gyermekkor biztosítása. 
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4.4 SWOT  
 

 
Erősségek 

 
Gyengeségek 

 

E1/Jó megközelíthetőség (M3, 3.sz főút, 33-as út, 
vasútvonalak, É-D-i és K-Ny-i kapcsolatok) 
E2/Kedvező adottságok a szántóföldi 
növénytermesztéshez, növény és 
állattenyésztéshez, a szőlő, gyümölcs, zöldség és 
magtermesztéshez,szaporítóanyag 
előállításához 
E3/Borászati hagyományok, eredet védett borok  
E4/Jól képzett szakemberek 
E5/Tisza-tó mint üdülő körzet (negyed Balaton 
nagyságú), valamint a Mátra és a Bükk közelsége. 
A térség természeti adottságai kedveznek a vízi, 
horgász és vadászturizmusnak 
E6/Védett természeti értékek, népi építkezés 
maradványai, műemlékek, természetvédelmi 
területek 
E7 Fejlődőképes civil kezdeményezések, széles 
működési tevékenységi kör. 
 

Gy1/Az integrált termelés és értékesítés hiánya  
Gy2/Élelmiszer feldolgozó kapacitás, 
márkavédelem hiánya  
Gy3/A térség gazdasági szerkezete egyoldalú, 
nagyobb részt a mezőgazdaságra alapozott 
Gy4/Egyes mikrokörzetekben nagy a 
munkanélküliség 
Gy5/Alacsony iskolai végzettségű, 
munkanélküli vagy kisjövedelmű, környezetére 
is igénytelen lakossági réteg százalék aránya 
növekszik 
Gy6/A vállalkozások, önkormányzatok, civil 
szervezetek tőkehiányosak  
Gy7/A lakosság elöregedése, különösen az 
aprófalvas településeken 
Gy8/A roma lakosság népességaránya 
növekedéséből eredő kulturális és életmódbeli 
feszültségek 
Gy9/Romló közbiztonság 
Gy10/A civil szervezetek nincsenek 
megfelelően aktivizálva, gyenge az 
érdekképviselet 
Gy11/Belső kohézió, összefogás hiánya 
 

 

 
Lehetőségek 

 

 
Veszélyek 

L1/Növekvő kereslet a falusi turizmus a 
turisztikai attrakciók és a termálvízkincs iránt   
L2/Támogatott vidékfejlesztési és 
területfejlesztési beruházások , vonzó 
településkép kialakítása 
L3/Növekvő kereslet a helyi előállítású, speciális 
és hagyományos termékek, valamint a szép 
természeti környezet iránt.  
L4/Hálózati kapcsolatok, együttműködések, 
egyediség felértékelődése 
L5/Leszakadó társadalmi csoportok 
felzárkóztatását segítő programok terjedése  
 

V1/Fizetőképes kereslet csökkenése  
V2/A környezetvédelmi rehabilitáció lassúsága 
vagy elmaradása 
V3/A mezőgazdaság bizonytalan helyzete és 
piaca és elégtelen menedzselése  
V4/A kulturális értékek, hagyományok 
felhígulása az uniformizálódás következtében 
V5/A korszerű táplálkozás és életmód hiánya a 
lakosság egészségügyi romlásához vezet  
V6/A társadalmi, gazdasági helyzetének 
további gyengülése, nincs elegendő önerő a 
fejlesztésekhez 
V7/Olcsó külföldről behozott tömegcikkek 
megjelenése 
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SWOT MÁTRIX 

 BELSŐ 
ERŐSSÉGEK 

BELSŐ 
GYENGESÉGEK 

KÜLSŐ  
LEHETŐSÉGEK  

Offenzív stratégiák 
 

 Kedvező természeti, 
közlekedési adottságok, 
hagyományok kihasználása 
a térségi szolgáltatások 
javítása érdekében 
(E1, E2, E3, E5, E6 – L1, L2, 
L3, L4) 

 

 Társadalmi szervezetek, 
képzett humán erőforrás 
bevonása a leszakadó 
társadalom integrációjának 
és a hálózatosodás 
elősegítése érdekében. 
(E4, E7 –L4, L5) 

 
 
 

Fejlesztő stratégiák 
 

 A tőkehiányos, 
egyoldalú gazdasági 
szerkezet mérséklése, a 
munkaerőpiaci helyzet, 
valamint a 
népességmegtartó 
képesség javítása a 
turizmus és a helyi 
termékek piacának 
fejlesztésén keresztül. 
(Gy1, Gy2, Gy3, Gy4, 
Gy6, Gy7 – L1, L3) 
 

 A közbiztonság erősítése 
a településkép 
fejlesztése, megóvása 
érdekében.   
(Gy7, Gy9 – L2) 
 

 A térségen belüli és 
közötti 
együttműködések 
erősítése annak 
érdekében, hogy 
gazdasági és társadalmi 
szinergiák alakuljanak ki. 
(Gy1, Gy10, Gy11 – L4) 

 

 Perifériára szorult 
társadalmi réteg 
felzárkóztatásának 
elősegítése a társadalmi 
kohézión és a civil 
szervezetek bevonásán 
keresztül. 
(Gy5, Gy8, Gy11–L5) 
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KÜLSŐ  
VESZÉLYEK  

Védekező stratégiák 
 

 A kedvező közlekedési 
hálózattal a helyi termékek 
piacának megerősítése. 
(E1 – V7) 

 

 A gazdaság szerkezetének 
megerősítése a piaci 
bizonytalanságok 
csökkentése érdekében 
(E2, E3, E4 – V2, V3, V6, V7) 

 

 Természeti értékeink, 
hagyományaink 
kihasználása a térség 
kulturális, környezeti 
állapotának megőrzése 
érdekében.   
(E5, E6 – V1, V2, V4) 

 

 Helyi közösségek 
megerősítése, az élhetőbb 
környezet megteremtése 
érdekében 
(E7 – V2, V4, V5) 

Elkerülő stratégiák 
 

 Gazdasági helyzet 
megerősítésével a 
kiszolgáltatottság 
csökkentése 
(Gy1, Gy2, Gy3, Gy4, 
Gy6– V1, V3, V6, V7) 

 

 A társadalmi integráció, 
élhetőbb vidék 
megteremtése 
(Gy5, Gy7, Gy8, Gy9, 
Gy10, Gy11 – V2, V4, V5, 
V7) 

 
 

 

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása 
 

A  térség felzárkóztatásához nem elegendőek a jó adottságú mezőgazdasági területek, az M3 autópálya 

relatív közelsége, valamint a kedvező természeti adottságok (E1,E2,E3,E5,E6). A TTRM térségének 

erőforrásai nincsenek megfelelően kihasználva, a vállalkozások tőkeszegénysége miatt alacsony az 

innovációs hajlam, ez gátolja a gazdasági felzárkózást. A meglévő gazdasági, társadalmi adottságok 

minél szélesebb körben való kiaknázásához fontos a növekvő kereslet feltérképezése, a turizmus, a 

turisztikai attrakciók, valamint a helyi hagyományokra épülő termékek esetében (L1,L3). Szükség van 

a turizmus és a helyi termékek, szolgáltatások piacának fejlesztésére, amely egyrészt felszívná a képzett 

és képzetlen humán erőforrást, valamint mérsékelné az egyoldalú gazdasági szerkezetet is. A TTRM 

Akciócsoport gazdasági szereplőinek szükségük van olyan kedvezményes tőkeinjekciókra, melyekkel 

beruházásaikat képesek megvalósítani. Pályázatok, kedvezményes hitelprogramok, megfelelő 

marketing akciók, térségi tanulmányok segítségével meg kell teremteni a lehetőséget, hogy 

elindulhassanak a közvetlen és közvetett módon hasznot hajtó fejlesztések. A gazdaság szerkezetének 

megerősítésével csökkenthető a térség szereplőinek kiszolgáltatottsága, növelhető a 

jövedelemtermelő képessége, így lehetőség adódik egy élhetőbb vidék megteremtéséhez (V1, V3, V6, 

V7). Az itt élő emberekben megvan a hely szeretete, fejlesztése iránti hajlam, ezért azokat az 

elképzeléseket érdemes felkarolni, amik a térség számára hosszú távon pozitív gazdasági és társadalmi 

hatással bírnak.   

Jelenleg túlnyomó részt nem helyben termelt, helyből kínált termékek és szolgáltatások találhatók a 

piacon, de igény van arra, hogy a helyi termelők és szolgáltatók nagyobb köre jelenjen meg. 
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A térségben kézenfekvő és szükséges gazdaságfejlesztési út a kedvező természeti adottságok 

kihasználása, a növénytermesztésen, a gyümölcstermesztésen keresztül a helyi termékek növekvő 

keresletének kihasználása. Szükség van a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód lakossággal való 

megismertetésére a lakosság részére tartott rendezvényeken keresztül, bevonva olyan civil 

szervezeteket, akik elkötelezettek e cél elérése érdekében (V5,E2,L3).  

A társadalmi szervezetek, a képzett humán erőforrás bevonása elengedhetetlen a leszakadó társadalmi 

réteg felzárkóztatása érdekében (E4, E7, L4, L5). Fontos a hálózati kapcsolatok megerősítése, a 

társadalmi szinergiákon keresztül (Gy5, Gy8, Gy11, L5). 

A fejlődés szempontjából elengedhetetlen a jól képzett szakemberek tudásának kihasználása (E4), a 

hálózati kapcsolatok, megerősítése, a civilek és a leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása 

érdekében. (L4, L5)  

A tőkehiányos, egyoldalú gazdaság helyzetét rontja a települések közötti kooperáció hiánya, illetve az 

adottságok és lehetőségek kevésbé hatékony kommunikációja. Szükség van a településeken működő, 

az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítésére, a mikrovállalkozások 

versenyképességének növelésére, (Gy1,Gy2,Gy3,Gy4,Gy6,Gy7) a társadalmi csoportok 

felzárkóztatását segítő programok minél szélesebb körű kommunikációjára (L1,3).  

Gyengeségünkként határozhatjuk meg a romló közbiztonságot, a roma népesség magas arányát, a 

lakosság elöregedését, az aprófalvas települések leromló állagát – ezzel összefüggésben a szegregáció 

megjelenését (Gy7, Gy9). Az előző tervezési időszakhoz hasonlóan most is fontosnak tartjuk, és nagy 

hangsúlyt fektetünk a közbiztonság erősítésére, a településkép fejlesztésére, a roma népesség 

kulturális és életmódbeli feszültségek kezelésére, a perifériára szorult társadalmi réteg 

felzárkóztatására (L4, L5). 

Civil szervezeteink társadalmi szerepvállalását, felelősségvállalását, az önkéntes tevékenység 

társadalmi szerepét kívánjuk erősíteni a működési feltételek javításával, másrészt a közösségi 

programok, események szervezésével. A kulturális értékek, hagyományok felhígulásának 

megakadályozása érdekében azon civil szervezeteket kell támogatni, működésüket figyelemmel 

kísérni, akik a hagyományok megtartását, következő nemzedéknek való 
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5. Horizontális célok 

5.1 Esélyegyenlőség  
 

 A Tisza – Tarna - Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület mind az eredeti stratégiában illetve 

a készülő HFS-ben a két járás komplex problémájára ezen belül a hátrányos helyzetű csoportok felülre 

prezentálásával a helyi népességen belül kíván releváns megoldást adni. A társadalmi és gazdasági 

fenntarthatóság szempontjából is kiemelt horizontális cél az esélyegyenlőség elve. Az esélyegyenlőség 

biztosításával a különbözőképpen és tekintetben hátrányos helyzetű csoportok és egyének előnyben 

részesülhetnek. Mindez az egyenlő bánásmód és az antidiszkrimináció elvének betartása melletti 

elvárás. 

A prioritások és intézkedések kidolgozásakor az akciócsoport próbált minél integráltabb fejlesztéseket 

megfogalmazni, mivel csak az összetett fejlesztések lehetnek sikeresek és hosszútávon fenntarthatók. 

Igyekeztünk olyan fejlesztési lehetőségeket számításba venni, amelyek kiugrási lehetőséget 

biztosítanak a TTRM térség számára: ezt a széleskörű társadalmi egyeztetés bázisán teremtettük meg.   

Projektjeink célja olyan hiánypótló bemutatkozás, amely lehetőséget teremt civil szervezetek 

tevékenységeinek, szolgáltatásainak megismerésére. Projektünk hipotézise: egymás megismerése, 

fenntartható együttműködések kialakítása, más szférák bevonása.                                                                                                                                                             

A TTRM Egyesület stratégiájának egyik fókuszpontja a horizontális szempontok érvényre juttatása: 
mind az esélyegyenlőség, mind pedig a fenntarthatóság területén maximális körültekintéssel. A 
stratégiát - a helyzetelemzéstől indulva egészen a megoldásokig – áthatja a gazdasági és környezeti 
fenntarthatóságra való törekvés. 
 
A társadalmi integráció és az esélyegyenlőség elvének figyelembe vétele a fenntarthatóság társadalmi 

pillérét teremti meg. Az esélyegyenlőség biztosítása azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód, a 

diszkrimináció tilalmának szigorú betartásán túl, azon egyének és csoportok esetében, melyek adott 

élethelyzetben, meghatározott tekintetben és periódusban, hátrányos helyzetben vannak, 

alkalmazható az előnyben részesítés, az esélyteremtés eszköze.   

A HACS térség 33 településéből 24 település kedvezményezett a 290/2014. illetve a 105/2015. 

Kormányrendeletek alapján, ezért akciócsoportunk a HFS előkészítése, a Stratégia tervezése során 

kiemelten foglalkozott az esélyegyenlőség kérdésével. 

A két járásban még nem alakultak ki az esélyegyenlőség kezelésének hivatalos és civil fórumai. 

Akciócsoportunk aktívan közreműködni kíván e fórumok létrehozásában és működtetésében. Kiemelt 

partnerünknek tekintjük ebben a civil szervezeteket, a helyi önkormányzatokat és a nemzetiségi 

önkormányzatokat. 

A HFS kidolgozásakor az akciócsoport igyekezett olyan intézkedéseket megfogalmazni, amelyek 

áttételesen segítik az esélyegyenlőség elvének, a hátránnyal küzdők érdekeinek érvényesülését.  

Közvetlenebb eredményeket az 4. és 5. intézkedésekben megfogalmazott tevékenységektől várunk, 

amelyek a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítását elősegítő fejlesztésekre, 

komplex felzárkózási programokra, a lakosság szemléletét alakító, felvilágosítását szolgáló, az 

egészséges testmozgás koncepcióján alapuló rendszeres testmozgás programokra, rendezvények 

szervezésére irányulnak.  

Mind az önkormányzati mind a civil és a vállalkozói szféra hozzájárulhat pályázatainak benyújtásával a 

vidéken élők megélhetésének javításához, a szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi 
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csoportok felzárkózásához. Segíthetik az érintett helyi közösségek, civil és szakmai szervezetek 

részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogathatják a vidéki civil társadalom önszerveződését és 

fejlődését.  

5.2 Környezeti fenntarthatóság 
 

A megújuló energiaforrások felhasználása az Akciócsoport területét alkotó két járásban is messze 
elmarad az EU átlagtól, ezért a megújuló energiafelhasználás és az energiahatékonyság növelése 
kiemelt fontosságú Akciócsoportunk számára is, ezért került HFS-ünk előterébe a fenntartható és 
környezetbarát szemlélet, amely lehetővé teszi, hogy a helyzetelemzésben bemutatott kedvező 
környezeti adottságok megőrzendőek, kihasználhatóak legyenek. 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése és majdani megvalósítása során kiemelt szerepe lesz a környezeti 
fenntarthatóságnak, a hagyományos érték-rendnek, a helyi értékeknek. Ez elsősorban a Helyi terméket 
előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása intézkedésen keresztül jelenik meg a 
Stratégiában. Ez az intézkedés fő célja mellett elősegíti a termelő és a fogyasztó közötti távolság 
csökkenését, a lakosság egészséges és helyi élelmiszerekkel történő ellátását és a környezetszennyezés 
csökkentését, erősíti a társadalmi kohéziót és a közösségi szellemet, és környezetbarát magatartásra, 
aktív állampolgári részvételre ösztönzi a helyi közösséget.  
 
A versenyképesség egyik alapvető feltétele – ami összecseng a környezetbarát, erőforrás-hatékony, 
valamint alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé való elmozdulással – a vállalkozási szektor 
energiahatékonyságának javítása. Az energiahatékonyság növelésének eredményeképpen csökkennek 
a gazdasági szféra energiaköltségei is, ami javítja a termékek és szolgáltatások versenyképességét. Az 
ilyen irányban történő fejlesztéseket is szolgálja a gazdaságfejlesztésre irányuló további kettő 
(Települési szolgáltatások fejlesztése, a térség turisztikai kínálatának bővítése) intézkedésünk. 

 
A HFS egyéb, elsősorban Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik 
életminőségének javítása és a Társadalmi beilleszkedést elősegítő, Értéktudatos és befogadó helyi 
társadalom megteremtése intézkedéseinek megvalósítása során kiemelt szerepe lesz a környezeti 
fenntarthatósággal kapcsolatos személet formálásnak, tudásátadásnak, a helyi értékek 
tudatosításának, megőrzésének. Ezekre leginkább az egész térséget átfogó együttműködési projektek 
keretében lesz lehetőség. 

6. HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia kialakításában kiemelt helyen szerepel a helyi adottságok, erőforrások 
(természeti, humán, pénzügyi) újszerű kombinációjának megteremtése, hatékony kihasználása.  
 
Már a 2007-2013-ra szóló Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkban is célunk volt a térség adottságaihoz 
illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások megjelenésének, bevezetésének támogatása. 
Célterületeinknek köszönhetően több olyan projekt valósult meg, amely más forrásból nem jöhetett 
volna létre. A LEADER program keretén belül lehetővé vált, hogy a helyi szereplők támogatást kapjanak 
innovatív helyi termékek előállítására, feldolgozására, védjegyrendszer kialakítására; eddig nem létező 
turisztikai attrakciók megvalósítására, vagy éppen innovatív technológiák bevezetésére. Ezt a trendet 
folytatni kívánjuk, továbbra is arra ösztönözzük a térség szereplőit, hogy az innovatív ötleteiket 
valósítsák meg.  A cselekvési tervünk megalkotásakor arra törekedtünk, hogy az újszerű, kreatív 
projektek teret tudjanak hódítani. 
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Ehhez elsősorban a térség turisztikai kínálatának bővítése intézkedés járulhat hozzá azzal, hogy a helyi 
turisztikai attrakciókat bővítő, a vendégek kikapcsolódását, szabadidejének aktív eltöltését elősegítő, 
innovatív turisztikai projektek megvalósítását teszi lehetővé. 
 
Másik két intézkedésünkben települési szolgáltatások fejlesztése, helyi terméket előállító, feldolgozó, 

forgalmazó vállalkozások támogatása, úgy kívánjuk ösztönözni az innovációt, hogy az ilyen jellegű 

projektek, természetesen objektív kritériumok alapján, a pályázat értékelésekor magasabb 

pontszámot kapnak. 

Az integrált és innovatív megoldások létrejöttéhez nagymértékben hozzájárulhat az együttműködések 
erősítése és fejlesztése: a hazai és nemzetközi példák meghonosítása, adaptálása, új eljárásokat, 
ötleteket hozhat a térségbe. Az ötös számú intézkedés keretein belül lehetőség adódik szakmai 
fórumok, tapasztalatcserék megvalósítására. 
 
Nagyon fontos a széles körű kapcsolatrendszer kialakítása (szférákon belüli/közötti, térségek közötti, 
nemzetközi együttműködések), a közös gondolkodás. Nagy szükség van a jó tapasztalatok, innovatív 
ötletek megosztására is. Szeretnénk ösztönözni az innovációt, az újszerű gondolkodásmódot, a 
térségünkben élő emberek képességeinek nem mindennapi kibontakozását. Célunk a hosszú távú 
fejlődés megteremtése a területünkön található erőforrások ideális felhasználásával. 
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7. A stratégia beavatkozási logikája 

   

7.1  A stratégia jövőképe 

 

7.2 A stratégia célhierarchiája 

 
 

  

 
Jövőkép 
 

A TTRM térségében a három szféra összefogásával létrejövő projektek hatására javul a térségben 
élők életminősége, a falvak népességmegtartó képessége; nő a gazdaság, a turisztikai vonzerő. 
 

 
Átfogó célok 
 

1. Helyi erőforrásokra, együttműködésekre épülő gazdaság létrejötte 
2. A lakosság életminőségének, a helyi szolgáltatások elérhetőségének és minőségének 

javulása, az elvándorlás csökkenése  
3. A hátránnyal élő csoportok életminőségének javulása 
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Erőforrás   

 
Specifikus célok 

 
Eredménymutatók 

 
Célértékek 

 

 
1. 

A helyben működő mikro-vállalkozások gazdasági 
potenciáljának erősödése. 
Turisztikai kínálat bővítése. 

A támogatott projektek 
által létrehozott új 
munkahelyek száma 
(FTE) 

2 db 

2. 

Minőségi helyi termékek és szolgáltatások 
létrejötte és piacra jutásuk feltételeinek 
megteremtődése. 
Minőségi szálláshelyek, az ezekhez kapcsolódó 
színvonalas szolgáltatások kialakítása. 
 

A támogatott projektek 
által létrehozott új 
munkahelyek száma 
(FTE) 

2-3 db 

  

A fejlesztéssel érintett 
lakosság száma 

5-6000 fő 

3. 

A jellemzően falusi lakosság életminőségének, 
komfortérzetének, biztonságérzetének javulása. 
A települések arculatának fejlesztése, élhetővé 
tétele. 

A fejlesztéssel érintett 
lakosság száma 
 

10-15000 fő 

4 

A közösségi kohézió erősödése. 
A társadalmi leszakadás csökkentése. 
A közösségi tevékenység kialakítása. 
 

Új, vagy 
továbbfejlesztett 
szolgáltatással/infrastru
ktúrával érintett vidéki 
lakosság száma 

20-25000 fő 

Megvalósult 
programokban 
résztvevők száma 

20-25000 fő 

5. 

Civil szféra fejlődése, társadalmi szerepvállalásuk 
erősödése. 
Összetartozás erősítése céljának eléréséhez. 
Ezáltal a térség szereplőinek integrációja. 

Megvalósult 
programokban 
résztvevők száma 

10-12000 fő 

Hátrányos helyzetű 
célcsoportok részére 
szervezett 
programokban 
résztvevők száma 

250-300 fő 

 

 
Intézkedések (beavatkozási területek) 

 
Melyik specifikus célhoz járul hozzá? 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Települési szolgáltatások fejlesztése x x    

2. A térség turisztikai kínálatának bővítése x x    

3. Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó 
vállalkozások támogatása 

x x    

4. Az Akciócsoport településeinek környezettudatos 
fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása 

  x x x 

5. Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és 
befogadó helyi társadalom megteremtése 

   x x 



37 
 

8. Cselekvési terv 
 

8.1. Az intézkedések leírása 
 

1. INTÉZKEDÉS 
 
8.1.1. Intézkedés megnevezése  
 
Települési szolgáltatások fejlesztése 
 
8.1.2. Speciális cél 

1. A helyben működő mikro-vállalkozások gazdasági potenciáljának erősödése. 2. Minőségi helyi 

termékek és szolgáltatások létrejötte és piacra jutásuk feltételeinek megteremtődése céljainak 

eléréséhez.  

8.1.3. Indoklás, alátámasztás 

A helyzetfelmérés, demográfiai adatok vizsgálatakor megállapítható a térség népességszámának 

csökkenése, melyben nagy szerepet játszik a lakossági szolgáltatások fejletlensége. Az intézkedés 

hozzájárul a települések népességmegtartó képességének megőrzéséhez, a helyi lakossági 

szolgáltatások minőségének javulásához, bővüléséhez, ezzel elősegíti a LEADER térségben a 

vállalkozásfejlesztést, a fiatalok és képzettek vonzását és megtartását. 

Illeszkedési pontok a SWOT analízishez 

E1, E7/ GY1, Gy2, Gy3, Gy4, Gy6 / L2, L4/ V1, V7 

 

8.1.4. A támogatható tevékenység területek 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-vállalkozások támogatása (építési tevékenység)  

2.Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-vállalkozások támogatása (gép- és 

eszközbeszerzés)  

3. A piacra jutást elősegítő marketing tevékenység, kiadványok, szórólapok, meghívók elkészítése, 

terjesztése  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  

 

2. Projekt menedzseri feladatok végrehajtása, megvalósítása  
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8.1.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

Az intézkedés kiegészíti a Vidékfejlesztési Politika horizontális céljait, szorosan kapcsolódik a GINOP 

mikro-kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, kiegészíti azokat.   

VP6-6.2.1.-16 és 6.4.1. -16 intézkedéseitől való lehatárolás: 

 A pályázat nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő 

mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) feldolgozására és értékesítésére 

 A LEADER intézkedésre nem pályázhat kisvállalkozás, valamint (a VP6.4.1. -16 intézkedésétől 

eltérően)  mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, továbbá akinek éves 

árbevételének minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered.  

 A VP6-6.2.1-16 intézkedéstől eltérően a LEADER intézkedés nem csak mikro-vállalkozás 

indítására, hanem fejlesztésére is irányul és arra nem csak természetes személy pályázhat 

 Speciális LEADER lehatárolásként: a VP intézkedésektől eltérően a LEADER intézkedés 

keretében kötelező a projekt legalább egy együttműködő partnerrel történő megvalósítása; 

szakmai beszámoló készítése; termékbemutató/workshop szervezése, továbbá a termék 

piacra vitelének elősegítése érdekében a projektnek minimum 2 %-ban marketing 

tevékenységet is tartalmaznia kell. 

A GINOP a nagy értékű fejlesztéseket támogatja, melyek összeghatárai jelentősen eltérnek a LEADER 

program keretén belül meghatározható összegektől.  

8.1.6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján 

 korlátolt felelősségű társaság (113) 

 adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm) 

 egyéni cég (228) 

 egyéni vállalkozó (231) 

 egyéb önálló vállalkozó (232) 

 adószámmal rendelkező magánszemély (233) 

 betéti társaság (117) 

 nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) 

 

Hevesi járás 

Átány, Boconád, Erk, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Tenk, Tiszanána, Tarnazsadány, 

Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tarnabod, Tarnaörs, Pély, Zaránk 

 

Füzesabonyi járás 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőtárkány, Mezőszemere, 

Nagyút, Poroszló, Tófalu, Egerfarmos, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom 
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8.1.7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek 

Olyan, az akciócsoport településén székhellyel, telephellyel rendelkező mikro-vállalkozás 

támogatható, amely vállalja, hogy: 

Jogosultsági kritériumok 

 A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel, és /vagy székhellyel, és/vagy telephellyel kell, hogy rendelkezzen a LEADER HACS 

illetékességi területén. 

 A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban:Áht.) 1.§ 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

Kötelezettségvállalások: 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projektet legalább egy együttműködő partnerrel valósítja 

meg. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósulásáról készült szakmai beszámolót az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a termék piacra vitelének elősegítése érdekében a projekt 

minimum 2 %-ban marketing tevékenységet is tartalmaz, amely megjelenik a költségek között. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a marketing anyagokon a LEADER HACS logóját feltünteti. 

 Termékbemutató/workshop keretében bemutatja megvalósult projektjét, amelynek 

időpontjáról a bemutató előtt legalább 10 nappal értesíti az Akciócsoportot. A bemutató 

költségei projektjében is meg kell, hogy jelenjenek. 

 Eszköz- és gépbeszerzés önállóan nem, csak építéssel együtt támogatható. 

 Marketing terv benyújtása. 

 Az a magánszemély pályázó támogatható, aki vállalja, hogy: az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig vállalkozóvá válik. 

 Nem támogatható mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I.) feldolgozására és 

értékesítésére irányuló fejlesztés. 

 

 Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: 

 Működő szolgáltatás esetén a jelenleg foglalkoztatott létszám megtartása, új szolgáltatás 

esetén legalább önfoglalkoztatás. 

 

A támogatást igénylőnek üzleti tervet, pénzügyi tervet szükséges készítenie. 

Az üzleti tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 fejlesztés célja, tartalma és várható hatása, 

 pénzügyi fenntarthatóság, 

 tervezett tevékenység részletes bemutatása,  

 várható célcsoportok ismertetése, 

 

Részletes költségvetési javaslat. 

Az projekt tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 
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 emberi erőforrás bemutatása, 

 fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek indokoltsága, 

 vállalkozás bemutatása, 

 innováció 

 

Kiválasztási kritériumok 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 

(XI. 26.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján, 

 a projekt keretén belül tartós munkanélküliek alkalmazását vagy hátrányos helyzetben levő 

alkalmazását vállalják, 

 a projekt megvalósítását követően legalább 10% zöldfelület növelés valósul meg, 

 a fejlesztés komplexitása (ingatlanfejlesztés, gép- és eszközbeszerzés, megújuló energia 

hasznosítás), 

 a fejlesztés megvalósításának helye szerinti település lakosságszáma, 

 üzleti terv minősége, 

 projektterv minősége, 

 a projekt együttműködés keretén belül valósul meg, 

 a pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a megvalósított fejlesztés bemutatásával 

megjelenik a TTRM HACS területén szervezett rendezvényen. 

 

8.1.8.Tervezett forrás 

a. Az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

társfinanszírozás) nagysága: 81 448 699 Ft 

b. A támogatás aránya 

Hevesi járás (komplex programmal fejlesztendő járásként): 65 % 

Füzesabonyi járás (fejlesztendő járásként): 65% 

 

c. A projektméret korlátai: 

minimum 500 000 Ft  

d. A támogatás módja: hagyományos elszámolás 

8.1.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma 

2018. I. félév – 2018. II. félév  

 

8.1.10.  Kimeneti indikátorok 
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Indikátor neve Alap Mértékegység Célérték 

A fejlesztés innovatív 
megoldást tartalmaz 

EMVA db 5-20 

Létrehozott munkahelyek 
száma 

EMVA fő 0 

 

a. A támogatott projektek száma: minimum 5 db - maximum 20 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva 

 mikro-vállalkozások: 3 db 

 magánszemélyek: 2db 
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2.INTÉZKEDÉS 

8.2.1. Intézkedés megnevezése 
 
 Térség turisztikai kínálatának bővítése 
 
8.2.2. Speciális cél 

1. A turisztikai kínálat bővítése. 2. Minőségi szálláshelyek, az ezekhez kapcsolódó színvonalas 

szolgáltatások kialakítása, fejlesztése céljának eléréséhez.  

8.2.3. Indoklás, alátámasztás 

A turisztikai kínálat kialakítása, bővítése, minőségi szálláshelyek, az ezekhez kapcsolódó színvonalas 

szolgáltatások kialakítása. 

 

Illeszkedési pontok a SWOT analízishez 

E1, E3, E5, E6, E7 / Gy4, Gy6 / L1, L2 / V1 

 

8.2.4. A támogatható tevékenység területek 

1. Induló szálláshely fejlesztés (építési tevékenység, kisléptékű infrastruktúra)  

2. Induló szálláshely fejlesztése (eszköz- és gépbeszerzés)  

3. Már meglévő, működő szálláshely fejlesztése (építési tevékenység, kisléptékű infrastruktúra)  

4. Már meglévő, működő szálláshely szolgáltatás épületének fejlesztése (eszköz- és gépbeszerzés)  

5. A turisztikai attrakciók, innovatív turisztikai projektekhez kapcsolódó építési tevékenység  

6. A turisztikai attrakciók, innovatív turisztikai projektekhez kapcsolódó eszköz- és gépbeszerzés  

7. Turisztikai képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása (eszközbeszerzés)  

8. A turisztikai szolgáltatás piacra vitelét elősegítő marketing  

9. Települési, térségi turisztikai tanulmányok készítése  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  

 

2. Projekt menedzseri feladatok végrehajtása, megvalósítása  
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8.2.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

A LEADER intézkedés a VP diverzifikációs intézkedéseihez kapcsolódóan a falusi turizmushoz köthető 
minőségi szálláshelyek és innovatív projektek létrejöttét, eszközbeszerzést, a piacra vitelt elősegítő 
marketing eszközök létrehozását, képzéseket, turisztikai rendezvények megvalósulását kívánja 
támogatni. 
  
A VP6-6.2.1.-16 és a VP6.4.1.-16 intézkedéseitől való lehatárolás:  
 

1. Az intézkedésre a VP6.4.1.-16 intézkedésétől eltérően nem pályázhat mikro-vállalkozásnak 

minősülő aktív mezőgazdasági termelő, továbbá, akinek éves árbevételének minimum 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből ered. 

2. Speciális LEADER lehatárolásként: az intézkedés 1.2. tevékenységekben szereplő turisztikai 

célú beruházás esetén kötelező marketing eszköz létrehozása; szabadidős program nyújtása; 

a projektet bemutató nyílt nap szervezése; szakmai beszámoló készítése és annak a HACS 

honlapján történő megjelentetése, továbbá a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Regionális 

Marketing Igazgatósága adatbázisába való bejelentkezés.  

3. Az intézkedés a VP6.-6.2.1-16 intézkedéstől eltérően nem csak meglévő falusi és vidéki 

turisztikai attrakció és szolgáltatás továbbfejlesztését támogatja, hanem újak létrehozását is.  

4. Az intézkedés keretében a VP intézkedésektől eltérően marketing tevékenység; települési, 

térségi turisztikai tanulmányok készítése és képzések önállóan is támogathatók. 

A GINOP és TOP esetében nagy forrásigényű turisztikai beruházások, attrakciók támogathatók, itt a 

LEADER kapcsolódást a turisztikai tanulmányok, koncepciók létrehozásának támogatása jelentheti. Az 

EFOP–ban nem jelennek meg turisztikai fejlesztések, ezzel a programmal itt nincs kapcsolódási pont. 

 

8.2.6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján 

 egyéb önálló vállalkozó (232) 

 egyéni vállalkozó (231) 

 helyi önkormányzat (321) 

 adószámmal rendelkező magánszemély (233) 

 egyéb alapítvány (569) 

 adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm) 

 egyéb egyesület (529) 

 egyéni cég (228) 

 nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) 

 betéti társaság (117) 

 korlátolt felelősségű társaság (113) 

 

Hevesi járás 

Átány, Boconád, Erk, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Tenk, Tiszanána, Tarnazsadány, 

Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tarnabod, Tarnaörs, Pély, Zaránk 

Füzesabonyi járás 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőtárkány, Mezőszemere, 

Nagyút, Poroszló, Tófalu, Egerfarmos, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom 
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8.2.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek 

Olyan jogosult ügyfél támogatható, amely vállalja, hogy: 

Jogosultsági kritériumok 

 A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel, és/vagy székhellyel, és/vagy telephellyel kell, hogy rendelkezzen a LEADER HACS 

illetékességi területén. 

 A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban:Áht.) 1.§ 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A kedvezményezett vállalja, hogy szálláshely fejlesztésre irányuló projektjében az üzemeltetési 

kötelezettség alatt legalább kettő, a vendégek szórakozását, szabadidejének eltöltését szolgáló 

tevékenységet/szolgáltatást biztosít, amelyből egyet más szolgáltatóval történő megállapodás 

alapján nyújt. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a helyi turisztikai attrakciókat bővítő, a vendégek 

kikapcsolódását, szabadidejének aktív eltöltésére irányuló innovatív projektje legalább kettő, 

különböző aktivitást lehetővé tevő tevékenységre irányul, amelyből legalább egy hiánypótló 

szolgáltatás. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy induló szálláshely, már meglévő, működő szálláshely, a helyi 

turisztikai attrakciókat bővítő szolgáltatás esetén: 

- szolgáltatásai megismertetésére nyílt napot rendez, amelynek költségei projektjében 

megjelennek, és amelynek időpontjáról a bemutató előtt legalább 10 nappal értesíti az 

Akciócsoportot. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy: 

- az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig bejelentkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

Regionális Marketing Igazgatósága turisztikai adatbázisába. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósulásáról készült szakmai beszámolót az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 A kedvezményezett vállalja, marketing anyagokon a LEADER HACS logóját feltünteti. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a turisztikai rendezvény esetén legalább három közreműködő 

az Akciócsoport területéről kerül meghívásra. 

 Az intézkedésre nem pályázhat mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, 

továbbá akinek, éves árbevételének minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered. 

 Az intézkedés keretében a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 2.§. i) pontja alapján a falusi és 

egyéb szálláshely támogatásának feltétele hogy a fejlesztéssel kialakítandó falusi szálláshely a 

fejlesztést követően 4 napraforgós, az egyéb szálláshely pedig 4 napraforgónak megfelelő 

minősítést érjen el. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy induló szálláshely, már meglévő, működő szálláshely, a 

turisztikai attrakciókat bővítő szolgáltatás esetén kötelezően  a projekt összegének legalább 2 

százalékáig - marketing tevékenységnek is társulnia kell, amelynek meg kell jelenni a költségek 

között. 

 A projekt innovatív megoldásokat tartalmaz. (A helyi turisztikai attrakciókat bővítő, innovatív 

turisztikai projektek esetén alapkritérium, anélkül a projekt nem támogatható.) 

 Eszköz- és gépbeszerzés önállóan nem, csak építéssel együtt támogatható. 
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 Induló szálláshelyfejlesztésre, már meglévő, működő szálláshely fejlesztésre, turisztikai 

attrakciók, innovatív turisztikai projektek fejlesztésére, mikro-vállalkozások, egyéni vállalkozók, 

adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, adószámmal rendelkező magánszemélyek, 

egyéb önálló vállalkozók, korlátolt felelősségű társaságok, egyéni cégek, betéti társaságok 

pályázhatnak. 

 Települési, térségi turisztikai tanulmányok készítése projektre helyi önkormányzatok, civil-, 

non-profit szervezetek, egyéb alapítványok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok 

pályázhatnak. 

 Turisztikai képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása projektre helyi önkormányzatok, 

civil-,  non-profit szervezetek, egyéb alapítványok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok 

pályázhatnak. 

 A turisztikai szolgáltatás piacra vitelét elősegítő marketing tevékenység projektre, mikro-

vállalkozások, egyéni vállalkozások, adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, 

adószámmal rendelkező magánszemélyek, egyéb önálló vállalkozók, korlátolt felelősségű 

társaságok, egyéni cégek, betéti társaságok, civil-, non-profit szervezetek pályázhatnak. 

 Települési, térségi turisztikai tanulmányok készítése projektre fenntarthatósági terv és 

projektterv benyújtása kötelező.  Marketing terv, pénzügyi terv elkészítése és benyújtása 

javasolt.  

 A turisztikai szolgáltatás piacra vitelét elősegítő marketing tevékenység projektre üzleti terv, 

fenntarthatósági terv, projektterv és marketing terv benyújtása kötelező. Pénzügyi terv 

benyújtása javasolt. 

 Induló szálláshely fejlesztésre, már meglévő, működő szálláshely fejlesztésre, turisztikai 

attrakciók, innovatív turisztikai projektek fejlesztésére üzleti terv , projektterv, pénzügyi terv, 

marketing terv benyújtása kötelező.  

 Turisztikai képzések, rendezvények szervezésére irányuló projektre fenntarthatósági terv, 

projektterv, rendezvényterv benyújtása kötelező. Marketing terv, pénzügyi terv elkészítése és 

benyújtása javasolt. 

 Turisztikai képzések, rendezvények szervezése esetén eszközbeszerzés építés nélkül is 

támogatható. 

 A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül legalább egy új szolgáltatás jön 

létre, melyet a pályázó nyilatkozattal igazol.  

 A projekt keretében megtartásra kerülő, bárki számára látogatható rendezvényről (pl. falunap, 

sportrendezvény) a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 14 nappal írásban tájékoztatni 

szükséges a meghívó és program megküldésével annak érdekében, hogy a HACS honlapján az 

eseményt közzétehesse. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a képzés eredményéről készült szakmai beszámolót az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy az elkészült tanulmányt az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

A támogatást igénylőnek üzleti tervet, pénzügyi tervet szükséges készítenie. 

Az üzleti tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 fejlesztés célja, tartalma és várható hatása, 

 pénzügyi fenntarthatóság, 

 tervezett tevékenység részletes bemutatása,  

 várható célcsoportok ismertetése, 
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Részletes költségvetési javaslat. 

Az projekt tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 emberi erőforrás bemutatása, 

 fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek indokoltsága, 

 vállalkozás bemutatása, 

 innováció 

 

 

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: 

 Működő szolgáltatás esetén a jelenleg foglalkoztatott létszám megtartása, új szolgáltatás 

esetén legalább önfoglalkoztatás. 

 

Kiválasztási kritériumok 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 

(XI.26.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (VI. 23.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés megvalósításának helye szerinti település lakosságszáma, 

 pályázó szervezet rendelkezik pályázati és turisztikai referenciákkal,  

 a beruházás során figyelembe veszi és beépíti az energia hatékonyság követelményeit, 

megújuló energia források használatát, vagy környezetbarát, környezetkímélő technológiák 

alkalmazásának szempontjait, 

 a pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a megvalósított fejlesztés bemutatásával 

megjelenik a TTRM HACS területén szervezett rendezvényen, 

 a fejlesztés komplexitása (ingatlanfejlesztés, gép- és eszközbeszerzés, megújuló energia 

hasznosítás), 

 üzleti / fenntarthatósági terv minősége, 

 projekt terv minősége, 

 a projekt megvalósítását követően legalább 10% zöldfelület növelés valósul meg. 

 

8.2.8. Tervezett forrás 

a. Az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 172 173 049 Ft.  

b. A támogatás aránya 

Hevesi járás (komplex programmal fejlesztendő járásként): 65 % - maximum 95% 

Füzesabonyi járás (fejlesztendő járásként): 65% - maximum 95% 

Kérelmező típusa 
Intenzitás 290/2014. Korm. 
rendelet szerinti komplex 

programmal % 
Intenzitás 290/2014. Korm. 
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rendelet illetve a 105/2015. 
Korm. rendelet szerinti 

fejlesztendő % 

Egyéni cég (228) 65 65 

Egyéni vállalkozó (231) 65 65 

Adószámmal rendelkező 
magánszemély (233) 

65 65 

Betéti Társaság (117) 65 65 

Egyéb önálló vállalkozó (232) 65 65 

Helyi  önkormányzat (321) 95 95 

Egyéb alapítvány (569) 95 95 

Korlátolt felelősségű társaság 
(113) 

65 65 

Egyéb egyesület (529) 95 95 

Nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság (572) 

65 65 

Adószámmal nem rendelkező 
magánszemély (anm) 

65 65 

 

c. A projekt méret korlátai: minimum 500 000 Ft – 15 000 000 Ft 

1. Induló szálláshely fejlesztés – minimum 500 000 Ft; (adószámmal nem rendelkező magánszemély, 

adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, korlátolt 

felelősségű társaság, egyéni cég, betéti társaság) 

2. Már meglévő, működő szálláshely, szolgáltatás épületének fejlesztése - minimum 500 000 Ft; 

(adószámmal nem rendelkező magánszemély, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni 

vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég, betéti társaság) 

3. A helyi turisztikai attrakciókat bővítő, innovatív turisztikai projektek megvalósítása - minimum 500 

000 Ft; (adószámmal rendelkező magánszemély, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni 

vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég, betéti társaság ) 

4. Turisztikai képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása – minimum 500 000 Ft; maximum 

2 000 000 Ft (egyéb alapítvány, egyéb egyesület, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, helyi 

önkormányzat) 

5. A turisztikai szolgáltatás piacra vitelét elősegítő marketing - minimum 500 000 Ft; maximum 2 500 

000 Ft (egyéb alapítvány, egyéb egyesület, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, adószámmal nem 

rendelkező magánszemély, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, egyéb önálló 

vállalkozó, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég, betéti társaság ) 

6. Települési, térségi turisztikai tanulmányok készítése - minimum 500 000 Ft; maximum 1 000 000 Ft 

(egyéb alapítvány, egyéb egyesület, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, helyi önkormányzat) 

7. Turisztikai képzések, rendezvények szervezésére irányuló fejlesztés. Támogatható a fentiekhez 

kapcsolódó eszközbeszerzés. – maximum 400 000 Ft (egyéb alapítvány, egyéb egyesület, nonprofit 

korlátolt felelősségű társaság, helyi önkormányzat) 

 

d. A támogatás módja: hagyományos elszámolás 
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8.2.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma 

2018. I. félév – 2018. II. félév  

8.2.10. Kimeneti indikátorok 

 

a. A támogatott projektek száma: minimum 11 db maximum 25 db 

Indikátorok: 

Indikátor neve Alap Mértékegység Célérték 

Az együttműködésben 
részt vevő partnerek 

száma 
EMVA db 11-25 

Létrehozott 
munkahelyek száma 

EMVA fő 0 

 

 

 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva 

 mikro-vállalkozások: 3 db 

 magánszemélyek: 3 db 

 önkormányzatok: 3 db 

 civil szervezetek: 2 db  
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3.INTÉZKEDÉS 
 
8.3.1. Intézkedés megnevezése 
 
Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása 
 
8.3.2. Speciális cél 

1. A helyben működő mikro-vállalkozások gazdasági potenciáljának erősödése. 2. Minőségi helyi 

termékek és szolgáltatások létrejöttének  és piacra jutásuk feltételeinek megteremtődése. 

8.3.3. Indoklás, alátámasztás 

A természeti erőforrások védelme, fenntartása mellett az intézkedés hozzájárul a helyi gazdasági 

lehetőségek kiaknázásához, a falusi önfoglalkoztatás fejlesztéséhez, a helyi termékek 

megismertetéséhez. Számos külföldi- és magyar látogató keresi az adott térség helyi, valamint 

biotermékeit, a kézműves mesterembereket, mindazokat, amelyek hagyományos értéket képviselnek. 

Illeszkedési pontok a SWOT analízishez 

E1, E2, E7 / Gy1, Gy2, Gy3, Gy4, Gy6 / L2, L3, L4 / V1, V7 

 

8.3.4. A támogatható tevékenység területek 

1. Helyi termék előállítását, feldolgozását és értékesítését elősegítő építési beruházás  

2. Helyi termék előállítását, feldolgozását és értékesítését elősegítő eszköz- és gépbeszerzés  

3. Helyi termék előállítását, feldolgozását és értékesítését elősegítő kisléptékű infrastruktúra  

4. Piacra jutást elősegítő marketing  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  

 

2. Projekt menedzseri feladatok végrehajtása, megvalósítása  

 

8.3.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

A támogatás kiegészíti a Vidékfejlesztési Program a GINOP és a TOP intézkedéseit, segíti a LEADER 

térség gazdasági fejlődését. A TOP nem tartalmaz helyi termelők támogatásra vonatkozó kiírásokat, a 

GINOP a nagyméretű projekteket, elsősorban turisztikai attrakciók megvalósítását támogatja. 

VP6-6.2.1-16, VP2-6.3.1-16, VP6-6.4.1-16 intézkedéseitől való lehatárolás: 

 Az intézkedés keretein belül kizárólag helyi terméknek, vagy kézműves terméknek minősülő 

termékek előállítására, illetve ezeknek piacra jutását támogató tevékenységek végzésére 

igényelhető támogatás. Egyéb, a definíciónak nem megfelelő termék előállítására, illetve nem 
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ezzel kapcsolatban végzett marketing és hálózatosodás tevékenységekre nem vehető igénybe. 

(Definíciók a pályázati felhívásban!) 

 A LEADER pályázat nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében 

szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) előállítására vonatkozó 

tevékenységekre. 

 Non-annex termék-előállítás és feldolgozott termék előállítása esetén a LEADER intézkedésre 

nem pályázhat kisvállalkozás, induló nem mezőgazdasági vállalkozás, továbbá, akinek éves 

árbevételének minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered. (VP-6.2., 6.3., 6.4., 4.2.)   

 Speciális LEADER kritériumként: a projekt megvalósításában kötelező az együttműködés 

legalább kettő, a termék piacát biztosító termék értékesítővel;  szakmai beszámoló készítése, 

és megjelentetése a HACS honlapján; termékbemutató/workshop szervezése, továbbá a 

termék piacra vitelének elősegítése érdekében a projektnek minimum 2 %-ban marketing 

tevékenységet is tartalmaznia kell. 

 

8.3.6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján 

 korlátolt felelősségű társaság (113) 

 őstermelők (ost) 

 adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm) 

 egyéni vállalkozó (231) 

 egyéb önálló vállalkozó (232) 

 egyéni cég (228) 

 betéti társaság (117) 

 nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) 

Hevesi járás 

Átány, Boconád, Erk, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Tenk, Tiszanána, Tarnazsadány, 

Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tarnabod, Tarnaörs, Pély, Zaránk 

Füzesabonyi járás 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőtárkány, Mezőszemere, 

Nagyút, Poroszló, Tófalu, Egerfarmos, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom 

8.3.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek 

Olyan, az akciócsoport településén működő mikro-vállalkozás, őstermelő, magánszemély 

támogatható, amely vállalja, hogy: 

Jogosultsági kritériumok 

 

 A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban:Áht.) 1.§ 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázat nem irányulhat az Európai Unióról szóló az 1. számú mellékletében szereplő 

mezőgazdasági termékek (továbbiakban ANNEX I. termék) feldolgozására és értékesítésére. 
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 A kedvezményezett vállalja, hogy a termék piacra vitelének elősegítése érdekében saját 

termékarculatot alakít ki. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a termék piacra vitelének elősegítése érdekében a projekt 

minimum 2 %-ban marketing tevékenységet is tartalmaz, amely megjelenik a költségek között. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy együttműködik legalább kettő, a termék piacát biztosító 

termék értékesítővel, akivel megállapodást köt. 

 Termékbemutató/workshop keretében bemutatja megvalósult projektjét, amelynek 

időpontjáról a bemutató előtt legalább 10 nappal értesíti az Akciócsoportot. A bemutató 

költségei projektjében is meg kell, hogy jelenjenek. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósulásáról készült szakmai beszámolót az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a marketing anyagokon a LEADER HACS logóját feltünteti. 

 Az a magánszemély pályázó támogatható, aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig vállalkozóvá válik. 

 A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül legalább egy új szolgáltatás jön 

létre, melyet a pályázó nyilatkozattal igazol. 

 Eszköz- és gépbeszerzés önállóan nem, csak építéssel együtt támogatható.  

 Marketing terv benyújtása. 

 A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges 

technológiát használó eszközök Sztv. 47-51. §-a szerinti bekerülési értéke elszámolható 

(ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán 

átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is). A projekt céljaival közvetlen 

összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, 

korszerűsítésének költsége - ideértve a zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló 

munka költsége is - ha az felújításnak minősül. 

 Az intézkedés keretein belül kizárólag helyi terméknek, vagy kézműves terméknek minősülő 

termékek előállítására, illetve ezeknek piacra jutását támogató tevékenységek végzésére 

igényelhető támogatás. Egyéb, a definíciónak nem megfelelő termék előállítására, illetve nem 

ezzel kapcsolatban végzett marketing és hálózatosodás tevékenységekre nem vehető igénybe.  

 

A támogatást igénylőnek üzleti tervet, pénzügyi tervet szükséges készítenie. 

Az üzleti tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 fejlesztés célja, tartalma és várható hatása, 

 pénzügyi fenntarthatóság, 

 tervezett tevékenység részletes bemutatása,  

 várható célcsoportok ismertetése, 

 

Részletes költségvetési javaslat. 

Az projekt tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 emberi erőforrás bemutatása, 

 fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek indokoltsága, 

 vállalkozás bemutatása, 

 innováció 

 

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: 
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 Működő szolgáltatás esetén a jelenleg foglalkoztatott létszám megtartása, új szolgáltatás 

esetén legalább önfoglalkoztatás. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: 

 a projekt keretén belül tartós munkanélküliek alkalmazását vagy hátrányos helyzetben levők 

alkalmazását vállalják, 

 a beruházás során figyelembe veszi és beépíti az energia hatékonyság követelményeit, 

megújuló energia források használatát, vagy környezetbarát, környezetkímélő technológiák 

alkalmazásának szempontjait, 

 az előállított termékek értékesítése megvalósul (bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten), 

 a fejlesztés komplexitása (ingatlanfejlesztés, gép- és eszközbeszerzés, megújuló energia 

hasznosítás), 

 üzleti terv minősége, 

 projekt terv minősége, 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 

(XI. 26.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltétel rendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés a megvalósításának helye szerinti település lakosságszáma, 

 a projekt tartalmaz innovatív megoldásokat, 

 A pályázó vállalja, hogy a megvalósult fejlesztést népszerűsíti. 

 

 

 

 

8.3.8. Tervezett forrás 

a. Az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 61 448 700 Ft.  

b. A támogatás aránya 

Hevesi járás (komplex programmal fejlesztendő járásként): 65 % 

Füzesabonyi járás (fejlesztendő járásként): 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. A projekt méret korlátai: minimum 500 000 Ft  - maximum 10 000 000 Ft  

1. Helyi termékek előállítását, feldolgozását és értékesítését elősegítő fejlesztés - minimum 500 000 

Ft; (magánszemélyek, mikro-vállalkozások, őstermelők) 

2. Piacra jutást elősegítő marketing - minimum 500 000 Ft; maximum 5 000 000 Ft (magánszemélyek, 

mikro-vállalkozások, őstermelők) 
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d. a támogatás módja:  hagyományos elszámolás 

8.3.9. Megvalósítás tervezett időintervalluma 

2018. I. félév – 2018. II. félév  

 

8.3.10. Kimeneti indikátorok 

a. A támogatott projektek száma: minimum 6 db  maximum 25 db 

Indikátorok: 

Indikátor neve Alap Mértékegység Célérték 

Együttműködik a 
termék piacát 

biztosító értékesítővel 
EMVA db 6-25 

Létrehozott 
munkahelyek száma 

EMVA fő 0 

 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva 

 mikro-vállalkozások: 6 db 

 magánszemélyek: 2 db 

 őstermelők: 2 db 
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4.INTÉZKEDÉS 
 
8.4.1. Intézkedés megnevezése 
 
Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása 
 
 
8.4.2. Speciális cél 

1. A települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele. 2. A társadalmi leszakadás csökkentése. 3. 

Összetartozás erősítése céljának eléréséhez.  

8.4.3. Indoklás, alátámasztás 

A települési szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése hozzájárul a jellemzően faluhelyen élők 

életkörülményeinek, a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javulásához. Az 

új szolgáltatások indításával, illetve a meglévők fejlesztésével, az intézkedés hozzájárul a társadalmi 

összetartozás erősödéséhez. 

Illeszkedési pontok a SWOT analízishez 

E6, E7 / Gy5, Gy7, Gy9, Gy10, Gy11 / L2, L3 / V2, V4, V6 

 

8.4.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása 

 

1. A lakosság szabadidő eltöltését szolgáló terek, épületek felújítása (építés, infrastruktúra)  

2. A lakosság szabadidő eltöltését szolgáló közösségi terek, épületek felújítása (eszközbeszerzés)  

3. A civil szervezet tevékenységét szolgáló épület fejlesztése (építés, infrastruktúra)  

4. A civil szervezet tevékenységét szolgáló épület fejlesztése (eszközbeszerzés)  

5. A kulturális örökség bemutatását szolgáló tájház, kiállító tér felújítása (építés, infrastruktúra 

6. A kulturális örökség bemutatását szolgáló tájház, kiállító tér felújítása (gép- és eszközbeszerzés)  

7. Térfigyelő kamerarendszer, hangoshíradó beszerzése, telepítése  

8. Útbaigazító táblák, információs táblák, térképek beszerzése, kihelyezése  

9. A fejlesztés céljához kapcsolódó marketing tevékenység  

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  

2. Projektmenedzseri feladatok végrehajtása  
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8.4.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

A támogatás a VP-7.2.1., valamint a VP-7.4.1. intézkedéseit egészíti ki azzal, hogy: 

 Speciális LEADER lehatárolásként: 

 A pályázó a projektet egy szervezettel történő együttműködésben valósítja meg, továbbá 

workshop keretében bemutatja megvalósult projektjét; annak eredményeit beszámoló 

formájában közzéteszi az Akciócsoport honlapján 

 Hagyományőrző az örökség bemutatását szolgáló projektek, helyi, vagy országos védelem alatt 

nem álló tájházak, falumúzeumok, bemutatóterek fejlesztése, eszközbeszerzése esetén a 

pályázó az első kifizetési kérelmet követően bejelentkezik az Akciócsoport helyi 

értékkatalógusába, együttműködik a helyi értéktárakkal. 

Más ágazati operatív programoknak (KEHOP, TOP) nem célterülete a kistelepülési közösségi terek 

fejlesztése, és megújuló energiára való áttérése, ez önmagában lehatárolja azoktól és indokolja az 

intézkedés meghirdetését. 

A GINOP keretén belül önkormányzatok, civil szervezetek nem tudnak pályázni, ennél a jogcímnél nincs 

lehatárolási probléma.  

 

8.4.6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján 

 helyi önkormányzatok (321) 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok (371) 

 bevett egyház (551) 

 sportegyesület (521) 

 polgárőr egyesület (526) 

 nemzetiségi egyesület (528) 

 egyéb egyesület (529) 

 közalapítvány (561) 

 egyéb alapítvány (569) 

 egyéb sportszövetség (516) 

 

Hevesi járás 

Átány, Boconád, Erk, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Tenk, Tiszanána, Tarnazsadány, 

Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tarnabod, Tarnaörs, Pély, Zaránk 

Füzesabonyi járás 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőtárkány, Mezőszemere, 

Nagyút, Poroszló, Tófalu, Egerfarmos, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom 

8.4.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek 

Olyan, az akciócsoport településén működő helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, 

civil szervezet, egyházi szervezet, egyéb sportszövetség, polgárőr egyesület, nemzetiségi egyesület, 

egyéb egyesület, közalapítvány, amely vállalja, hogy: 
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Jogosultsági kritériumok 

 A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban:Áht.) 1.§ 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A kedvezményezett vállalja, hogy nyílt nap keretében bemutatja megvalósult projektjét, 

amelynek időpontjáról a bemutató előtt legalább 10 nappal értesíti az Akciócsoportot. A 

bemutató költségei projektjében is meg kell, hogy jelenjenek. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a marketing anyagon a LEADER HACS logóját feltünteti. 

 A projekt eredményeit az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig közzéteszi a HACS honlapján. 

 Hagyományőrző az örökség bemutatását szolgáló projektek, helyi vagy országos védelem alatt 
nem álló tájházak, falumúzeumok, bemutatóterek fejlesztése, eszközbeszerzése esetén az első 
kifizetési kérelmet követően bejelentkezik az Akciócsoport helyi értékkatalógusába, 
együttműködik a helyi értéktárral. 

 Kizárólag olyan tájházak, falumúzeumok, valamint bemutatóterek célját szolgáló épületek 
belső felújítása, karbantartása támogatható, amelyek nem állhatnak országos védelem alatt. 

 Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely IKSZT címmel rendelkező épületben 

és azon helyrajzi számú ingatlanon valósult meg, ahol a beruházási támogatásban részesült 

IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 

 Tájházak, kiállító helyek létrehozása, eszközbeszerzés esetén műtárgy vásárlása nem 

támogatható. 

 Épület felújítása és eszközbeszerzés önmagában nem támogatható.  

 A kulturális örökség bemutatását szolgáló tájház, kiállító tér esetében, a projektbe bevont 

épületeknek kizárólag a belső felújítása lehetséges. 

 A lakosság szabadidő eltöltését szolgáló terek, épületek felújítása esetében, a fejlesztéshez 

kapcsolódó épület felújítása lehetséges, új épület építése nem.  

 

A támogatást igénylőnek fenntarthatósági tervet, pénzügyi tervet szükséges készítenie. 

Az fenntarthatósági tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 fejlesztés célja, tartalma és várható hatása, 

 pénzügyi fenntarthatóság, 

 tervezett tevékenység részletes bemutatása,  

 várható célcsoportok ismertetése, 

 

Részletes költségvetési javaslat. 

Az projekt tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 emberi erőforrás bemutatása, 

 fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek indokoltsága, 

 pályázó szervezet bemutatása, 

 innováció 

 Útbaigazító táblák, információs táblák, térképek beszerzése, kihelyezése, meglévők fejlesztése, 

eszközbeszerzésként építési tevékenység nélkül  is támogatható. 
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 Térfigyelő kamerarendszer, hangoshíradó beszerzése, telepítése, fejlesztése, 

eszközbeszerzésként építési tevékenység nélkül is támogatható. 

 
Kiválasztási kritériumok 
 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 

(XI.26.) Korm. rendelet alapján, 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (VI.23.) Korm. rendelet alapján, 

 a projekt tartalmaz a környezet megóvásával és/vagy energiatakarékossággal kapcsolatos 

vállalást. 

 a projekt innovatív kezdeményezéséket tartalmaz, 

 a fejlesztés megvalósításának helye szerinti település lakosságszáma, 

 fenntarthatósági terv minősége, 

 projektterv,  

 a projekt hozzájárul a fejlődő gazdaság, élhető környezet, megőrzött hagyományok hosszú 

távú fenntarthatóságához, 

 a fejlesztés együttműködés keretén belül valósul meg, 

 a pályázó vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett terméket, szolgáltatást helyi vagy térségi 

rendezvényen, térségi kiadványban szerepelteti, 

 a projekt megvalósítását követően legalább 10% zöldfelület növekedés valósul meg, 

 

8.4.8. Tervezett forrás 

a. Az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 142 173 049 Ft  

b. A támogatás aránya 

 

Hevesi járás (komplex programmal fejlesztendő járásként): 95 % 

Füzesabonyi járás (fejlesztendő járásként): 95 % 

 

c. A projekt méret korlátai: minimum 500 000 Ft – 10 000 000 Ft 

1. A lakosság szabadidő eltöltését szolgáló közösségi terek, épületek létrehozása, meglévő fejlesztése 

- minimum 500 000 Ft; (civil és nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, települési, nemzetiségi 

és kisebbségi önkormányzatok) 

2. A civil szervezet cél szerinti tevékenységét szolgáló épület belső - minimum 500 000 Ft; (civil és 

nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, települési, nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok) 

3. A helyi kulturális örökség bemutatását szolgáló tájház, kiállító tér létesítése, eszközbeszerzés - 

minimum 500 000 Ft; maximum 5 000 000 Ft (civil és nonprofit szervezetek, egyházi jogi 

szemtelepülési, nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok) 
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4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése - minimum 500 000 Ft; maximum 5 000 000 Ft (civil 

és nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, települési, nemzetiségi és kisebbségi 

önkormányzatok) 

5. Útbaigazító táblák, információs táblák, térképek létrehozása - minimum 500 000 Ft; maximum 5 000 

000 Ft (civil és nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, települési, nemzetiségi és kisebbségi 

önkormányzatok) 

6. A fejlesztés céljához kapcsolódó marketing tevékenység – maximum 500 000 Ft (civil és nonprofit 

szervezetek, egyházi jogi személyek, települési, nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok) 

d. a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

8.4.9. Megvalósítás tervezett időintervalluma 

2018. I. félév – 2018. II. félév  

8.4.10.Kimeneti indikátorok 

a. A támogatott projektek száma: minimum 14 db - maximum 20 db 

 

Indikátorok:  

Indikátor neve Alap Mértékegység Célérték 

Közösségi vagy 
kulturális fejlesztések 

száma 
EMVA db 14-20 

 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva 

 települési önkormányzat: 11 db 

 civil szervezetek: 5 db 

 egyházak: 2 db 

 nemzetiségi önkormányzat: 2 db 
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5. INTÉZKEDÉS 
 
8.5.1. Intézkedés megnevezése 
 
Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése 
 
8.5.2. Speciális célok 

1. A közösségi tevékenység kialakítása. 2. Ezáltal a térség szereplőinek integrációja. 

8.5.3. Indoklás, alátámasztás 

A hátrányos helyzet kialakulásának megelőzése érdekében az intézkedés nagy hangsúlyt fektet a 

család-, a kulturális-, valamint az egészséges szemléletmód kialakítására, megerősítésére. Az 

életkilátások romlása befolyásolja a munkaképességet, a foglalkoztathatóságot is. Az egészséges, 

tevékeny szemléletmód, a közösséghez tartozás hozzájárul a társadalmi fenntarthatóság 

megteremtéséhez. A közösségi tevékenységek előmozdításával elő kívánjuk segíteni az aktív szabadidő 

eltöltését, amely kihatással lehet a térség szereplőinek társadalmi integrációjára. 

Illeszkedési pontok a SWOT analízishez 

E4, E7 / Gy4, Gy5, Gy8, Gy11 / L5 / V5 

8.5.4. A támogatható tevékenységek területek 

1. Hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi beilleszkedését elősegítő programok szervezése  

2. Civil szervezeteket erősítő, az önkéntesség szerepét elősegítő, közösségépítő programok szervezése  

3. A lakosság felvilágosítását szolgáló programok rendezvények szervezése  

4. Kulturális, hagyományőrző, értékteremtő, a történelmi múltat feldolgozó programok szervezése  

5. Fejlesztés céljához kapcsolódó eszközbeszerzés  

6. Fejlesztés céljához kapcsolódó marketing tevékenység  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

2. Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  

3. Projektmenedzseri feladatok végrehajtása, megvalósítása  

 

8.5.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

a. A két intézkedés közötti lehatárolás 

A helyi rendezvények támogatásához, kiadványok elkészítéséhez kapcsolódóan hasonló támogatási 

lehetőség nincs más operatív programban, ezt a hiányosságot pótolja a LEADER adott intézkedése. 

8.5.6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján 

 helyi önkormányzat (321) 
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 helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 

 bevett egyház (551) 

 közalapítvány (561) 

 egyéb alapítvány (569) 

 nemzetiségi egyesület (528) 

 egyéb egyesület (529) 

 polgárőr egyesület (526) 

 sportegyesület (521) 

 egyéb sportszövetség (516) 

 

Hevesi járás 

Átány, Boconád, Erk, Erdőtelek, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Tenk, Tiszanána, Tarnazsadány, 

Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, Tarnabod, Tarnaörs, Pély, Zaránk 

Füzesabonyi járás 

Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőtárkány, Mezőszemere, 

Nagyút, Poroszló, Tófalu, Egerfarmos, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom 

 

8.5.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek 

Olyan, az akciócsoport településén működő helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, 

civil szervezet, bevett egyház, közalapítvány, egyéb alapítvány, nemzetiségi egyesület, egyéb 

egyesület, polgárőr egyesület, sportegyesület amely vállalja, hogy: 

Jogosultsági kritériumok 

 A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban:Áht.) 1.§ 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 

Kötelezettségvállalások: 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt legalább kettő, a HACS területéről választott térségi 

együttműködő partnerrel valósul meg. 

 A pályázó a szociális, fejlesztő programok, nevelési, életviteli tanácsadások, tapasztalatcserék, 

felmérések, akciók eredményeit összegző dokumentumot az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásáig közzéteszi a HACS honlapján. 

 Események szervezése esetén: legalább három közreműködő az akciócsoport területéről kerül 

meghívásra; az ügyfél a megvalósulás után 5 napon belül fényképes tudósítással látja el a HACS 

honlapját. 

 A projekt nem kizárólag eszközbeszerzésre irányul. 

 Marketingterv, kiadványterv, rendezvényterv készítése szükséges, ha a pályázat 

szempontjából indokolt 

  A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósulásáról készült szakmai beszámolót az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 A kedvezményezett vállalja, hogy a marketing anyagon a LEADER HACS logóját feltünteti.  
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 A projekt keretében megtartásra kerülő, bárki számára látogatható rendezvényről (pl. falunap, 

sportrendezvény) a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 14 nappal írásban tájékoztatni 

szükséges a meghívó és program megküldésével annak érdekében, hogy a HACS honlapján az 

eseményt közzétehesse. 

  A kedvezményezett vállalja, hogy az elkészült kiadványt az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtása előtt közzéteszi a HACS honlapján. 

 

A támogatást igénylőnek fenntarthatósági tervet szükséges készítenie. 

Az fenntarthatósági tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 fejlesztés célja, tartalma és várható hatása, 

 pénzügyi fenntarthatóság, 

 tervezett tevékenység részletes bemutatása,  

 várható célcsoportok ismertetése, 

 

Az projekt tervvel kapcsolatos elvárások (minimum tartalma): 

 emberi erőforrás bemutatása, 

 fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek indokoltsága, 

 pályázó szervezet bemutatása, 

 innováció 

 

 

Kiválasztási kritériumok 

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 

(XI.26.) Korm. rendelet alapján 

 a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (VI.23.) Korm. rendelet alapján 

 a projekt a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, felelősségvállalását, az önkéntes 

tevékenység társadalmi szerepének megbecsülését segítik elő, 

 közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő programok megvalósítása a 

projekt helyszínén két napos rendezvények, vagy rendezvénysorozatok, 

 fenntarthatósági terv 

 projektterv 

 a fejlesztés megvalósításának helye szerinti település lakosságszáma 

 a projekt hozzájárul a fejlődő gazdaság, élhető környezet, megőrzött hagyományok hosszú 

távú fenntarthatóságához 

 a fejlesztés együttműködés keretén belül valósul meg 

 a projekt a hátrányos helyzetű, védelemre szoruló társadalmi csoportok beilleszkedését segíti 

elő 

 

8.5.8. Tervezett forrás 

a. Az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 56.900.000 Ft 
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b. A támogatás aránya 

Hevesi járás (komplex programmal fejlesztendő járásként): 95 % 

Füzesabonyi járás (fejlesztendő járásként): 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. A projektméret korlátai: minimum 150 000 Ft - maximum 3.000.000 Ft 

d. A támogatás módja: hagyományos elszámolás 

8.5.9. Megvalósítás tervezett időintervalluma 

2018. I. félév – 2018. II. félév  

8.5.10. Kimeneti indikátorok 

a. A támogatott projektek száma: minimum 18 db - maximum 30 db 

Indikátorok:  

 

Indikátor neve Alap Mértékegység Célérték 

A megvalósított 
programokba bevont 

résztvevők száma 
EMVA fő 180-300 

 

 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva: 

 települési önkormányzatok: 10 db 

 nemzetiségi önkormányzatok: 4 db 

 civil szervezetek: 8 db 

 egyházi szervezetek: 3 db 
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8.2. Együttműködések 
 

Akciócsoportunk a 2014-2020-as időszak fontos programpontjának tartja az együttműködéseket 

térségen belül, térségek között és nemzetközi szinten egyaránt. Az együttműködések keretében a helyi 

termékek és szolgáltatások népszerűsítésére, a turizmusfejlesztésre irányuló hálózatosodásra, 

valamint a civil szféra közötti kapcsolatépítésre kívánunk fókuszálni. 

 
Akciócsoportunk elsősorban az alábbi területeken kíván kezdeményezően fellépni a térségen belüli és 

térségek közötti együttműködések kialakításában, erősítésében: 

 Mikro-vállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok erősítése 

 Helyi termékek népszerűsítése, értékesítése, piaci jelenlétének növelése 

 Turisztikai lehetőségek kiaknázása, a turizmust segítő infrastrukturális fejlesztések 

 Hátrányos helyzetű, védelemre szoruló célcsoportok társadalmi beilleszkedését elősegítő 

együttműködések kialakítása 

 Civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, felelősségvállalását erősítő együttműködések 

 Helyi, körzeti és járási szintű rendezvények szervezése 

 

További lehetőségeket látunk a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítésében, piacra vitelében, 
a turisztikai lehetőségek kiaknázásában, közös programokban. 
 
A TOP keretein belül látunk lehetőséget együttműködés kialakítását a Heves Megyei Önkormányzattal 

a helyi termékek előállításának és piacra-juttatásának támogatására. 

Az EFOP pályázatok segítségével együttműködéseket kívánunk kialakítani a térség Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tereivel, falugondnoki szolgálataival és civil szervezeteivel az egymást erősítő, 

elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése érdekében. 

A térség turisztikai szempontból érintett településkörével együtt kívánunk működni a Bejárható 

Magyarország Program, a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat, a Tisza-tavi Euro-Velo kerékpáros hálózat 

megismertetésében, népszerűsítésében.   

 

LEADER közösségünk 2008 óta tart fenn jó kapcsolatot Heves megyében az Eger Vidék Kincsei 
Egyesülettel, a Dél-Mátra Közhasznú Egyesülettel,  az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesülettel, 
valamint a Tisza-tó térségében a Dél-Borsodi LEADER Egyesülettel és a Tisza-tó Térsége Leader 
Egyesülettel. E kapcsolatokat, amelyek elsősorban az egymás rendezvényein való részvételben, a 
tapasztalatok átadásában, a jó gyakorlatok megismerésében nyilvánulnak meg, továbbra is szeretnénk 
fenntartani, azt közös programok szervezésével is erősíteni. 
 

Helyi Fejlesztési Stratégiánk ugyan nem tartalmaz az együttműködésre vonatkozó  külön intézkedést, 

de az intézkedések tartalmaznak olyan kritériumokat, amelynek célja az együttműködési készség 

erősítése, a kapcsolatok megteremtése. Példaként: 

 A pályázó vállalja, hogy a projektet legalább egy együttműködő partnerrel valósítja meg (1. 
intézkedés) 
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 A pályázó szálláshelyfejlesztésre irányuló projektjében vállalja, hogy az üzemeltetési 
kötelezettség alatt legalább kettő szolgáltatást biztosít, amelyből egyet más szolgáltatóval 
történő együttműködésben nyújt.  (2. intézkedés) 
 

 A helyi termékre irányuló pályázat esetén együttműködik legalább kettő, a termék piacát 
biztosító termék értékesítővel, akivel megállapodást köt. (3. intézkedés) 

 
 A projekt legalább három, a HACS területéről választott térségi együttműködő partnerrel 

valósul meg. Események szervezése esetén: legalább három közreműködő az akciócsoport 
területéről kerül meghívásra (5. intézkedés) 

 
Tájékoztatással, szervezéssel, adatbázisok kialakításával, pályázati tanácsadással segíteni kívánjuk a 

LEADER térségben működő, tevékenykedő magánszemélyek, őstermelők, vállalkozások, civil 

szerveztek és önkormányzatok együttműködés keretében benyújtandó támogatási kérelmeit, hogy 

minél több támogatás lehívható legyen térségünkben.  

 

Akciócsoportunknak az elmúlt tervezési ciklusban nem voltak külföldi együttműködő partnerei, aminek 

elsősorban finanszírozási okai voltak. Elhatározott szándékunk, hogy megteremtjük a feltételeit annak, 

hogy a jövőben ne csak Magyarországon működő akciócsoportokkal legyen gyümölcsöző 

együttműködésünk, hanem szerezhessünk külföldi tapasztalatokat is.  

 

A nemzetközi szintű együttműködés területén a hevesi járás több településének aktív lengyel 

testvérkapcsolatai révén elsősorban lengyel,valamint szlovák és román partnerekkel kívánjuk felvenni 

a kapcsolatot. 

 
 

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási kereti 
 
A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi 
körök  
A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 2008. október 3-án alakult, amelyet a 

bíróság 2008. 10. 13-án jegyzett be. A civil szervezet Közhasznú Egyesületként működik.  

Az Egyesület által ellátott közhasznú tevékenységek:  

 Kulturális tevékenység 

 Kulturális örökség megóvása 

 Környezetvédelem 

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 

 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

 
A HACS összetétele: 
Az Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a 

közgyűlés, amely a HACS tagok összességéből áll. 
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Elnökség 

Az Egyesület alakuló közgyűlésén 6 tagú Elnökséget és 3 fős Felügyelő bizottságot választott. Az 

elnökségben 2008 óta kisebb személyi változások történtek a 2010-es és 2014-es önkormányzati 

választások eredményeként történt képviseleti jogokból adódóan. Az Egyesület 2017. február 08. 

napján megtartott közgyűlésen az Elnökség, és a FB tagjainak összetételében változás következett be. 

Ennek, valamint a jogszabályi változások következtében az Egyesület jelenlegi vezető tisztségviselői: 

Elnök: Magyar Csilla, Kiskörei Polgármesteri Hivatal (közszféra) 
Alelnök: Molnár Richard, Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal, (közszféra) 
 
Elnökségi tagok: 
 

 Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány (civilszféra) 

 Sveiczer Sándor, Heves Város Önkormányzata (közszféra) 

 Tóth Éva, Hanyi-Parti Egyesület (civilszféra) 

 Bánréviné Vágó Eleonóra, egyéni vállalkozó (vállalkozói szféra) 
 

Az elnökségi tagok közül 3 fő (a teljes létszám 45,4 %-a) a közszférát, 1 fő (a teljes létszám 36,4 %-a) az 

üzleti szférát, 2 fő (a teljes létszám 18,2 %-a) a civil szférát képviseli. Az elnökség megválasztásánál 

meghatározó szempont volt az, hogy a tagok több mint a fele az üzleti és civil szféra képviselői közül 

kerüljenek ki, valamint vállalni tudják azt, hogy tevékenyen részt tudjanak venni a döntéshozatalban. 

Területi szempontból a megválasztásnál az is lényeges volt, hogy a két akkori kistérséget közel azonos 

számban képviseljék az elnökségi tagok. Mindez meg is valósult és a jelenlegi járásokat tekintve a 

füzesabonyi járást 6 elnökségi tag, a hevesi járást 5 elnökségi tag képviseli. 

 
Felügyelőbizottság 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke:  
 

 Wingendorf János, Aldebrő Község Önkormányzata (közszféra)  
 
A Felügyelő bizottsági tagjai: 

 Galyasné Dósa Katalin, Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület (civil szféra) 

 Jen István, egyéni vállalkozó, Kisköre (vállalkozói szféra) 

 

A felügyelőbizottsági tagok egyenlő mértékben képviseli a szférákat (1/3 - 1/3 - 1/3 arányban). 

 

Helyi Bíráló Bizottság 

 

A HBB az IH eljárásrendje szerint a LEADER HACS által a helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében 

létrehozott és működtetett szerv, a LEADER HACS jogi személyiségű szervezetének választott testülete.  

A Helyi Bíráló Bizottsága tagok felépítése: 

 Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány (civilszféra) 

 Sveiczer Sándor, Heves Város Önkormányzata (közszféra) 

 Tóth Éva, Hanyi-Parti Egyesület (civilszféra) 
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 Bánréviné Vágó Eleonóra, egyéni vállalkozó (vállalkozói szféra) 

 Molnár Richard, Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal, (közszféra) 

 

Póttagok: Galyasné Dósa Katalin (civil), Jen István (vállalkozó), Magyar Csilla (közszféra) 

 

A Tervezést Koordináló Csoport: Funkcióját 2011-től az Egyesület elnöksége tölti be (név szerinti 

összetételét lásd az Elnökségnél) 

 

 
8 számú ábra: A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása  
 

 

 
Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása  
 
Az Egyesület, mint jogi személy legfőbb szerve a Közgyűlés, amely kizárólagos hatáskörébe tartozik pl. 
a tisztségviselők megválasztása, az alapszabály módosítása, az éves beszámoló, zárszámadás, 
közhasznúsági jelentés, az éves program és a költségvetés elfogadása. 
 
Az Egyesület képviseletét, az operatív feladatok elvégzését az Elnökség látja el és irányítja. 
Gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről és végrehajtja a Közgyűlés határozatait. Az 
Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés és az elnök kizárólagos 
hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés az elnökségre delegált. Többek között hatáskörébe tartozik a 
tagfelvétel, a tagdíj mértékének megállapítása, valamint szakmai csoportok létrehozása. 
Az Egyesület legfőbb tisztségviselői az Elnökség és a Felügyelő Bizottság. Az Egyesületet az Elnök 
önállóan, az elnökség tagjai pedig egy másik taggal együttesen képviselik.  
 
Az Elnök feladata egyebek mellett a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása, levezetése, a 
harmadik személyekkel való szerződéskötés, az Egyesület gazdasági ügyei alakulásának felügyelete, 
stb.  
 
A Munkaszervezet, amely nem jogi személy, az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az 
Egyesület tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az egyesület 
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tevékenységeihez igazodóan változik, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban került 
meghatározásra. A Munkaszervezet munkáját a Munkaszervezet vezető irányítja.  
A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört 
a Munkaszervezet vezető vonatkozásában az Elnök, a munkaszervezeti dolgozók vonatkozásában a 
Munkaszervezet vezető gyakorolja.  
 
A Vidékfejlesztési Programban definiált HACS feladatok ebbe – az Alapszabály és egyéb szabályzatok 

alapján szabályozott – működési rendszerbe kerülnek integrálásra. A HACS feladatok ellátása során a 

HFS-sel kapcsolatos döntés a Közgyűlés, a LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntés az Elnökség, mint 

Helyi Bíráló Bizottság, az adminisztratív- és szakmai jellegű teendők ellátása a Munkaszervezet feladata 

lesz. 

 
A pályázatok kiválasztásával a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 
bemutatása  
 
A HACS működésével és a pályázatok kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatoknál, 
szinteknél minden esetben érvényesül a KSK rendelet 34. cikk (3) pontja. 
 
A pályázatok meghirdetése központilag szabályozott módon történik, a pályázatok értékelését 
szakaszos értékeléssel kívánjuk megvalósítani. A folyamatban résztvevő döntéshozatali és előkészítő 
szinteket, a HBB működését az IH által elfogadott külön SZMSZ tartalmazza. 
 
A pályázati lehetőségek népszerűsítésének módját, a pályázók segítésének tervezett módszerét a 
kommunikációs terv tartalmazza.  
 
A hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok 
kidolgozása szükséges a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget. Az 
összeférhetetlenség kizárásáról a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet VI. fejezet 39.§. rendelkezik. 
 
Ez alapján és az Európai Számvevőszék alábbi szabályai szerint: 
a) azok, akik részt vettek a projektek kidolgozásában (tartalmának kialakítása, pályázat elkészítése), 
nem vehetnek részt az adott felhívásra beérkező pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítésben (a 
projektek értékelése) és a döntésben (kiválasztás); 
b) a munkaszervezet csupán segítséget nyújthat a projektek fejlesztése, pályázatok elkészítése során 
(javasol, tanácsol, információt szolgáltat), de nem dönthet tartalom felett és nem írhatja meg a 
pályázatot vagy annak részeit; 
c) bárki, aki érintett egy adott projektben, nyilatkoznia kell erről, és nem vehet részt az értékelésben. 
 
A pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang 
biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás szükségességének 
mérlegelése, pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és 
közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását – megfelelő időtartam 
biztosításával. Módja: online közzététel és nyomon követés a HACS weboldalán a 
https://www.ttrmleader.hu 
 

Pályázatok befogadása és értékelése 
 
A pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok 
benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából. A pályázatok értékelése az IH által 
elfogadott pontozási szempontok alapján fog történni.  
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A nyertes pályázatokat az Egyesület közgyűlése által megválasztott Helyi Bíráló Bizottsága választja ki. 

A Helyi Bíráló Bizottsága tagjai: 

Elnök: Vereb János (vállalkozó) 

Alelnök: Tóth Éva (közszféra) 

Tagok: Almádi János (közszféra), Farkas László Márton (közszféra), Sipos Attila (közszféra), Galyasné 
Dósa Katalin (civil) 
Póttagok: Dr. Bereczné Dr. Huszár Éva (civil), Bornemissza Andrea (vállalkozó), Farkas Tiborné 
(vállalkozó), Fejes József (vállalkozói) 
 
A HBB munkája megkezdésekor elfogadja a HBB eljárásrendjét és elkészíti a HBB ülések napjáról szóló 
ütemtervét, amelyeket az ügyfelek tájékoztatása céljából a LEADER HACS a honlapján közzétesz. A 
pályázatok kiválasztásának folyamatát a HBB eljárásrendje részletesen szabályozza. 
A HBB döntéséhez szükséges adminisztrációt és előkészítő munkát a munkaszervezet végzi. A HBB 
döntéshozatali folyamatának adminisztrációjáról a HBB eljárásrendje részletesen rendelkezik. 
 
A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek – független szereplő általi –végrehajtása:  
A pályázók által benyújtott monitoring adatlapok munkaszervezethez való eljuttatása opcionális. 
Minden esetben törekszünk arra, hogy az ügyfelek egyesületünkhöz is el tudják juttatni az 
adatszolgáltatás dokumentumait, melyet feldolgozva közzéteszünk honlapunkon.  

 
A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, 
tapasztalat, készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében  
 
A HFS sikeres lebonyolításához a humán feltételek adottak. Az akciócsoport döntéshozó testületének 

vezetője, az Egyesület elnöke 8 éve tölt be kulcsszerepet a térségi LEADER Stratégiák 

megvalósításában, valamint polgármesterként több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a térségi 

települések együttműködésének, valamint közösségi programok szervezése terén. Az elnökség és 

felügyelő bizottsága tagjainak zöme TKCS, HBB és DT tagként 2008 éve részt vesz az Egyesület 

munkájában, a vidékfejlesztési feladatok szervezésében, koordinálásában. 

A HFS megvalósításának operatív feladatai kapcsán legfontosabb és legaktívabb szereplők az Egyesület 

elnöke és a munkaszervezet tagjai. A Munkaszervezet tagjainak zöme felsőfokú, vagy szakirányú 

középfokú képzettséggel rendelkezik. A munkaszervezet vezetője 2006-2008 között részt vett a 

LEADER+ szervezésében, lebonyolításában, majd 2007-2013 közötti HVS tervezésében és 

megvalósításában. A munkaszervezet többi dolgozói 2008, illetve 2009-től végezték az akkreditációs 

és egyéb LEADER feladatokat, részt vesznek a HFS tervezésében, a közösségi élet szervezésében. 

 

A működés fizikai feltételeinek bemutatása  
 
Az Egyesület Elnöksége az operatív munkák végzésére 2008. november elsejével két főállású 
munkatárs alkalmazásával létrehozta munkaszervezetét, illetve Hevesen megnyitotta irodáját. A 
munkaszervezetnek jelenleg három főállású dolgozója van.  
 
A munkaszervezet vezetője: Kóczián Istvánné 
Tagjai: Oláh Katalin, Bozó Ágnes 
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A TTRM Egyesület irodája Hevesen az Erzsébet tér 3. szám alatt található. Az akkreditációs eljárásnak 

eleget téve beszerzésre kerültek azok az eszközök, amelyek elengedhetetlenek a pályázatkezelés 

sikeres végrehajtása érdekében a 30/2012. (III. 24.) VM rendeletnek megfelelően. Irodánk rendelkezik: 

beléptető rendszerrel, tűzvédelemi, betörésvédelmi berendezéssel, számítógépekkel, nyomtatóval 

(fekete-fehér, A/4; színes, A/3), scannerrel (A/3), digitális fényképezőgéppel, etikett nyomtatóval, 

mobiltelefonnal, postafiókkal, dátumbélyegzővel, érkeztető-bélyegzővel, díjhiteles bélyegzővel, 

cégbélyegzővel, tértivevény bélyegzővel. A dolgozók tulajdonában lévő személygépkocsikkal tudjuk 

ellátni a munkaszervezet és a pályázatkezelő csoport számára előírt és önként vállalt feladatait. Az 

irodai eszközeink nagy része 2008-2009-ben került beszerzésre, az ebben az évben beszerzett eszközök 

2015. évben leselejtezésre kerültek. A selejtezést követően beszerzésre került 5 db asztali számítógép, 

1 db nagy teljesítményű nyomtató. Ezen eszközök beszerzésével a fizikai feltételek továbbra is 

biztosítottak ahhoz, hogy az IH által kért feladatokat, a HFS megalkotását, valamint a két járás 

szereplőit megfelelően tudjuk tájékoztatni, feladatainkat maradéktalanul el tudjuk végezni.  

 

A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása  
 
A kidolgozott indikatív pénzügyi terv tartalmazza a HACS működési forrásait. A HACS-ra allokált 107,1 
millió forint a 2016-2020 közötti időszakra arányosan osztottuk el, úgy, hogy ez év szeptemberétől 
terveztünk az EMVA LEADER 19.4 alintézkedés forrásaira. A 107,1 millió forintból összesen 15,1 millió 
forintot szánunk animációra, amely az allokált forrás több mint 16 %-a. Ahhoz, hogy feladatainkat jó 
színvonalon el tudjuk látni 2020-ig, szükséges az alintézkedés forrásainak kiegészítése. 2016-ban 1,1 
millió forint tagdíj mellett a HFS tervezésre kapott 10 millió forint jelent bevételt, 2017-2020 között 
reálisan évente 1,5 millió forint tagdíj és 3 millió forint vállalkozásból származó bevétellel 
számolhatunk. A 2016-ra tervezett összesen 20,4 millió forint, valamint a 2017-2020 közötti évi 29,5 
millió forint várhatóan fedezi a minimum két fős munkaszervezet, valamint a döntéshozó testületek 
működésének személyi és dologi kiadásit:  a munkabéreket és azok közterheit, az egyéb személyi 
kiadásokat, az iroda bérletet, a rezsit, az animáció és kommunikáció költségeit. 
 
 
 
 
 

8.4. Kommunikációs terv 
 

Alapelvek: Nyilvánosság, folyamatosság, átláthatóság, rugalmasság, társadalmi részvétel biztosítása 

 

Cél: A kommunikációs stratégia célja, hogy segítse és növelje az Egyesület által végzett Helyi Fejlesztési 

Stratégia tervezésének hatékonyságát azáltal, hogy tudatosan megfogalmazza a kommunikációs 

tevékenység szabályait.  

 

Célcsoportok: A HACS kommunikációjának elsődleges célcsoportját a HFS céljainak megvalósításában 

potenciálisan szerepet vállaló majdani pályázók és partnerszervezetek jelentik. A másodlagos 

célcsoportot a szélesebb nyilvánosság, a térségben lakók jelentik, akik közvetve vagy közvetlenül a HFS 

megvalósításának haszonélvezői lesznek. 
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9 számú ábra: Kommunikációs szintek 
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Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 
 
Alkalmazott kommunikációs eszközök, tevékenységek típusai 
 

A HFS készítésének és végrehajtásának kommunikációja során szóbeli és írásbeli módszer kerül 

alkalmazásra, mely szolgálhat belső, és külső kommunikációs célokat. 

Ez lehet személyes (a munkaszervezet belső kommunikációját jelenti a munkaszervezet-vezető és 

dolgozók között, valamint a tervezői csoporton belül a tervezői csoport elnöke és tagok között),  

csoportos (Munkaszervezet- IH, Elnökség, Tervezői csoport, Közgyűlés közötti kommunikáció, valamint 

tömeg (fórumok a vidékfejlesztésben érdekeltek tájékoztatására, sajtó (írott és elektronikus) 

tájékoztatása, egyéb, vidékfejlesztésben inaktív csoportok tájékoztatása) tájékoztatás. 

 

HACS által alkalmazott kommunikációs csatornák 
 

 Az Egyesület honlapján közzétett események, hírek, összefoglalók, letölthető dokumentumok, 
képgalériák (www.ttrmleader.hu), 

 Az Egyesület Facebook oldalán közzétett bejegyzések, eseményekről készült képgalériák, 
linkek (www.facebook.com/ttrmleader),  

 A két járásban leginkább olvasott helyi médiákban való megjelenés: Heves-megyei Hírlap írott 
és elektronikus változata; hatvanonline.hu;  

 Az akciócsoport által kiküldött időszakos tájékoztató levelek, hírlevelek az Egyesület tagjai, 
partnerei részére e-mail útján, valamint az egyesület honlapján 

 Az Egyesület, vagy partnerszervezetei által szervezett rendezvények (Fórumok, 
műhelybeszélgetések, konferenciák, testületi ülések) 

 Marketing anyagok készítése (kiadvány, szórólap, kisfilm stb.) 
 

 
Nyilvánosság 

 
A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület átlátható, nyitott civil szervezet, ami azt jelenti, hogy 
tagsága nyílt, közhasznú szervezetként valamennyi, a szervezet tevékenységével, így a tervezéssel 
kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak.  
 

A tervezéssel összefüggő dokumentumok elérhetőek:  
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 az Egyesület munkaszervezeti irodájában (3360 Heves, Erzsébet tér 3.): 

- a tervezéshez rendelkezésre álló összes dokumentáció (jogszabályok, HFS tervezési 

dokumentumok, beérkezett projektötletek, stb…) 

 

 az Egyesület honlapján (www.ttrmleader.hu) 

- jogszabályok (másodlagos forrásként), hírek, események, korábbi Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia, HFS Projektötlet adatlap letöltési helye 

- A HVS nyilvánosságát biztosító dokumentumok 

 

Visszacsatolási lehetőségek 

 

 Munkaszervezet központi e-mail címén (munkaszervezet@ttrmleader.t-online.hu):  

- HFS tervezéssel kapcsolatos észrevételek, projektötletek, adatszolgáltatás, levelezés 

felülete 

 Az Egyesület postacímén (3360 Heves, Erzsébet tér 3.): 

- A HFS Projektötlet adatlapok benyújtásának lehetséges helye 

 

 Az Egyesület honlapján: www.ttrmleader.hu 

- Üzenetek, a HFS Projektötlet adatlapok benyújtásának lehetséges helye 

 Közösségi oldalak, portálok (az Akciócsoport Facebook oldala, YouTube csatorna)  

- A folyamatos tömegtájékoztatás, gyors, figyelemfelkeltő felülete 

 Munkaszervezet irodai számán (06/36/345-505) illetve a munkaszervezet dolgozóinak 

honlapon megtalálható irodai mobilszámain  

 

A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás 
 
Az Egyesülettel kapcsolatos nyilatkozatok tételére, információ adásra az Egyesület elnöke és az általa 
meghatalmazott, felkért személyek jogosultak.  
 
A kommunikációhoz szükséges humánkapacitás az Egyesület/Akciócsoport rendelkezésre áll. A 
szervezeti és projektkommunikációban az Egyesület munkaszervezete rendelkezik a szükséges 
tapasztalati háttérrel: korábban sikeresen bonyolította a 2007-2013-as tervezési időszakhoz fűződő 
kommunikációs, tájékoztatási feladatokat, továbbá rendelkezik kommunikációs, reklámanyag 
készítési, weblap szerkesztési ismeretekkel és tapasztalatokkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ttrmleader.hu/
mailto:munkaszervezet@ttrmleader.t-online.hu
http://www.ttrmleader.hu/
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4. számú táblázat: A HFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenység ütemterve 

 
2016. első félév  

 Folyamatos tájékoztatás a HFS 
készítéséről a HACS honlapján  

 Helyi média tájékoztatása az elkészült és 
elfogadott HFS-ről  

 

2016. második félévétől folyamatosan   Potenciális pályázók és a szélesebb 
közvélemény tájékoztatása a 
meghirdetett pályázati lehetőségekről: 
honlapon, médiákban, fórumokon, 
facebook-on, e-mailben  

 
2017. évtől folyamatosan  

 
 Szélesebb nyilvánossága tájékoztatása a 

HFS megvalósulásáról, 
eredménykommunikáció: helyi 
médiában, facebook oldalon, marketing 
anyagokon  

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

A kommunikáció során az Egyesület a legtöbb esetben ingyenes megoldásokat (saját honlap, 

sajtótájékoztató, facebook stb.) alkalmaz majd. A pénzügyi ráfordítást igénylő eszközök alkalmazását a 

HACS igyekszik a LEADER működési forrás helyett egyéb pályázati forrásból lehetővé tenni (pl. kiadvány 

készítése LEADER térségközi projekt keretében). 

 

5. számú táblázat: A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve millió forintban 

2016 2017 2018 2019 2020 

0,3 1,5 1.5 1,5 1,0 

 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

 

8.5. Monitoring és értékelési terv  
 

A monitoring a források felhasználását, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő 

vizsgálatát jelenti, a projektek figyelemmel kísérésével. A monitoring adatgyűjtés végrehajtója a 

munkaszervezet, cél a projektek tervezése során a meghatározott célok teljesülésének, 

megvalósulásának folyamatos nyomon követése. Cél, hogy a HACS vezetése, munkaszervezete 

rendszeresen egyértelmű jelzést kapjon a program és az egyes projektek aktuális állásáról. A 

tevékenység meghatározza a projektek végrehajtási fázisában az adatgyűjtést és elemzést, a 

javaslattételt, az esetleges beavatkozásokra.  

1. Az indikátorok definiálása, a célok meghatározása  

Az indikátorok definiálása a célok meghatározása az intézkedések leírásánál megtörtént. A TTRM 

Egyesület munkaszervezete nyomon követi a megvalósuló projekteket. A kedvezményezettek a 



73 
 

kifizető ügynökség által összeállított dokumentumon keresztül szolgáltatnak adatot, ezen adatok 

felhasználása a kifizető ügynökség jóváhagyásával történik. Az indikátor összegzése a döntési fordulók 

zárásakor történik. A pályázók adatszolgáltatása előírt, a projekt megvalósulásáról szakmai beszámolót 

küldenek a HACS-nak, mely közzétételre kerül a honlapon. Az összegzés negyedévenként történik. 

 

2. Monitoring adatok feldolgozása és a feldolgozásból származó információ visszacsatolása 

A monitoring adatok feldolgozása a munkaszervezet feladata, a feldolgozás folyamatos, összegzésük 

negyedévente történik. Az eredmények ismertetése, visszacsatolása a döntéshozó szervek részére a 

munkaszervezet által tartott fórumokon, tájékoztató jelleggel jelennek még és a döntések előkészítése 

valamint a HFS felülvizsgálata során kerülnek felhasználásra.  

 

3. HACS saját teljesítmény értékelése  

A TTRM Egyesület saját teljesítmény adatainak gyűjtése folyamatos, összegzésük negyedévente, 

évente történik. A forrás-felhasználást évente felülvizsgálja, a módosításokat átvezetéseket a TTRM 

Egyesület döntéshozó szervezetével és az irányítóhatósággal egyeztetve vezeti át. A szervezeti és a 

szakmai fejlődés értékelése negyedévente történik, az értékelést a döntéshozó szervek végezik, az 

eredményeket elfogadják vagy azok módosításáról, megváltoztatásáról döntenek. 

4. Felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása  

A HFS és egyes tevékenységek felülvizsgálata a HACS teljes tagságának bevonásával fórumokon, 

döntéshozó szervek gyűlésein történik. Az eredmények kommunikálása és terjesztése a HACS területén 

nyilvános fórumokon, a honlapokon (HACS és önkormányzati), valamint rendezvényeken valósul meg. 
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9. Indikatív pénzügyi terv  

6. számú táblázat: HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése millió Ft 
 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

 

7. számú táblázat: A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése millió Ft 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

                                                           
1 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 

  Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz. 
Az intézkedések 

megnevezése 
2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 
Települési 

szolgáltatások 
fejlesztése 

  81,4   81,4 15,84 

2 
A térség turisztikai 

kínálatának bővítése 
  172,2   172,2 33,49 

3 

Helyi terméket 
előállító, feldolgozó, 

forgalmazó 
vállalkozások 
támogatása 

  61,4   61,4 11,95 

4 

Az Akciócsoport 
településeinek 

környezettudatos 
fejlesztése, lakosaik 

életminőségének 
javítása 

  142,1   142,1 27,65 

5 

Társadalmi 
beilleszkedést 

elősegítő, 
értéktudatos és 
befogadó helyi 

társadalom 
megteremtése 

  56,9   56,9 11,07 

 Összesen   514   514 100 

 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 6,3 19,1 23,2 23,2 11,97 83,77 

Animációs költségek 1,1 3,4 4,0 4,1 2,1 14,7 

 7,4 22,5 27,2 27,3 14,07 98,47 

Egyéb tervezett bevételek1 
Rendkívüli tagdíj befizetés 

1,1 
 

1,3 
3,7 

1,3 
 

1,3 1,3 6,3 
3,7 

Összesen 8,5 27,5 28,5 28,6 15,37 108,47 
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7. számú táblázat: A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése ezer Ft 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

MELLÉKLETEK 
 

1.számú ábra: Lakónépesség száma  

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

2.számú ábra: Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

                                                           
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 

 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 6 300 19 100 23 200 23 200 11 972 83 772 

Animációs költségek 1 100 3 400 4 000 4 100 2 100 14 700 

 7 400 22 500 27 200 27 300 14 072 98 472 

Egyéb tervezett bevételek2 
Rendkívüli tagdíj befizetés 

1 100 
 

1 300 
3 700 

1 300 
 

1 300 1 300 6 300 
3 700 

Összesen 8 500 27 500 28 500 28 600 15 372 108 472 
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Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

3.számú ábra: Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

4.számú ábra: A települési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek száma száz lakosra db 
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Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

8. számú táblázat: TTRM Egyesület fő tevékenységi körei 

Fő tevékenységi körök 

1. Kulturális Tevékenység 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának 
/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a 

lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása. 

2. 
Kulturális örökség 

megóvása 

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme. Az önkormányzatok, nemzetiségi 

/társadalmi/ gazdasági szervezetek, egyházak, állampolgárok 
együttműködésének, közfeladatuk ellátásának 

közvetve,elsősorban támogatások kiírásával történő segítése. 

3. Környezetvédelem 

Helyi környezet-és természetvédelem. A helyi közügyek, valamint 
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok hatékony megvalósulásának közvetve, 
elsősorban támogatások kiírásával történő segítése. 
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4. 

A magyarországi nemzeti 
és etnikai kisebbségekkel, 

valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység 

Nemzetiségi feladatok ellátó / más szervtől átvett intézmény 
fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség: kulturális 

autonómia megerősítése önszerveződés 
szervezetének/működtetésének támogatása; nemzetiségi 

közösségekhez kötődő kulturális javak megőrzése. 

5. 

Munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, 
foglalkoztatásának 

elősegítése 

Felnőttképzési tevékenység; meghatározott jogalanyok e 
törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján 

megvalósuló, iskolarendszeren kívül olyan képzése, amely célja 
szerint meghatározott képzettség megszerzése. 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés  
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9. számú táblázat: Elnökség – Felügyelő Bizottság összetétele 

 

 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elnökség  

 

Név Státusz Település Képviselt szervezet 
Képviselt 

szféra/szakterület 

Magyar Csilla Elnök Kisköre 
Kisköre Város 

Önkormányzata 
Közszféra 

Molnár Richárd Alelnök Füzesabony 
Füzesabony Város 
Önkormányzata 

Közszféra 

Sveiczer Sándor Elnökségi tag Heves 
Heves Város 

Önkormányzata 
Közszféra 

Tóth Éva Elnökségi Tag Hevesvezekény Hanyi-Parti Egyesület Civilszféra 

Tóthné Szabó Anita Elnökségi Tag Mezőtárkány 
Mezőtárkány 

Művelődéséért 
Közalapítvány 

Civilszféra 

Bánréviné Vágó 
Eleonóra 

Elnökségi Tag Poroszló 
Aranyosidomb Udvarház 

és Lovas tanya 
Üzleti szféra 

Felügyelő Bizottság 

Wingendorf János FB Elnök Aldebrő 
Aldebrő Község 
Önkormányzata 

Közszféra 

Jen István FB tag Kisköre Projen Kft Üzleti szféra 

Galyasné Dósa 
Katalin 

FB tag Szihalom 
Kis-Bocs-Baba-Mama 
Közhasznú Egyesület 

Civilszféra 
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10. számú táblázat: Helyi Bíráló Bizottság összetétele 

 
Helyi Bíráló Bizottság összetétele 

 

Név Státusz Település Képviselt Szervezet Képviselt Szféra/Szakterület 

Tóth Éva HBB tag Hevesvezekény Hanyi-Parti Egyesület Civilszféra 

Tóthné Szabó 
Anita 

HBB tag Mezőtárkány 
Mezőtárkány 

Művelődéséért 
Közalapítvány 

Civilszféra 

Sveiczer Sándor HBB tag Heves 
Heves Város 

Önkormányzata 
Közszféra 

Bánréviné Vágó 
Eleonóra 

HBB tag Poroszló 
Aranyosidomb Udvarház 

és Lovas tanya 
Üzleti szféra 

Molnár Richárd HBB tag Füzesabony 
Füzesabony Város 
Önkormányzata 

Közszféra 

Helyi Bíráló Bizottság póttag 

Galyasné Dósa 
Katalin 

HBB póttag Szihalom 
Kis-Bocs-Baba-Mama 
Közhasznú Egyesület 

Civilszféra 

Jen István HBB póttag Kisköre Projen Kft Üzleti szféra 

Magyar Csilla HBB póttag Kisköre 
Kisköre Város 

Önkormányzata 
Közszféra 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés  

 

11. számú táblázat: TTRM Egyesület munkaszervezet összetétele 

 
TTRM Egyesület munkaszervezet  

 

Név Beosztás Végzettség 

Kóczián Istvánné Munkaszervezet Vezető Gazdasági Főiskola 

Oláh Katalin LEADER Referens Gimnáziumi érettségi 

Bozó Ágnes LEADER Referens Egyetem geográfus 

Forrás: TTRM Egyesület saját szerkesztés  

 

 


