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I. Vezetői összefoglaló 

 
 
 
A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET területe 16 települést foglal magába, melyek közül  
4 város, 2 nagyközség és 10 község. A térség lakossága 54,000 fő, a falukban élő lakosok száma 
megközelítőleg 23,000 fő. A térségi szerveződés és az együttműködés mikro térségi szinten 
Tiszavasvári, Rakamaz és Ibrány központtal szerveződik és történik a koordináció. Ezt a 
módszertant követi az egyesület menedzsmentje is, minden mikro-térségnek felelőse van a 
munkaszervezeten belül. 
 
Térségünk lefedettségét az V.1.4. melléklet tartalmazza.  
 
A térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, szolgáltatás szektorban tevékenykedik, 
jellemzően alacsony foglalkoztatási szintet képviselve. A legnagyobb foglalkoztatók a 
feldolgozóipar területén találhatóak, 500 főhöz közeli foglalkoztatotti létszámot csupán egyetlen 
vállalkozás ér el. 
  
A térségben 2008-ban összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 16 db fejlesztési célterület 
fogalmazódott meg, 2011-ben 4 db fő fejlesztési prioritás és 10 db fejlesztési célterület. Ezek 
tömörítették az akkor felmerült fejlesztési projektötleteket kategorizálva. Legfontosabb feladat 
jelenleg az egyesület számára, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési keretösszeg – a kötelezően 
előírt 45%-os mértékét meghaladóan – minél magasabb arányú gazdaságfejlesztési célú 
felhasználását ösztönözze. A rendelkezésre álló forrás a sajáterő, illetve hitelek bevonásával 
megsokszorozható, kihasználva ezáltal is a fejlesztési forrás multiplikációs hatását. 

 
 
 

I.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 
 
A Tiszamente és a kapcsolódó Hortobágy, valamint a Hegyalja olyan történelmi hagyományokat 
őriz és olyan Európa szerte páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, amelyekre méltán 
büszkék az itt élők. Háborítatlan természet megőrzött csodáit, a vízi,- a növény-és az állatvilág 
beláthatatlan gazdagságát, a tiszta levegő és a csend birodalmát, a puszta és az ártéri erdők 
hangulatát, és békés falusi nyugalmat kínálunk az ide látogatóknak. Szép települési környezetben, 
kiépített Tiszai gyógyvízi strandokkal, romantikus táborhelyekkel, összkomfortos falusi házakkal, 
minden igényt kielégítő panziókkal, messze földön híres konyháival csábítjuk folyamatosan 
vendégeinket. A kistérségben egymásra épülő programokkal, rendezvényekkel, látnivalók között 
megtalálja számítását a horgász, vadász, túrázó, gyógyulni és pihenni vágyó turista egyaránt. A 
programokat, szolgáltatásokat szervező helyieket a vendégszeretetük mellett ösztönzi a 
megélhetésüket, boldogulásukat honoráló idegenforgalom. 
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I.2. Főbb célkitűzések 
 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET alapvető célja, hogy megteremtse, az "ide jönni", "itt 
aludni", "itt költeni" hármas alappillér infrastrukturális hátterét. Nemzetközileg és országosan 
legyen a térségünk ismertebb, vonzóbb. Az ide érkező turistákat fogadja pozitív szemléletű 
lakosság és szívesen akarjanak térségünkben megszállni vendégek százai. 
 
 
A TISZATÉR Helyi Közösség általános fejlesztési célkitűzései: 
 

� A térség népességének helyben-tartása az életkörülmények, életszínvonal javítása révén 
� A térség gazdasági versenyképességének erősítése 
� A térség természeti környezetének, valamint építészeti és kulturális örökségének védelme, 

megújítása 
 

A TISZATÉR Helyi Közösség sajátos fejlesztési célkitűzései: 
 

� Munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek teremtése 
� A térség gazdasági stabilitásainak megteremtése 
� A helyi gazdaság diverzifikálása 
� Település megújítás és a hagyományos épített környezet védelme 
� Kulturális örökség megőrzése, ápolása 
� Kisebbségi problémák differenciált kezelése 
� Innovációs készség fokozása, partneri együttműködések ösztönzése 
� A tiszamente földrajzi, társadalmi periféria-helyzetének oldása 
� A sajátos Tisza-menti és pusztai tájmegóvás és táj-rehabilitáció 
� A környezetvédelemhez szükséges infrastruktúrák fejlesztése 

 
I.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
(HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan válaszok 
megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a Tiszatér HACS sajátosságainak megfelelő 
fejlesztésekhez. A HVS végrehajtása során elért eredmények, tapasztalatok alapján, valamint a 
világban, az országban és a hátrányos helyzetű Kelet-Magyarországi régióban zajló társadalmi és 
gazdasági folyamatok szükségesség tették a HVS felülvizsgálatát, főbb céljainak, intézkedéseinek 
pontosítását.  
Az elmúlt két évben térségünkre legnagyobb hatást a gazdasági világválság gyakorolta, 
hatványozottan jelentkezik a szegénység, a forráshiány, a munkanélküliségi problémák az 
önkormányzati, vállalkozói, és civil szférákban egyaránt.  
Célunk a programok megvalósítására rendelkezésre álló fejlesztési források ésszerű, a közösség 
számára minél eredményesebb felhasználásának biztosítása. 
Az elért eredmények, illetve pályázói aktivitás figyelembevételével a forrásokat a népszerűbb és 
gazdaságilag is hatékonyabb (nagyobb foglalkoztatási hatást kiváltó) intézkedéseket szükséges 
ösztönözni. Pozitívum, hogy a HACS területén a politikai esélyegyenlőség a HVS első körös 
tervezésekor is folyamatosan biztosítva volt, a döntéshozók a szakmai dominanciát helyezték 
előtérbe. Ennek köszönhetően a döntések szakmailag előkészítetten, szisztematikusan egymásra 
épülve, konszenzuson alapulva kerültek meghozatalra.  
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A gazdaságfejlesztés nagyobb arányú jelenlétének szükségszerűsége a fejlesztések körében, a 
foglalkoztatási hatás növelése a projektek által és a fejlesztési forrás multiplikációs hatásának 
maximalizálása szakmailag indokolttá teszi, hogy pályázati ciklusonként, de legalább évente 
felülvizsgálásra kerüljön a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. 
 
A megnyíló Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségeivel harmonizálva, azt kiegészítve – 
átfedésektől mentesen, de a szükséges rések betöltésével – kell funkcionálnia a HVS-nek. A 
foglalkoztatási hatás növelése és a fejlesztési források hatékonyabb felhasználása egyre 
nagyobb igényként jelentkezik, hiszen a rendelkezésre álló keretösszeg egyre kevesebb és minden 
egyes fejlesztési egység egyre értékesebb az Akciócsoportnak, jogos elvárás, hogy a potenciális 
pályázók azt megbecsüljék és oly módon hasznosítsák, hogy mind ők, mind a térség haszonélvezői 
lehessenek a fejlesztéseknek. 

 
 

I.4. A HVS felülvizsgálata során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők 
 

Célunk a HVS felülvizsgálatának széleskörű megismertetése a térség lakosságával, köz- és 
magánszféra szereplőivel. Igyekeztünk a modern kor vívmányainak hasznosítása (Internet, honlap, 
elektronikus levelek) mellett a hagyományos eszközöket (tájékoztató levelek, személyes 
megkeresések) is felvonultatni tudva azt, hogy térségünk hátrányos helyzetű településein élők 
informatikai ismerete és lehetőségei sajnos még mindig hagynak hiányosságokat maguk mögött. 
 
A felülvizsgálat nyilvánosságáról, valamint a fórumok megrendezéseinek időpontjáról tájékoztatók 
kerültek kihelyezésre a HACS települési önkormányzataiban, továbbá az önkormányzati 
üzemeltetésű, valamint saját honlapunkon is biztosítottuk a HVS felülvizsgálat és véleményezés 
fontosságának megjelentetését.  
Tiszavasvári, Városháza tér 4., illetve Ibrány, Hősök tere 2-4. szám alatti irodáinkban 
folyamatosan biztosítjuk a személyes konzultáció és az információáramlás  lehetőségét, ezzel is 
hangsúlyozva a térségi szereplők aktív részvételének fontosságát.  
 
2013. április 3-án Ibrányban, április 4-én Tiszavasváriban került sor mikro térségi szakmai fórum 
megszervezésére. A fórumokon a részvevők összetétele heterogén volt, a köz- és magánszféra 
képviselete egyaránt megtalálható volt a jelenlévők körében.  
 
2013. április 12-én egyesületünk közgyűlése jóváhagyta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. A 
HVS felülvizsgálata során a projektötletek folyamatosan érkeznek az egyesület 
munkaszervezetéhez, a HVS elfogadásáig megközelítőleg 97 db került regisztrálásra. Ennek 42 %-
a civil szféra, 41 %-a vállalkozói szféra és 17 %-a önkormányzati szféra által benyújtott ötleteket 
tartalmaz. 
 
 

I. 5. A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 
A TISZATÉR LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának főbb célkitűzései, 
prioritásai és jövőképe nem változik. Továbbra is a Tiszamenti települések turizmusának, 
gazdaságának (versenyszféra) fejlesztését tartjuk a legfontosabb célunknak, mellyel munkahelyeket 
kívánunk teremteni, növelni kívánjuk az Akciócsoport szereplőinek turisztikai, gazdasági 
bevételeit. Ezáltal kívánjuk erősíteni a térség versenyképességét és népesség megtartó erejét, mely 
pedig leghatékonyabban a térség vállalkozásainak minél nagyobb támogatásával érhető el. A HVS 
módosításakor a változtatásokat ezen szándéknak vetetettük alá. 
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A HVS felülvizsgálat során meghatározásra kerültek az intézkedések, amelyek az új pályázati 
felhívás keretein belül megnyitásra kerülnek a pályázók előtt. Hangsúlyosabbá kívánjuk tehát tenni 
a gazdaságfejlesztési célterületeket, illetve a foglalkoztatási hatást kiemelten kívánjuk 
szorgalmazni. Ezt támasztják alá a fórumokon a vállalkozók felől tapasztalt várakozások és 
megfogalmazott igényeik. Ez utóbbiak alapján szinte egyöntetű elvárás volt a pályáztatás 
adminisztratív folyamatának gyorsítása, vállalkozóbaráttá válása, hiszen a vállalkozások többsége 
egy felmerült ötletet azonnal elkezdene megvalósítani, de ha erre csak 1-1,5 év után kap 
támogatást, akkor sokan már inkább nem is pályáznak. Ez a megállapítás egyébként a 
rendezvények támogatására kiírt pályázatokra is teljes mértékben igazak. 
 
A 2008 óta kialakult együttműködések fenntartásának ösztönzését, a Tisza és holtágainak 
domináns megjelenését valamint az újszerű, térségi hatású vállalkozás-fejlesztési javaslatok 
támogatásáról szeretné az Akciócsoport biztosítani a térségben lakókat és térségi szereplőket, mely 
szempontok az új intézkedések finomhangolásánál hangsúlyt kapnak. 
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II. Helyzetelemzés 

 
II.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

 
II.1.1. A térség általános jellemzői 

 
A Tiszatér Leader Akciócsoport területe SzSzB megye nyugati határán a Tisza vonulatára 
szerveződik. Belső északi területe a Rétközhöz, mint földrajzi, történeti és néprajzi kistájhoz 
tartozik, annak termelési kultúráját, hagyományait őrzi, a déli része a Nyíri-Mezőség adottságaihoz 
alkalmazkodott. Meghatározó közös földrajzi tényező a Tisza. A folyó, a hullámterek, árterek, 
holtágak és ezekhez kapcsolódó mozaikos tájszerkezet, kihasználatlan ökológiai potenciálja, 
valamint az erre épülő gazdag helyi hagyomány és kultúra csekély mértékben segíti a térség 
boldogulását. A Tiszadobon található Andrássy-kastély fejlesztése kiemelt projekt lendületet adhat 
a TISZATÉR települések turisztikai fejlődésének. A terület komoly idegenforgalmi tényezőkkel 
bír – gyógyvíz adta lehetőségek, természetvédelmi területek, jelentős kultúrtörténeti emlékek, 
kastélyok, templomok, egyéb műemlékek, tradicionálissá vált fesztiválok, nagy tömegeket 
mozgató rendezvények, két világörökségi helyszín közvetlen közelsége –, azonban jelenleg nem 
piacképes attrakció, sokkal inkább csak kihasználatlan lehetőség rendszer. Az idegenforgalmi 
háttér-infrastruktúra kiépítetlen. Térségünkben megtalálható a különös madár- és növényvilágú 
természetvédelmi terület: a Fehérszik. A kistérség belső piaca gyenge, szűk a helyi termékek köre, 
ezért a helyben keletkező bevételek/jövedelmek és szociális juttatások gyorsan kiáramlanak. A 
mezőgazdaság területén, a gyengébb, elsődlegesen környezetvédelmi meghatározottságú 
területeket új megközelítésben, a tájgazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével kell 
újraértelmeznünk. A helyi gazdaság jövedelemtermelő képességére jellemző, hogy az ezer lakosra 
jutó adózók száma alacsonyabb a megyei és a régiós átlagnál is, a mikro-vállalkozások 
fejlesztésének ösztönzése szükséges. Az ötvenes évek második felétől folyamatos a képzett fiatal 
munkaerő elvándorlása, ennek következménye a népesség elöregedése és fogyása. A települések 
változó műszaki feltételek mellett, de rendelkeznek a közművelődés, egészségügy és szociális 
alapellátásához szükséges feltételekkel, ez alól néhány kisebb község a kivétel. A települési 
önkormányzatok többségében hátrányos helyzetűek. A néhány évvel ezelőtti forráshiányos 
önkormányzatok gazdasági helyzete tovább romlott, fejlesztésre szinte alig tudnak forrást 
elkülöníteni, a fejlesztési forrásokat jellemzően hitelből finanszírozzák melynek kapcsán olykor a 
likviditási probléma sem ismeretlen egy-egy település számára. 
 
Kiemelt feladat a különböző szempontból hátrányos helyzetű csoportok és az itt élő nagyszámú 
roma lakosság társadalmi integrációjának gyorsítása a foglalkoztatás, oktatás, képzés, kultúra, 
egészségügy, és lakhatás területén. 
Fejlesztési lehetőségeinket erősítő tényező a terület déli részét megközelítő M3-as autópálya, 
Nyíregyházán keresztül a Rétköz elérhetősége is javult. Települések idegenforgalmi arculatának 
javítása érdekében elengedhetetlen a régi műemlék, helyi védelem alatt álló és utcaképi 
szempontból fontos épületek felújítása. Terek, utcák látványképének javítása, homlokzati 
rehabilitációja. Szükséges a térség arculatának, marketingjének kialakítására. Általános 
ismertségének növelése. Térségben jelen van az a fiatal, kreatív szellemi kapacitás, amely a 
megújulás humán erőforrása lehet. A térség 10 települése részt vett a LEADER+ programban, 
sikeres projektekkel. 
Sajnos továbbra is domináns probléma a fiatalok és az értelmiség elvándorlása  
(egyik legnagyobb kihívás ennek a problémának a kezelése).  
A HACS területén élők azonosulni tudtak a HVS-el és az abban foglalt célkitűzésekhez igazodva 
nyújtották be az elmúlt években fejlesztési elképzeléseiket, melyre forrást is sikerült nyerniük. 
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II.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok  
 
A térséget természetföldrajzi szempontból a Tisza határozza meg. A természetes táj arculatát 
döntően megadja az anyameder, a lefűződött kanyarulatok szövevénye és a partjaikat borító galéria 
erdők sűrűje. Az Alföld régi képére emlékeztető flóra és faunaelemek között sok a hazai 
védettséget élvező,és a közösségi jelentőségű faj. Szabályozás után nagy számú és rendkívüli 
természetvédelmi értéket képviselő holtág és kubikgödör maradt vissza. Mesterséges vízfolyások 
közül a Keleti-, Nyugati- és a Lónyai-főcsatorna a legjelentősebb. Tisza vízminősége éves átlagban 
az I. vízminőségi osztályban sorolható, a komolyabb időszakos szennyezések a külföldi 
vízgyűjtőkből érkeznek. Áradások alkalmával jellemző a kommunális szemét és alkalmanként 
változó cián, nehézfém és egyéb szennyezés. Belföldi terhelést a kommunális szennyvíz bekerülése 
okozza, mely az utóbbi időben javult a települések szennyvízhálózat fejlesztésének következtében. 
A Tisza vízminősége az utóbbi évtizedbe javulást mutat. A folyó mint géncsatorna, sajnos az ártér 
természeti értékeit veszélyeztető adventív fajok elterjedését is segíti. A mélyebb fekvésű területek 
ár és belvíz veszélyeztetetté váltak. Belvizek levezetésére több mint 500 km csatornahálózat épült. 
Gyakran egyazon évben okoz gondot az árvíz, a belvíz és az aszály. Régen tavakban, állóvizekben 
gazdag volt a térség, éghajlat kiegyenlítő hatásuk, ökológiai potenciáljuk hiánya a klímaváltozás 
miatt egyre égetőbb. A terület vízrajzi jellemzői: vízhiány a vegetáció szempontjából fontos 
időszakban, csekély lejtés, Tiszavasvári és térsége csak közvetetten tartozik a folyó vízgyűjtőjéhez, 
lefolyástalan terület, amely jelentős belvíz elvezetési gondok forrása. Talajvíz 2-10 méter mélyen 
helyezkedik el, erősen szennyezett ammóniával, nitrátokkal, nitritekkel. A szennyezettség mára 
elérte a második vízadó réteget, a harmadik réteg látja el a térséget ivóvízzel. Nagy rétegvíz 
készletek találhatóak a térség alatt. 1000 m -nél mélyebb kutakból, nagy só tartalmú 70 C foknál 
melegebb víz tör elő. Tiszavasvári alkáli-hidrokarbonátos hévíze gyógyvízzé nyilvánított.  
Talajadottságok eltérőek, legjobb minőségűek a löszön kialakult csernozjom talajok, a Tisza 
mentén jellemzőek a fiatal öntés-, réti- és láptalajok. A talaj átalakulás jelenlegi folyamatait a 
szikesedés, sztyeppesedés, láposodás jellemzi. A levegőt szennyező elemek közül a por hatása a 
legjelentősebb. Tiszaújváros légszennyező hatása kedvezőtlen széljárás esetén eléri a terület déli 
részét, vegyi szennyezés kockázata csak Tiszavasvárira jellemző. 
 

Parlagfű és egyéb súlyosan allergén növényekkel közepesen fertőzött a térség. Rakamazon a 38-as 
út nagy forgalma jelent komoly légszennyezést. Hulladékkezelés a megyei nagy program miatt 
átalakult. Kiemelt probléma a régi szeméttelepek megoldatlan rekultivációja.  Romák által 
sűrűbben lakott, telepszerű területeken gond a kommunális hulladék gyűjtése. Komoly kockázati 
tényező a környezet általános higiéniai állapota, wc-k, kóbor kutyák, szétdobált hulladékok, 
elhanyagolt kertek, közterületek. 
 
Az elmúlt évben egyik legfontosabb problémává nőtte ki magát a belvíz-kezelés (jelentős 
emberi és anyagi erőforrást felemészt a probléma orvoslása), HACS szinten több száz milliós 
projektek jelentenének megoldást (ÉAOP). Romlott a helyzet a hulladékkezelés területén, bezárt 
a Tiszavasvári hulladéklerakó melynek kapcsán jelentősen növekszik a terhe a Tiszavasvári 
kistérség lakosságának. 
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II.1.3. Demográfiai helyzet 
 
 
A térség népsűrűsége alacsony 80 fő/km2. A terület periférikus elhelyezkedése, ártéri adottsága, a 
gazdaság, az infrastruktúra fejletlensége és a városi központok elérhetőségének nehézsége miatt, a 
népesség száma fogy, és a városokra koncentrálódik. A népesség fogyás mértéke az országos 
átlagnál kedvezőbb. A természetes szaporodási mutatók azonban rendkívül rossz képet mutatnak, e 
tekintetben a népesség fogyása meghaladja a megyei átlagot. A legtöbb településen a halálozások 
száma meghaladja a születések számát.  A vándorlási különbözet kisebb, mint a megye más 
térségeiben, de magasabb a régiós átlagnál, zömmel a fiatal képzett rétegek aránya csökken a teljes 
lakosságon belül.  Az állandó népességhez viszonyítva, magas a 60 évesnél idősebbek aránya. A 
népesség csökkenése hosszabb távon a kisebb települések elnéptelenedéséhez, a lakosság 
elöregedéséhez vezet.  
 
A népességen belül nő a hátrányos helyzetű rétegek aránya és valószínűsíthető, hogy 
növekedni fog a tartós munkanélküliek száma.  A munkavállalói korú népesség számának 
növekedése átmeneti lesz, „Ratkó unokák” - foglalkoztatási szintje csökken, és ez közvetlenül 
visszahat a helyi gazdaság lehetőségeire, visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el. A 14 év 
alattiak aránya, Szabolcs község kivételével meghaladja az országos átlagot.  Az eltartottak – 60 év 
felettiek és a 14 alattiak – aránya nagyon magas. A roma népesség számának és arányának 
ugrásszerű növekedése jellemző, ám ez nem térségspecifikus, az ebből eredő problémák megoldása 
is országos intézkedéseket igényel. A cigány származásúak arányának drasztikus növekedése a 
térség fejlődése szempontjából különösen meghatározó jelentőségű, mivel iskolázottságuk igen 
alacsony, következésképp foglalkoztatásuk lehetőségei, még az esetleges ösztönző támogatások 
ellenére is minimálisak. Az általános iskoláskorúak között a roma tanulók aránya becslések szerint 
meghaladja a 40%-ot. Romák élethelyzetét tükrözi, hogy az átlag életkor esetükben 10 évvel 
alacsonyabb, mint a többségi társadalomé. A kistérség lakosságának egészségügyi állapota az 
országos átlag alatt van, bár tapasztalható, főleg a fiatalabbak részéről igény az egészséges 
életmódra ösztönző programok megvalósítására, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér 
kiépítésére. Ennek a jelentőségét az adja, hogy a TISZATÉR térség lakosságára sajnos jellemző, 
hogy a passzív pihenést, passzív kikapcsolódást helyezi előnybe a sportos életvitellel szemben. 
Ennek részben a szűkös anyagi lehetőségek, részben a szervezett programok hiánya az oka, ami 
oda vezet, hogy sokszor maga az igény is hiányzik erre az életmódra. A térség lakosságának 
egészségi állapota mindezt tükrözi is, melynek megoldására szükség van a szabadidős 
infrastruktúra fejlesztésére, programokra, kampányra, hogy minél többet legyenek a családok a 
szabadban. Szemléletformálásra van szükség. Néhány évvel ezelőtt a térség élen járt a 
leszázalékolt lakosok listáján országos és regionális szinten egyaránt. Elöregedés jellemző 
továbbra is, a fiatalok elvándorlása miatt. 
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II.1.4. Gazdasági környezet 
 
Az álláskereső népesség, az inaktív keresők és az eltartottak aránya az országban legrosszabb 
megyei átlagnak megfelelő. A térség népességének aktivitási rátája alacsony. Az álláskeresők 
aránya a tartós és pályakezdő munkanélküliek között az országos átlagnál majdnem 80%-kal 
magasabb. Az álláskeresők több mint fele alacsonyan kvalifikált (általános iskolát végzett, vagy 
még azt sem). A munkavállalók közel 30% térségen kívül dolgozik, településenként az arány igen 
eltérő, /Tiszavasváriban 19,6%, Tiszanagyfaluban 68%/. A térség városaiban a foglalkoztatottak 
aránya meghaladja a megyei átlagot, a többi településen csupán 20% körül mozog. Az 
idénymunkák döntően a mezőgazdasághoz kötődnek és változó jelentőségűek a különböző 
településeken. Nyári időszakban a munkanélküliek több mint 60%-át a nők teszik ki, az 
álláskeresők 90% fizikai foglalkozású. Az álláskeresők 30%-a rendelkezik szakmával vagy 
középfokú végzettséggel. Gimnáziumi érettségivel 7,4%, felsőfokú végzettséggel 2,7% 
rendelkezik, ez tükrözi a térség általánosan kedvezőtlen képzettségi szintjét. A tartós 
munkanélküliek aránya reálisan 30% körüli, az önkormányzatok néhány hónapos foglalkoztatási 
pályázatai jelentősen javítják a statisztikai mutatót. A pályakezdő munkanélküliek aránya 10% 
fölötti. A foglalkoztatási mutatók településenként igen eltérőek.  
 
A foglalkoztatási mutatók javulását eredményezte a 2009-ben meghirdetett „Út a munkába” című 
program, azonban az esetek nagy százalékában nem értek el jelentősebb eredményeket a 
települések, a munkavégzési hatékonyság alacsony szintet képviselt. A 2011-es racionalizált 
közmunkaprogram, alacsonyabb létszámmal de magasabb hatékonysági fokkal elősegítette a 
településképek javítását. 
 
Nő a munkavállalói korú népesség, ezzel párhuzamosan csökken a regisztrált munkanélküliek 
száma. A kedvezőnek látszó folyamat részletes kutatást igényel, mert az életminőségére utaló 
egyéb mutatók nem tükrözik a javuló tendenciát, figyelmeztető a negatív elvándorlási mutató és a 
csökkenő népesség. Magas a be nem jelentett munkaerő aránya, mely gazdasági helyzetképen 
javíthat a családi adózás rendszerének bevezetése. Népességen belüli arányukat jelentősen 
meghaladja a roma álláskeresők aránya, a Tiszavasvári kistérségben kiemelkedően magas országos 
viszonylatban. Az oktatási intézmények szakmailag felkészültek a munkaerő piac képzési 
igényeinek kielégítésére, megszerveződött a térségi integrált szakképző központ, ugyanakkor a 
szakképzési kínálat rugalmatlan. Hiányzik a magas innováció-tartalmú, magasan képzett 
munkaerőt igénylő ipari tevékenység. A vállalkozók a magas munkanélküliség ellenére, gyakran 
panaszkodnak munkaerő-hiányra az alacsonyabb végzettséget igénylő területeken is. A térség 
vonzereje a befektetők számára alacsony. Az olcsó bérmunkára alapozó vállalatok nem csábíthatók 
a térségbe.  Budapest, Nyíregyháza és a fejlettebb vidékek humán-erőforrás elszívó hatása 
erősödik. 
 
Csekély a civil szféra foglalkoztatási képessége és hajlandósága. Az esélyegyenlőség 
szerepének felértékelődése komoly javulást hozhat a foglalkoztatás területén. Külön ki kell 
emelnünk, hogy a roma lakosság által sűrűbben lakott településeken a legnagyobb a 
munkanélküliségi ráta. Képzettségük, munkaerő piaci esélyeik lényegesen alacsonyabbak. Roma 
fiatalok egyharmada szerez szakmunkás bizonyítványt, gimnáziumot 1-2% végez. Népszerűek a 
térségi közmunkaprogramok. Igény mutatkozik a fiatalok elhelyezkedését segítő programok 
indítására és megvalósítására. A foglalkoztatás javulhat a térség turisztikai kapacitásának 
kiaknázásával, a Tisza és környéke megélhetést adhat sok családnak a térségben a TISZATÉR 
LEADER EGYESÜLET által megfogalmazott jövőkép alapján. 
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A térség kedvező adottsága, hogy a terület déli határától 6 km-re halad az M3-as autópálya, amely 
a Rétközi rész elérhetőségét is javítja. Két számjegyű főútvonalakkal kapcsolódunk az országos 
hálózathoz. Különösen kritikus a 38-as út terhelése Rakamaz belterületén. Alsóbb rendű úthálózat 
kiépültnek tekinthető, de néhány helyen komoly felújításra szorul. Tiszadob-Tiszavasvári 
tekintetében életveszélyes a közlekedés, az útszakasz szélesítésre indokolt, és célszerű lenne 
Tiszadada forgalmát is bekötni ide. Gazdasági, idegenforgalmi lehetőségeinket bénítja, hogy 
egyetlen fix, egész évben használható híd van a térségben. A kompok és a tiszadobi pontonhíd csak 
időszakos összeköttetést biztosít. A buszközlekedés a távolabbi munkahelyekre történő ingázás 
lehetősége több településen hiányzik. Vasúthálózat kiépített, személy és áruforgalomban szerepe 
csökken. Rétközi kisvasút helyzete válságos, megmentése turisztikai szempontból is fontos. 
Kerékpárút kiépítettsége folyamatosan nő, további fejlesztése indokolt, különösen a Tisza töltésein 
bír jelentős idegenforgalmi szereppel. Hiányzik a vízi turizmus infrastrukturális háttere. Hajó 
kikötő csak Tiszalökön és Rakamazon van, hiányoznak a csónak és jacht kikötők. A nyári tiszai 
turizmus szempontjából kulcskérdés a Tiszalöki hajózsilip működése. Légi közlekedésben 
debreceni és nyíregyházi reptér fejlesztése segíthetne.  
 
Közmű ellátottság tekintetében a villamos-, és gáz hálózat kiépítettsége teljes. Néhány külterületi 
lakott rész kivételével az egészséges ivóvíz ellátás biztosított, a szennyvíz rendszer több 
településen teljesen hiányzik, vagy csak részben kiépített. Mind az ivóvízhálózat- mind a 
szennyvízhálózat teljes kiépítésére kell törekedni. A bel- és árvízvédelem létesítményei nagyrészt 
kiépítettek, karbantartásuk, fejlesztésük erősen indokolt. A térség kisebb településein a vezetékes 
telefon szolgáltatás hiányos, ezeken a településeken az Internet szolgáltatás mikrohullámon 
működik. Mobil szolgáltatók lefedettsége majdnem teljes. Külterületi lakott részek 
megközelíthetősége az utak állapota miatt nehéz. Különösen nagy gond a roma telepek és 
többségében romák lakta részek infrastrukturális hiányainak pótlása. 
A turizmus fejlesztése érdekében fontos, kiránduló utak, tanösvények, bemutató központok, erdei 
iskolák, lovas bázisok, lovas, kerékpáros, vízi túraútvonalak kiépítése, kitáblázása. Azokon a 
településeken, ahol nincs teleház, közösségi tér, indokolt az integrált közösségi terek kialakítása és 
működtetése. A települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködésével ösztönözni szükséges 
a romák képzését és foglalkoztatását segítő infrastruktúra kiépítését. A térség impozáns természeti 
környezettel rendelkezik, melynek kapcsán szükséges az erdei infrastruktúra kiépítésére ahhoz, 
hogy turisztikai látványosságként felvonultathatóak legyenek az erdős területeink. Erdei iskolák, 
erdei ösvények kiépítésére van szükség. Helyi termékek piacra jutásához szükséges infrastruktúra 
kiépítése és felújítása is szükséges. 

 
 

II.1.5. Társadalmi környezet 
 

Alacsony a vállalkozói aktivitás, a vállalkozási szerkezetben az alacsonyabb tőkével alapítható 
társasági formák dominanciája a jellemző. A vállalkozások majdnem 80% egyéni vállalkozás. Az 
önkormányzatokhoz befolyó iparűzési adó alacsony összege mutatja a vállalkozások tőke 
szegénységét, szerény jövedelmét és alacsony munkahely teremtő képességét. A termelők 
gazdasági önszerveződése gyenge. A kistérségben kevés külföldi tulajdonú cég tevékenykedik, 
multinacionális cégek csak a kereskedelem területén jelentek meg. A jelentősebb szolgáltatások a 
helyi lakossági igények kielégítésére szerveződnek. A helyi gazdaság gyenge teljesítményének oka 
a piaci környezet fejletlensége és a vállalkozások alacsony termelékenysége. Mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak részaránya meghaladja az országos átlagot, és jelentős a kiegészítő 
tevékenységként gazdálkodók száma. Alacsony képzettségűek aránya magas e területen.  A nagy 
iparszerűen termelő gazdaságok mellett, erősen korlátozott piacképességgel működő, 
önfoglalkoztató kényszervállalkozások működnek, döntően a GOFR növényekre szűkült 
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termékszerkezettel, még ott is, ahol ez nem indokolt. Működik a hagyományokkal rendelkező 
gyümölcs és zöldség termelés is, azonban a termelési módszerek korszerűtlenek. 
Termelésbiztonság növelése érdekében indokolt az öntözés kiépítése. Történelmi léptékben 
kiemelkedő állattartás a térség kiváló adottságai ellenére visszaszorult a nagyüzemi, intenzív 
keretek közzé. A korábbi háztáji termelés töredékére esett vissza, indokolt ezek fejlesztése, 
támogatása. Állatlétszámban az agrár környezetgazdálkodási támogatásba bevont területeken, 
növekedés érzékelhető, EU normák szerinti tartás infrastrukturális feltételei hiányosak. Az 
országos átlag alatti mértékű erdőterületek jelentős része nemes nyár ültetvény, ennek potenciális 
termőhelyei kiemelkedő természetvédelmi értékkel bírnak. Faállomány csere indokolt. Alacsony a 
mezőgazdasági termékeken alapuló feldolgozóipar aránya. Ipari vállalkozások, és az iparban 
foglalkoztatottak aránya meghaladja a megyei átlagot, de az országostól jelentősen elmarad. Az 
iparban foglalkoztatottak több mint kétharmada három városban dolgozik. Modern ipar csak 
Tiszavasváriban működik. Kézműves ipar hagyományai is élnek. A térség energia szükségletének 
döntő része kívülről érkezik, kivételt csupán a tiszalöki vízerőmű képez. 
Energetikai szempontból jelentős tartalékok rejlenek a mező- és erdőgazdálkodás 
melléktermékeiben. Szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya és száma jóval alacsonyabb 
az országos átlagnál, döntő részük élelmiszer boltban dolgozik. Üzleti szolgáltatás szerény mértékű 
és elaprózott, az üzleti infrastruktúra hiányzik. Az idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra 
kiépítettsége és színvonala a kedvező adottságok ellenére nem megfelelő, összetétele kedvezőtlen. 
Több kiemelten fejlesztendő turisztikai célpont található a térségben. Szükséges a turisztikai 
kínálat egységes kiajánlása. A vállalkozások részéről jelentős pályázati aktivitás tapasztalható, 
reális projektötletekkel rendelkeznek.  
 
198 bejegyzett civil szervezet működik térségünkben. Meglepően nagy szám a települések 
gazdasági, társadalmi mutatóiból nem következtethetnénk ekkora civil aktivitásra. Sajnos az 
egyesületek döntő többsége a minimális tagdíjon kívül önkormányzati támogatásból gazdálkodik. 
10% foglalkoztat legalább egy fő alkalmazottat.  A térségben a civil szervezetek gazdasági 
potenciálja kicsi, működésük gazdasági alapja gyenge. 5%-ot sem éri el a kiemelten közhasznú 
státuszú, 15% közhasznú.  A működés gazdasági mutatóiból kiderül, hogy a szervezetek 20%-nak 
az éves költségvetése haladja csak meg az 1 millió forintot. Ezek közül területfejlesztéssel egy 
egyesület foglalkozik, amely 4 főt alkalmaz. A legnagyobb foglalkoztató egyesület, térségi 
szociális feladatokat végez és ezzel 14 főnek ad munkát. Meglepő, hogy a romák által alapított 5 
szervezetből kettő jelentős költségvetéssel gazdálkodik. Mindkettő főállású alkalmazottal dolgozik. 
Természet-védelemmel egy 6 fővel tevékenykedő közalapítvány és egy egyesület foglalkozik, 3 
komolyabb érdekvédelmi szervezet működik. 4 polgárőr szervezet gazdálkodik nagyobb 
költségvetéssel. Közművelődési, településfejlesztési, óvoda támogatási céllal egy-egy szervezet 
foglalkozik. Jelentős civil szervezetek több mint fele szabadidős tevékenységre szerveződött. 
Döntően horgász, vadász és sportegyesület. Térségben a civil szférában foglalkoztatottak száma 
kb. 40 fő. Saját irodával 4 szervezet rendelkezik, 5 szervezet bérel illetve szívességből kap helyet. 
Tiszavasváriban a civil szervezetek az önkormányzat partnerségével Európai Uniós támogatással 
civil házat építettek és működtetnek. Rendezvényeiket, gyűléseiket is más célú létesítményekben 
tartják. 12 szervezet saját tagjai számára, 11 pedig kifelé is szolgáltat. Tagdíjak igen nagy szórást 
mutatnak, döntően nem ebből élnek a szervezetek. A vizsgált 30 szervezet éves szinten átlagosan 
több mint 200 rendezvényt bonyolít le. Nyilatkozataik alapján közel 500 fő önkéntest tudnak 
mozgósítani. 9 szervezetnek van írásban rögzített együttműködési megállapodása más 
szervezetekkel. Az innovatív, kezdeményező, közösségi szolgáltatásokat felvállaló szervezetek 
néhány évesek, döntően a rendszerváltás után alakultak. A nagy múltú szervezetek szabadidős 
tevékenységekre szerveződtek. A civil szervezetek erősítésében jelentős gazdasági és 
foglalkoztatási tartalékai vannak a térségnek. A Helyi Közösség határain túlnyúló együttműködési 
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törekvések rajzolódnak ki. Rendszeres információs- és szakmai tapasztalatcsere lehetőség áll a 
civilek rendelkezésére, melynek struktúráját erősíteni és szélesíteni szükséges. 
 
A térség két legjelentősebb civil csoportja a horgász- illetve a vadászegyesületek. Mindkét szektor 
képviselete megtalálható a települések 3/4-én és elmondható, hogy a két szektor együttvéve több, 
mint ezer taggal működik. Anyagi kondícióikat tekintve a legnagyobb fejlesztési potenciállal 
rendelkeznek, hiszen azon civil szervezetek közé tartoznak, amelyek rendelkeznek tulajdonnal - 
amit lehet fejleszteni -, illetve rendelkeznek csekély forrással is - amiből van mit fejleszteni. A 
turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása kapcsán lépések mutatkoznak a horgász- és 
vadászegyesületek együttműködésére is. 
 
 
Az elmúlt időszakban a TISZATÉR LEADER Akciócsoport területén javultak a civil szervezetek 
működési feltételei: Tiszavasváriban regionális forrásból kialakításra került egy  Civil Ház, míg 
Tiszadobon, Bujon, Gávavencsellőn és Balsán az ÚMVP III-as tengelyének horizontális 
intézkedése jóvoltából IKSZT-k  kerültek kialakításra.  
A kistérség társadalmi aktivitása magánéleti, családi, gazdasági problémák miatt jellemzően 
csökken vagy stagnál a korábbi évekhez viszonyítva. Azonban a túlélő civil szervezetek 
megerősödhetnek a jövőben és a kialakításra került civil épületek egymással való szakmai 
kapcsolattartása további lehetőségeket rejt a Tiszai együttműködés reprezentálására. Jellemzően 
nagyarányú és sikeres a civil szervezetek Nemzeti Együttműködési Alapban történő részvétele, 
mely tovább enyhít működési nehézségeiken. 
 
 
A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET akcióterületének legfontosabb problémája:  
Az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek véleményének összegzéseként a 
munkanélküliséget tekintjük a térség legfontosabb problémájának. Különösen súlyos kérdés a 
foglalkoztatásból tartósan kiszorult, képzetlen, korlátozottan munkaképes embereket és a képzett 
fiatal munkaerőt foglalkoztatni képes munkahelyek hiánya.  Egyszerre van jelen a 
munkanélküliség és a képzett munkaerő hiánya. Minden további probléma, elvándorlás, 
elöregedés, szociális problémák ebből adódnak. Természeti erőforrás, turisztikai kapacitás 
kihasználatlansága. A lakosság egészségügyi állapotának drasztikus romlása. 
 
 
A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET akcióterületének legfontosabb lehetősége:  
A természeti, kultúrtörténeti adottságainkra épülő turizmus fejlesztésével a belső piac növelése, a 
szolgáltatások és helyi termékek fejlesztése. Az így keletkező bevételek, munkahelyek fordíthatják 
meg a helyzetfeltárásban részletezett kedvezőtlen folyamatokat. A helyi gazdaság, erősítése 
érdekében ki kell használni az oktatás területén meglévő adottságainkat. A lehetőségek 
kiaknázásához rendelkezünk, a fejlesztésekhez és ütőképes marketing stratégiához szükséges 
képzett humán erőforrással. Sikeres vidékfejlesztési programok megvalósításának tapasztalatai. 
Életképes projektötletek szakmai támogató rendszerének kiaknázása. 
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II.2. A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

 
A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET tagjai stratégiai partnerségben dolgoznak együtt,  
a HACS tagok (folyamatos és hatékony kommunikáció a HVS tervezése és megvalósítása kapcsán 
egyaránt) gördülékenyen, naprakészen működnek közre folyamatosan a LEADER program 
megvalósításában. 
 
A HVS legerősebb háttértámogatói a települési önkormányzatok, melyek segítik a településeken a 
HVS tervezésének, megvalósításának érdekében a gazdasági szervezetek és civilek aktivizálását, 
projektötletek generálását, azok gyűjtését és közvetítését a LEADER munkaszervezet felé. 
 
Ez a példaértékű együttműködés évtizedes múltra visszatekintő szakmai- és emberi kapcsolatok 
eredményeként jöhetett létre a TISZATÉR Helyi Közösség 45 tagja között.  
A HVS lezárását követően az Akciócsoport 3 alapelvre kívánja helyezni a jövőbeni működését. 
Ezek az előrelátás, a partnerség és a területi egyenlőség.  
 
Az előrelátás kapcsán az Akciócsoport érdekképviseletét igyekszünk a jövőben is fenntartani és 
tovább erősíteni, ugyanis a következő akciótervekben további fejlesztési elképzelések kerülhetnek 
be mind önkormányzati, mind civil, mind vállalkozói oldalról. Meggyőződésünk, hogy ha előre 
felkészülünk az akcióterv fejlesztési lehetőségeire akkor nagyobb hatékonysággal tudjuk 
megszerezni és felhasználni a térségben az Európai Uniós támogatásokat. A Közösség összetétele 
minden szempontból garantálja a jövőbeni együttműködés eredményeit, hiszen a szférák, a nemek, 
a társadalmi csportok képviselete a közösségünkben szerencsésen alakult. A már beinditott és a 
tervezés során kialakított csoportok működését a jövőben is ösztönözni kívánjuk a szakmai 
problémák és lehetőségek társadalmasítása céljából úgy, hogy ésszerű javaslatok is 
megfogalmazásra kerüljenek.  
A partnerség elvét a korábbiakban leírtak is tükrözik, azonban kiegészül a partnerség iránti 
elvárásunk a szomszédos akciócsoportokkal kialakított élő kapcsolat fenntartására és közös 
projektek megvalósítására. A partnerség eszmeisége 1993 óta ismert a térségünkben, mikor is a 
partikuláris érdekeiken felül emelkedve az alapító önkormányzatok társultak a vidékfejlesztési 
céljaik hatékonyabb elérése érdekében. Ennek azóta is gyümölcsöző ereményei mutatkoznak a 
fejlesztések megvalósítása kapcsán. A partnerség intézményesült formában történő működtetését 
szolgálja a létrejövő egyesület, amely megválasztott tisztségviselők útján hivatott dönteni a 
működési körülményeinek kialakításáról.  
 
A harmadik fő szempontunk a területi egyenlőség elve. Ez kettős, hiszen egyrészt a városok és 
községek egyenlőségét szeretnénk reprezentálni a fejlesztéseink során, másrészt pedig - mivel a 
közösségünk összetétele két kistérséget érint - a kistérségek közötti egyenlőséget egyaránt. A 
korábban megalakult LEADER Akciócsoportunk újabb településekkel bővült az új program 
megvalósítási lehetőségének reményében. Az együttműködés jelei ezidáig pozitív képet mutatnak, 
a közösség települései integrált egységet alkotnak a maguk sajátos természeti- és kulturális 
értékeinek megtartása mellett. A stratégia tervezésének lezárását követően a megalakult szakmai 
tervezést támogató csoportok a továbbiakban is nyomon kísérik a stratégia megvalósítását, 
eredményességét – szükség esetén a stratégia átdolgozásakor javaslattételi lehetőségük a jövőben is 
megmarad. 
 
A HVS megvalósításában részt vevő stratégiai partnerek  között megvalósul a közigazgatási-, civil- 
és vállalkozói szektor arányos képviselete. Ez érvényesül a szervezet döntéshozatalában, a 
döntések végrehajtásában és az eredmények értékelésében, ill. a monitoringban.  
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Egy alulról jövő kezdeményezés esetén, melyet pl. egy helyi vállalkozó vet fel egy településen, 
vagy terjeszt elő, a tervezett fejlesztésnek otthon adó önkormányzat a kezdeményezést felkarolja, a 
vállakozó és az illetékes önkormányzat munkatársai együtt dolgozzák ki a fejlesztési elképzelést, 
amely így illeszkedik a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez és nincs érdekütközés a közigazgatási, 
civil- és vállalkozói szektor között. Ez a fajta helyi partnerség már működőképes és bizonyított 
több településen is pl. Ibrány, vagy Rakamaz városok, de térségi szinten is ezt hivatott elősegíteni 
közösségünk, melyre minden település, és az adott település civiljei és vállalkozói is nyitottak, 
konstruktívan állnak hozzá. 
 
Ezt a TISZATÉR Leader Akciócsoport tagjai, az azt létrehozó alapítók mindig is a sikeres 
vidékfejlesztés egyik alapfeltételeként ismerték el és szorgalmazták a HVS-ünkben 
megfogalmazott jövőkép mielőbbi, siekres megvalósulásának érdekében. 
 

II.3. A LEADER megvalósítás során elért eredmények 
 
2008-ban a HVS tervezésekor és a 2011. évi felülvizsgálat során is a legfőbb prioritást a 
turizmusfejlesztés élvezte, ez a jelenlegi aktualizáláskor is központi szerepkörben maradt. A HVS 
tervezése és a HPME katalógus összeállítása közötti időszakban jellemzően HPME-k 
összevonására került sor, ezeket az összevonásokat a pályázatok meghirdetése és a beérkezett 
támogatási kérelmek is indokolták. A turizmus mint f ő prioritás  nem változik a HACS 
Stratégiájában, azonban a vállalkozásfejlesztést és foglalkoztatás ösztönzését célzó projektek 
még nagyobb prioritást kell hogy élvezzenek. 
 
A 138/2012. (XII. 17.) IH közlemény alapján a TISZATÉR LEADER EGYESÜLET területén az 
összes rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás: 2 945 492 € (~860 967 312 Ft). Jelenleg 
rendelkezésre álló szabad forrás 401 466 090 Ft (1 373 473 €)  
2013. évben: 

Gazdaságfejlesztésre fordítandó szabad forrás: 251 466 090 Ft 
Szolgáltatásfejlesztésre fordítandó szabad forrás: 150 000 000 Ft 

 
Legfontosabb feladat jelenleg az egyesület számára, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési 
keretösszeg – a kötelezően előírt 45%-os mértékét meghaladóan – minél magasabb arányú 
gazdaságfejlesztési célú felhasználását ösztönözze. A rendelkezésre álló forrás a sajáterő, illetve 
hitelek bevonásával megsokszorozható, kihasználva ezáltal is a fejlesztési forrás multiplikációs 
hatását. 
 
 
A 2009-ben benyújtott LEADER pályázatok alapján Akciócsoportunk területén az alábbi 
fejlesztések valósulnak/valósultak meg a megjelent célterületek szerinti bontásban: 
 
1) A célterület célja sportolásra alkalmas létesítmények kialakítása és településkép javító 
fejlesztések támogatása a Tiszatér HACS területén  
 A célterületre beérkezett és támogatott 5 db pályázatból 2 db került megvalósításra, mely révén 
kialakításra kerül 1 db sportpálya pihenőparkkal és  játszótérrel, melyek a szabadidős 
programoknak, testmozgásnak biztosítanak lehetőséget, valamint felújításra kerül Tiszavasvári 
Bűdi településrészének megjelenésében fontos szereppel bíró templom épülete és udvara. 
Sportpályák, játszóterek kialakítására került sor Ibrányban. A fejlesztések megvalósításához 
13.738.415 Ft támogatásban részesültek a pályázók. 
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2) Helyi termékeket népszerűsítő programok, rendezvények támogatása a Tiszatér HACS 
területén 
A beérkezett 5 pályázatból a jogosultsági vizsgálatot követően 3 db pályázatot értékeltünk és 
támogattunk, melyek a térség szempontjából fontos, hagyományőrző eseményeket népszerűsítenek 
(pl. Szent Mihály nap, Almasör fesztivál). A célterület vonatkozásában 2 db rendezvény került 
megvalósításra. 
 
3) "Tiszatér ereklyék" megőrzésének és bemutatásának támogatása 
A benyújtott és támogatott egy darab pályázat nem valósult meg a fejlesztés finanszírozásának 
nehézségei miatt (előleg hiánya, önerő problémája). 
 
4) A térségi marketingeszközök kidolgozásának támogatása a Tiszatér HACS területén 
A stratégiában megfogalmazott „ide jönni” alapvető cél eléréséhez szükség van a kistérség egészét 
bemutató marketing eszközökre. A benyújtott két pályázat révén egységesen (kiadványok, 
videoklippek) tudjuk a kistérségünkben elérhető turisztikai lehetőségeket kiajánlani az idelátogatók 
számára. A HVS alapvető céljához - a turisztikai lehetőségek kiaknázásához - a térségünk 
megismertetése kulcsfontosságú. Az elektronikus lehetőségekkel (internet, videók, elektronikus 
levelek) a több kilométer távolságban lévő turistákat is el tudjuk érni. A marketing eszközök 
kidolgozásához 3.801.040 Ft támogatást nyújtunk. 
 
5) Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a Tiszatér HACS területén 
A színvonalas, hagyományőrző rendezvények megszervezéséhez az infrastrukturális feltételek 
biztosítása elengedhetetlen. Sok településünk küszködött a tárgyi eszközök (színpad, hangosító 
berendezések) hiányától. A célterületnek köszönhetően 4 településen valósulhat meg 
eszközbeszerzés, melyhez a pályázók 23.584.304 Ft támogatásban részesültek. 
 
6) Turisztikai információs iroda kialakításának támogatása a Tiszatér HACS területén 
Kialakításra került egy turisztikai információs iroda Tiszavasváriban, ahol a kistérség látnivalóiról, 
rendezvényeiről kaphatnak felvilágosítást az idelátogatók, az érdeklődők. A beruházás során 
felújításra kerül egy épületrész, eszközbeszerzések valósulnak meg. A fejlesztéshez a pályázó 
3.739.656 Ft támogatásban részesült. A célterület hozzájárul az „ide jönni” alapcél eléréséhez. 
 
7) Naturpark- és erdei iskola fejlesztési programok támogatása a Tiszatér HACS területén 
A benyújtott és támogatott egy darab pályázat nem valósult meg a fejlesztés finanszírozásának 
nehézségei miatt (előleg hiánya, önerő problémája). 
 
 8) Aktív-turizmus támogatása a Tiszatér HACS területén 
Stratégiánkban megfogalmazottak megvalósulásának egyik kulcsfontosságú célterülete az aktív-
turizmus támogatása. Ezen célterületben mind a horgász-, mind a vadász-, mind a lovas turisztikai 
fejlesztésekre lehetett pályázatot benyújtani. A benyújtott 6 db pályázatból 5 darabot támogattunk, 
megvalósításra 4 db került, mely alapján két lovas, egy horgász és egy vadászturisztikai fejlesztés 
valósulhat/valósult meg. A pályázók által elnyert és felhasznált támogatási összeg 61.244.086 Ft. 
 
9) Kikötő, strand és kemping fejlesztés támogatása a Tiszatér HACS területén 
A benyújtott és támogatott három darab pályázat egyike sem valósult meg a fejlesztés 
finanszírozásának nehézségei miatt (előleg hiánya, önerő problémája). 
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10) Szálláshely-fejlesztési programok támogatása a Tiszatér Hacs területén 
A turisztikai lehetőségeink megismertetése mellett fontos szerep jut a szálláshelyek biztosításának. 
Az „itt aludni” cél eléréséhez szükség van a kistérségben a szálláshelyek számának, illetve 
komfortfokozatuk növelésére. A beérkezett 4 pályázatból 2 kerül/került megvalósításra. A 
fejlesztések révén a modern kor igényeinek megfelelő - jacuzzival, kerti pihenőhelyekkel ellátott - 
szállások is elérhetőek a turisták számára. A beruházásokhoz 40.600.602 Ft támogatási összeget 
használhatnak fel a pályázók. 
 
11) Képzési programok támogatása a Tiszatér Hacs területén 
A gyengeségeink között megjelölt alacsony végzettségű emberek képzéséhez kívántunk segítséget 
nyújtani. A célterületre két hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szervezet nyújtott be 
pályázatot, mely révén 60 fő képzése valósul meg. A programok megvalósításához 4.817.489 Ft 
támogatásban részesültek. 
 
12) Térségek közötti és nemzetközi rendezvények, tanulmányutak támogatása a Tiszatér 
HACS területén 
Térségünk megismertetése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk új, illetve meglévő nemzetközi 
kapcsolataink, illetve a kistérségünkben működő szervezetek kapcsolatainak ápolására. A célterület 
révén 3 szervezet épített/fejlesztett kapcsolatot külföldi szervezetekkel (román, osztrák, szlovák, 
ukrán). A nyertes pályázók 6.200.400 Ft támogatási összeget használtak fel. 
 
13) Esélyegyenlőségi Információs Pontok kialakításának támogatása a Tiszatér HACS 
területén 
A gyengeségeink között szerepeltetett hátrányos helyzetű csoportok lemaradásának csökkentése 
érdekében Esélyegyenlőségi Információs Pontok kialakítását támogatjuk. Az irodákban lehetőség 
lesz tanácsokat, információkat kérni, a mindennapi élethez szükséges felvilágosításokat egy helyen 
kaphatják meg az érintettek. Térségünkben két pont kialakítására kerül sor, egyik Tiszadobon, a 
másik Buj településen. A fejlesztéshez 16.877.454 Ft támogatást ítélt meg Akciócsoportunk. 
 
14) "Helyi Termékek Áruházának" és helyi termékekhez kötődő feldolgozói kapacitás 
kiépítésének támogatása a Tiszatér HACS területén 
A célterületre benyújtott 3 pályázat közül egyik sem felelt meg a jogosultsági kritériumoknak, így 
támogatást egyik projekt sem kapott. 
 
15) Tiszatér tervek, tanulmányok kidolgozásának támogatása a Tiszatér HACS területén – A 
célterületre támogatási kérelem nem került benyújtásra! 
 
16) Kistérségi mintagazdaságok kialakításához szükséges tárgyi feltételek támogatása a 
Tiszatér HACS területén 
A fenti két célterület vonatkozásában a 2009 évben nyitva álló benyújtási időszakban pályázat nem 
érkezett Akciócsoportunkhoz. 
 
 
A településkép javító programok megvalósítására jellemzően városokból érkeztek be támogatási 
kérelmek. A helyi termékeket népszerűsítő programok és rendezvények megvalósításával 
kapcsolatban ösztönözni szükséges a gyorsított eljárás lehetőségének a megteremtését a bírálati 
folyamatban.  
 
A térségi marketingeszközök kialakításával egy áttörés valósulhat meg a turisztikai területén 
kihasználva a modern kor vívmányait a térség és települések népszerűsítésére. A turisztikai 
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információs iroda szintén ennek az áttörésnek lehet egy szakmai láncszeme abban az esetben ha a 
kialakításra kerülő iroda beteljesíti a hozzá fűzött reményeket. 
 
A képzési projekt és az esélyegyenlőségi információs pontok kialakítása kapcsán szerepet kaptak a 
térség roma kisebbséget képviselő szervezetei. A kistérségi mintagazdaságok kialakítására annak 
ellenére, hogy szintén ezen társadalmi körből került ki az ötlet egyetlen támogatási kérelem sem 
érkezett be. 
 
Szakmai kuriózum a HVS-ben a "Helyi Termékek Áruházának" és helyi termékekhez kötődő 
feldolgozói kapacitás kiépítésének támogatása című intézkedés, melynek megtartása annak 
ellenére is szükséges, hogy első körben nem sikerül eredményes támogatási kérelmet benyújtaniuk 
a potenciális pályázóknak. 
 
 
A 2011-ben benyújtott LEADER pályázatok alapján Akciócsoportunk területén az alábbi 
fejlesztések valósulnak/valósultak meg a megjelent célterületek szerinti bontásban: 
 
1) Helyi termékeket népszerűsítő programok, rendezvények támogatása  
a Tiszatér HACS területén 
A beérkezett pályázatok közül 2 db került támogatásra 475.000 Ft értékben. 
 
2) Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek kialakítása a TISZATÉR HACS 
területén 
3 db pályázat került támogatásra 38.968.699 Ft értékben. A fejlesztések révén Ibrányban, 
Rakamazon és Tiszavasváriban is megújításra kerülnek/kerültek sportudvarok, aktív pihenésre 
alkalmas területek. 
 
3) Rendezvények és hagyományőrzés háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR 
HACS területén 
Célterület vonatkozásában 6 db pályázat került támogatásra 19.552.617 Ft értékben. A forrásoknak 
köszönhetően magasabb színvonalú rendezvények valósíthatók meg térség településein, a nyertes 
ügyfelek Tiszabercel, Ibrány, Szorgalmatos Tiszadob és Tiszavasvári településeken működnek. 
 
4) Erdei iskola fejlesztési programok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
A célterületre támogatási kérelem nem került benyújtásra! 
 
5) Turisztikai fejlesztési programok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
A pályázati lehetőség révén 5 db pályázat került támogatásra 69.497.183 Ft értékben. A célterület 
révén (szálláshely és szolgáltatások fejlesztése) Ibrányban, Rakamazon és Tiszavasváriban is javul 
a turisztikai kínálat színvonala. 
 
6) Kikötő, strand és kempingfejlesztés támogatása a TISZATÉR HACS területén 
A célterületnek köszönhetően a Tiszavasvári Strand felújítása valósulhat meg 13.062.540 Ft 
támogatás igénybevételével. 
 
7) Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatása a TISZATÉR 
HACS területén 
A helyi termékek piacra jutásának segítése érdekében Tiszavasváriban egy csarnoképület 
kivitelezése valósulhat meg 20.000.000 Ft támogatás igénybevételével. 
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8) A térségben honos alapanyagok termelésének bemutatását szolgáló mintagazdaságok 
támogatása a TISZATÉR HACS területén 
Térségünkben két mintagazdaság kialakításához 15.652.949 Ft támogatást nyújtottunk. A 
programoknak köszönhetően Ibrányban és Tiszavasváriban is lehetőség nyílik a térségre jellemző 
alapanyagok termelésének bemutatása. 
 
9) Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS területén 
A célterület révén ibrányi, tiszavasvári vállalkozások fejlesztése valósulhat meg 14.929.675 Ft 
LEADER forrással. A támogatott 7 db pályázatból 4 megvalósítása van folyamatban, melyek 
között szerepelnek kereskedelmi egységek, számítástechnikai cég is. 
 
10) Helyi információs szolgáltató iroda kialakításának támogatása a TISZATÉR HACS 
területén 
A térségben 1 db információs iroda kialakításának, eszközparkjának fejlesztésére 6.158.693 Ft 
támogatást biztosítottunk. 
 
 
A korábbi években a TISZATÉR HACS területén a meghirdetésre került célterületeket 
összefoglaló táblázatot és a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos számszerű adatokat az V.1.2. 
melléklet tartalmazza. 
 
 
 

II.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága  
 
A 2008-ban készült és 2011-ben felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának aktualizálását 
leginkább a hazai és globális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett változások 
indokolják. A munkanélküliség kezelése, munkahely teremtés, -megtartás a foglalkoztatás 
bővítése, a fenntartási-, működési költségek csökkentése és a vállalkozások fejlesztése a fő 
célkitűzés.  
Országos változások: 2010-ben az országgyűlési választások után új kormány alakult, amely a 
hangsúlyt a vállalkozások fejlesztésére helyezte, a foglalkoztatási dominanciát helyezve 
előtérbe. Ennek az elképzelésnek meg kell felelnie a LEADER pályázati felhívásoknak is. 
 
A Stratégiában korábban meghatározott célkitűzések legtöbb része még ma is megegyezik a helyi 
vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok fejlesztési céljaival. A helyzetfeltárás és 
projektötletgyűjtés is alátámasztotta, a korábbi közjóléti, faluszépítő jellegű beruházások helyett a 
jövőben a munkahelyteremtés, a jövedelemszerző lehetőségek bővítése és az olyan problémák 
kezelése kell, hogy a Stratégia középpontjába álljon, mint például a fiatalok elvándorlásának 
megállítása. A SWOT analízisben lehetőségként megfogalmazott turisztika fejlesztése, a természeti 
lehetőségek kiaknázása (Tisza közelsége, Andrássy kastély, gyógyfürdő, TDM szervezet, stb.) 
mind a térségünk felemelkedésének, gazdasági fejlesztésének mozgató rugója lehet. 
 
2009-es benyújtási időszakban 16 célterület jelent meg  Akciócsoportunk területén.  2011-ben az 
Irányító Hatóság módszertani útmutatója alapján 10 célterületet határozunk meg. A turizmus 
fejlesztés továbbra is megmarad a fő célkitűzésünknek amely köré szervezzük a további célokat, 
fejlesztési irányokat oly módon, hogy azok lehetőség szerint komplex fejlesztési csomagok 
megvalósulását eredményezhesse. 
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Az elért eredmények, illetve a pályázói aktivitás figyelembevételével a forrásokat a népszerűbb és 
gazdaságilag is hatékonyabb (nagyobb foglalkoztatási hatást kiváltó) intézkedéseket szükséges 
ösztönözni. 
 
Pozitívum, hogy a HACS területén a politikai és -társadalmi esélyegyenlőség a HVS 
tervezésekor folyamatosan biztosítva volt, a döntéshozók a szakmai dominanciát helyezték 
előtérbe melynek eredményeként a döntések folyamatos konszenzusos hátteret élvezhettek. 
 
2013-as évben az alábbi intézkedéseket szeretnénk meghatározni, melyek a beérkezett 
projektötletekre épülnek, támaszkodva a korábbi pályázati lehetőségekre: 
 

 
A TISZATÉR LEADER Akciócsoport egyértelmű szándéka, hogy a kötelezően előírt 45%-os 
forráshányadnál nagyobb összeget fordítson gazdaságfejlesztési célra. Célunk, hogy ez az 
arány lehetőség szerint a gyakorlatban minél magasabb értéket képviselhessen annak érdekében, 
hogy ezáltal is a foglalkoztatási helyzet javulhasson. A korábban benyújtott pályázatok esetében a 
kisebb vállalkozásfejlesztési arány következtében törekvésünk még hangsúlyosabb szerepet kap, 
amely megegyezik az országos szakmaipolitikai elvárásokkal. 

Prioritások Intézkedések 
Helyi termékeket népszerűsítő programok, 
rendezvények támogatása a Tiszatér HACS 

területén 
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 

területek kialakítása a TISZATÉR HACS 
területén 

„Vendégváró települések fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

Rendezvények és hagyományőrzés háttér-
infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR 

HACS területén 
Erdei iskola fejlesztési programok 

támogatása a TISZATÉR HACS területén 
„Szolgáltató turizmus fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztési programok támogatása  a 

TISZATÉR HACS területén 
Helyi termék előállítását és piacra jutását 

elősegítő fejlesztések támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS 
területén 

A térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatását szolgáló települési 

mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR 
HACS területén 

„Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 

Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

„Az ezerarcú TISZA térség humán 
erőforrásának fejlesztése és társadalmi-

gazdasági tőkéjének erősítése” 

Civil társadalom fejlesztése  a TISZATÉR 
HACS területén 
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II.5. SWOT (GYELV) elemzés  
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
1) Tisza közelsége, kiváló horgászati 

lehetőségek 
2) Egyedülálló ökológiai potenciál (Tisza 

holtágak), 
3) Állattenyésztési kultúra és az 

állattenyésztés kiváló táji adottságai 
4) Kedvező talaj és éghajlati viszonyok a 

mezőgazdasági termelés terültén 
5) Jó adottságok a turizmus fejlesztéséhez 

(termálvíz, gyógyvíz, lovas túra) 
6) Kézműipari hagyományok 
7) Keleti piac közelsége 
8) Képzési háttér megfelelő 
9) Olcsó munkaerő 
10) Gazdag állat-és növényvilág 

1) Magas munkanélküliségi ráta 
2) Szakképzett munkaerő elvándorlása 
3) Nyelvi képzés hiánya, alacsony szintű 

idegen-nyelv ismeret 
4) Hátrányos helyzetűek nagy száma 
5) Nem megfelelő közlekedési 

infrastruktúra 
6) A turizmus infrastruktúrája 

kiépületlen 
7) Gyenge marketingtevékenység 
8) Tőkehiány 
9) Kifejletlen civil szektor 
10) Környezetvédelem alacsony szintje 
11) Alacsony képzettségi szint 
12) Sok kényszervállalkozás 

LEHETŐSÉGEK FENYEGETÉSEK 
1) Minőségi turizmus kialakítása 

különösképpen a Tiszára és a térségben 
előforduló gyógyvizekre alapozva 

2) Különböző átképzések, képzések 
szervezése 

3) Mezőgazdasági lehetőségek 
kihasználása 

4) Feldolgozóipar fejlesztése 
5) A rakamazi központú Turisztikai 

Desztináció Menedzsment szervezet 
kialakítása, működtetése 

6) Környezetvédelem, természetvédelem 
fejlesztése 

7) Kulturális örökségekben rejlő 
lehetőségek kiaknázása 

8) Szakmai támogató rendszerek kiépítése 
és hasznosítása 

9) Vállalkozások fejlesztése, fejlesztési 
forrás bevonásával  

10) A tiszadobi kiemelt projekt - Andrássy 
kastély fejlesztése 

1) Marketing hiányában kihasználatlan 
kapacitások létrejötte 

2) Hagyományok elhalása 
3) A környezet védelmének 

elhanyagolása 
4) Feketegazdaság megjelenése a 

turizmusban 
5) Idegen kultúrák előretörése 
6) Egyéni érdekek megjelenése a 

közösségi érdekekkel szemben 
7) Felesleges, pazarló beruházások, 

fejlesztések létrejötte 
8) Környezeti katasztrófák. (árvíz) 
9) Fejlesztési források alacsony hatásfokú 

felhasználása 
10) Társadalmi befordulás 

 

 
A Tiszatér HACS egyik legfontosabb erőssége az együttműködés formája és ereje (naprakész, 
szoros és évtizedekre visszanyúló). A legnagyobb nehézség a foglalkoztatási helyzet javításának 
nehézségei: tőke és időigény. Nagy lehetőség előtt áll a Tiszatér HACS, hogy a már felépített 
partnerségi bázisával kezdje felépíteni a 2014-2021-es fejlesztési időszakot is. „Gyilkos” veszélyt 
rejt magában a térségből való értelmiség elvándorlása, ha a jövő generáció nem találja meg a 
számítását ebben a környezetben a térség az alapot veszítheti el, amire építhetők a jövő stratégiái. 



 - 23 - 

 

 
III.  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

A Tiszamente és a kapcsolódó Hortobágy, valamint a Hegyalja olyan történelmi hagyományokat 
őriz és olyan Európa szerte páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, amelyekre méltán 
büszkék az itt élők. Háborítatlan természet megőrzött csodáit, a vízi,- a növény-és az állatvilág 
beláthatatlan gazdagságát, a tiszta levegő és a csend birodalmát, a puszta és az ártéri erdők 
hangulatát, és békés falusi nyugalmat kínálunk az ide látogatóknak. Szép települési környezetben, 
kiépített Tiszai gyógyvízi strandokkal, romantikus táborhelyekkel, összkomfortos falusi házakkal, 
minden igényt kielégítő panziókkal, messze földön híres konyháival csábítjuk folyamatosan 
vendégeinket. A kistérségben egymásra épülő programokkal, rendezvényekkel, látnivalók között 
megtalálja számítását a horgász, vadász, túrázó, gyógyulni és pihenni vágyó turista egyaránt. A 
programokat, szolgáltatásokat szervező helyieket a vendégszeretetük mellett ösztönzi a 
megélhetésüket, boldogulásukat honoráló idegenforgalom. 
 

 

III.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 
 

A HVS kapcsolódásának  a térség szükségleteihez garanciája a TISZATÉR Helyi Közösség 
területén, hogy a HACS-on keresztül minden lehetséges csatornán (személyes megkeresés, levél, e-
mail, internetes bannerek- és oldalak, fórumok) igyekezett elérni a helyi lakosságot, benne 
értelemszerűen a Közösség területén lévő vállalkozásokat, civil szervezeteket és természetesen a 
közigazgatási szféra képviselőit. A napi szintű kapcsolattartás eredményeként átfogó képet kaptunk 
a jelenlegi helyzetről, azonosítottuk a problémákat, szükségleteket, amelyekre projektválasz 
adásának érdekében intézkedési szinten összegyűjtöttük a helyi igényeket.  
 
Jól beazaonosíthatók azok a célok, amelyek elérésével megvalósítható a HVS-ben felrajzolt 
jövőkép, melyben az azonosított problémák megszüntetésre kerültek és a megfogalmazott igények 
kielégítést nyernek. A legfontosabb probléma a térség munkaerőviszonyainak kedvezőtlen mivolta. 
Nagy a munkanélküliség, ráadásul az egyértelműen érzékelhető elvándorlás során a fiatalabb és 
képzettebb munkaképes korúak hagyják el, sokan végleg a Közösség területét. A helyzet javítása 
érdekében a térség versenyképességének javítása szükséges, munkahelyteremtés és a kitörési 
pontok messzemenő kiaknázása, mint amilyen pl. a turizmus. „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” célkitűzésünk a versenyképesség növelésének és a munkahelyteremtésnek 
az ügyét hivatott szolgálni. 
 
Az idegenforgalom számára a Közösség területén számos turisztikai vonzástényező található (pl. 
Tisza és holtágai, sok helyen kvázi érintetlen természeti környezettel, de szép számmal találhatók 
itt műemlékek is) de ezek kihasználtsága a kapcsolodó turisztikai szolgáltatások kiépítetlensége 
miatt alacsony. Ezek fejlesztése egyik kiemelt célunk és az erre való igény határozottan megjelenik 
a vállalkozások szintjén, de közigazgatási szinten is. „Szolgáltató turizmus fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” és „Vendégváró települések fejlesztése a TISZATÉR térségben” 
elnevezésű célkitűzéseink ezt szolgálják. 
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Komoly problémát jelent továbbá, hogy a helyben maradó munkaképes korúak képzettségi szintje 
az átlagosnál alacsonyabb, és az elvándorlás mellett különösen a nagyszámú roma kisebbség 
jelenléte az, ami ebben szerepet játszik. Kiemelt célkitűzés a képzettségi szint növelése, a 
humánerőforrás fejlesztése és a civil szféra erősítése – mely jelenleg dacára a civil szervezetek 
viszonylagos bőségének, alacsony szinten egzisztál - , együttműködésének növelése mind a 
szektoron belül, mind a szektorok között. A társadalmi kezdeményezések és –szerepvállalás 
gyerekcipőben jár, ami visszaveti az alulról építkező vidékfejlesztés kibontakozását is. „Az 
ezerarcú TISZA térség humán erőforrásának fejlesztése és társadalmi tőkéjének erősítése” 
célitűzésünkben megfogalmazott intézkedésekkel ezt a problémakört kívánjuk orvosolni. 
 
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jelenleg több dimenzióban is megjelenik a Tiszatér HACS 
területének fejlesztésében. Egyrészt az Új Széchenyi Terv fejlesztései forrásainak egy kiegészítő 
fejlesztési irányvonala és programcsomagja lehet tele helyi kezdeményezésekkel feltöltve. 
Másrészt a HVS tervezése és majdani megvalósítása során lehetőséget kapnak a térség szereplői 
újszerű, eddig a gyakorlatban nem próbált megoldások modellezésére is. Ezek a fejlesztési 
elképzelések további fejlesztési ötleteket generálhatnak, melyek átmenetet képeznek majd a 2014-
2021-es EU-s költségvetési ciklusra is. 
 
A Tiszatér HACS területi vidékies jellegéből adódóan maximálisan ki kell hogy használja a 
vidékfejlesztési forrásokban rejlő lehetőségeket oly módon, hogy a beérkezett projektötleteket 
szakmailag a munkaszervezet segítségével fejlesztési elképzeléssé kell formálni. A feladattal 
kapcsolatban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a munkaszervezet menedzsmentje szakmai 
felkészültségét bizonyította, a 2013-as év a HVS felülvizsgálatával párhuzamosan a fejlődés éve is 
lesz a Tiszatér HACS területén a közelmúltban kiértesített projektgazdák tömegével kezdhetnek 
neki fejlesztési ötleteik megvalósításának. 
 
Ez a momentum segíthet a tervezési feladat elvégzése során abban, hogy a pályázói aktivitást és 
hitet visszanyerjék a jövő pályázói, megértve ennek a rendszernek a szellemiségét, időigényét, 
felelősségét és egyben a szépségét és bízunk abban jövedelmezőségét is. 
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III.2.A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései  
 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET IV. tengelyre vonatkozó célstruktúrája a 2013-as 
időszakban az alábbi táblázatban foglalható össze: 
 

Célkitűzés Illeszkedés Intézkedések 
Helyi termékeket népszerűsítő 

programok, rendezvények támogatása 
a Tiszatér HACS területén 

Szabadidő hasznos eltöltésére 
alkalmas területek kialakítása a 

TISZATÉR HACS területén 

„Vendégváró települések 
fejlesztése a TISZATÉR 

térségben” 

A TISZATÉR LEADER 
Akciócsoport települései 
adottságaira (műemléki is 

fókuszálva) alapozva 
kívánják kiaknázni a 
turisztikában rejlő 

lehetőségeket 
Rendezvények és hagyományőrzés 

háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén 

Erdei iskola fejlesztési programok 
támogatása a TISZATÉR HACS 

területén „Szolgáltató turizmus 
fejlesztése a TISZATÉR 

térségben” 

A TISZATÉR LEADER 
Akciócsoport tagjai 

hangsúlyossá teszik a 
hagyományőrzést,  

a természeti környezet 
érintetlenségének 

megtartását, ezen szemlélet 
fenntartását valamint a 

turisztikai potenciál 
maximális kihasználását  

Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztési programok támogatása  a 

TISZATÉR HACS területén 

Helyi termék előállítását és piacra 
jutását elősegítő fejlesztések 

támogatása a TISZATÉR HACS 
területén 

Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR 
HACS területén 

A térségben honos alapanyagok 
termelésének bemutatását szolgáló 

települési mintagazdaságok 
támogatása a TISZATÉR HACS 

területén 

„Kenyéradó gazdaság 
fejlesztése a TISZATÉR 

térségben” 

A TISZATÉR LEADER 
Akciócsoport tagjai a 

turisztikában rejlő 
lehetőség (Tisza, holtágak) 

mellett kitörési pontnak 
ítéli meg a helyi termékek 
kifejlesztését, forgalmazási 
feltételeinek megteremtését 

Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

„Az ezerarcú TISZA térség 
humán erőforrásának 

fejlesztése és társadalmi-
gazdasági tőkéjének 

erősítése” 

A foglalkoztatási helyzet 
javítását célzó modell 

értékű (képzési, 
foglalkoztatási) projektek 
kidolgozására van szükség 
annak érdekében, hogy a 
pályakezdő fiatalok, fiatal 
diplomások ne hagyják el a 

HACS területét 

Civil társadalom fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén 

 
A HACS tervezési területére vonatkozó átfogó stratégiai tervet és operatív programot az V.3. 
melléklet tartalmazza. 
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III.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 

 
 

III.3.1. Helyi termékeket népszerűsítő programok, rendezvények támogatása a Tiszatér 
HACS területén 

 
Vállalkozási és Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS működési területén minden település 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Életminőség javító  (413) 
 
 
 
Helyzet: Az Akciócsoport területén számos helyi vagy térségi hatású rendezvény van az év során, 
melyek a helyi identitástudatot erősítik,  közösségi szempontból nagy jelentőséggel bírnak, 
hozzájárulnak a életminőség javításához.  
 
 
Probléma: A rendezvények alacsony költségvetésűek, azonban ezek alapjai lehetnek a települések 
fejlesztésének, egészséges életmód terjedésének, sőt turisztikai vonzerőt jelenthetnek. 
 
 
Megoldás: Helyi, kistérségi vonzerővel bíró rendezvények támogatása, amelyek növelik a terület 
vonzerejét, a hagyományok megőrzését, a helyi identitástudat erősítését.  
 
 
Eredmény: A HACS tervezési területén magas színvonalú helyi, vagy térségi hatású rendezvények 
valósulnak meg.  
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III.3.2. Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek kialakítása a TISZATÉR 
HACS területén 

 
Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Életminőség javító  (413) 
 
Helyzet: A Tiszatér Helyi Közösség lakosságának többsége a passzív kikapcsolódás híve. 
Ennek oka az életmódjuk és a településeken hiányosan kiépített vagy egyáltalán kiépítetlen 
sportpályák. A tömegsport hatékony társadalmi és egészségügyi hatására a térségnek nagy 
szüksége van, ugyanis a térség lakossága országos viszonylatban betegesnek mondható. 
Regionálisan nálunk volt az utóbbi években a legjellemzőbb a 100 munkaképes korúra eső 
leszázalékolások aránya. Ezt a folyamatot a térség érdekében vissza kell fordítani. 
A gyermekek szabadidejük nagy részét szerencsés ha a szabadban töltik, biztonságos és 
kulturált környezetben. A települések nagy részén azonban nincs minden szabványnak 
megfelelő kiépített játszótér. A játszóterek hiánya érzékelhető a társadalmi kapcsolatok 
gyengüléséből is 
 
 Probléma: A térség lakosságának egészségügyi helyzete regionális viszonylatban rossznak 
mondható. Ennek legfőbb oka az életmódban kereshető, a lakosság nagy része passzívan tölti 
el szabadidejét és kevés időt fordít mozgásra, sportolásra. A felnőttek és a gyerekek esetében 
is hiányzik a rendszeres sportolás iránti igény.   
A játszóterek hiánya balesetveszélyes és egyenlőtlen esélyt teremtő folyamat. A gyerekek a 
települések parkjaiban, közútjain töltik szabadidejüket ami balesetveszélyes. A veszélyek 
miatt a családok több, mint fele nem is engedi gyermekeit szabadidejében közösségi terekre. 
Ez egy társadalmi elhidegülést eredményez és a gyermekek közötti kapcsolatok elmélyülését 
akadályozza. 
 
Megoldás: A megoldás a kialakult problémára a lakossági szemlélet tudatos formálása. Ennek 
leglátványosabb eleme, hogy a települések törekszenek a sportolási lehetőségek 
háttérinfrastruktúrájának kialakítása. A térségben el kell érni, hogy legalább a városokban és 
ezáltal vonzáskörzetükben megfelelő minőségű sportpályák - nem iskolai, hanem közösségi 
sportpályák - kerüljenek kialakításra alternatív hasznosítási céllal. 
A települések megújításakor fokozottan hangsúlyos szerepet kell szánni a gyermekek 
életkörülményeinek a javítására. A 16 település legalább 50%-ában el kell érni, hogy 
megújuljanak a játszóterek és közösségi terekként jelenhessenek meg a települések életében. 
Ezáltal biztonságos környezetet teremtve közel 6000 gyermek számára. A gyermekek 
biztonsága javítja a települések népességmegtartó erejét. 
 
Eredmény: A javaslat eredményeképpen a térségben több szabadidő hasznos eltöltésére 
alkalmas terület kerülne kialakításra, felújításra. A javaslat eredményeképpen a kiépített 
szabadidőpályák használatának népszerűsítését is fel kell vállnia a közösség településeinek, 
ezáltal javul a közhangulat. 
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III.3.3. Rendezvények és hagyományőrzés háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén 

 
Vállalkozási és Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS működési területén minden település 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Életminőség javító  (413) 
 
 
Helyzet: A HACS települései több hagyományőrző, gasztronómiai-, kulturális-, zenei-, 
művészeti-, sportrendezvényeket tartanak. A rendezvényhelyszínek kiépítettsége és minősége, 
infrastrukturális állapota igen kedvezőtlen. 
 
 
Probléma: A rendezvények megtartásához szükséges infrastruktúrális feltételek a HACS 
településeken hiányosak. Alkalmi kényszermegoldások születnek,  amelyek a rendezvény 
minőségét és lebonyolítását nehezítik, illetve a színvonal javítása érdekében bérelt eszközök 
hatalmas terheket rónak a szervezőkre. 
 
 
Megoldás: A rendezvényhelyszínek nem ingatlanhoz kötődő infrastruktúrája, mobil alap és 
kiszolgáló létesítmények fejlesztésének és felújításának támogatása (mobil kiállító stand, 
színpad, rendezvénysátrak és kiegészítők, fellépőruhák stb.). A települések 
rendezvényhelyszíneinek és azok környezetének fejlesztése, kapcsolódó 
eszközbeszerzésekkel együtt. 
 
 
Eredmény: Kölcsönözhető eszközpark, amit az egymásra épülő kiegészítő programok 
kihasználnak. Bevételek növekedése, melyek a programok fenntarthatóságát megteremtik. A 
térségen élők identitástudata nő, és a közösségi élet megélénkül. A programok erősítik az 
összetartást az itt élő lakosság között, és megteremtik a jó alapot a turizmus fejlesztésére.  
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III.3.4. Erdei iskola fejlesztési programok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
 

Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS működési területén minden település 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Életminőség javító   (413) 
 
 
 
Helyzet: A térségben még nem terjedt el kellő mértékben az a környezettudatos élet és 
magatartásmód, amely a térségi adottságoknak és a fenntartható fejlődésnek alapja lehet. A 
helyzet megváltoztatása érdekében már gyerekkorban el kell kezdeni a környezettudatos 
nevelést, melynek legjobb módja a természetközeli erdei iskolákban való oktatás szervezése. 
A környezet adottságaira építő nevelés és oktatás területén egyre nagyobb szerepet kapnak az 
erdei iskolák. A térség nagyon gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. 
 
 
Probléma: A környezettudatosság hiánya miatt a térség környezeti fenntarthatósága hosszabb 
távon veszélybe is kerülhet. A környezettudatosság erősítésével a környezetbarát- és 
biotermékek iránt is nőhet a kereslet.  
 
 
 
Megoldás: Meglévő erdei iskolák fejlesztése, melynek célja a környezettudatos 
magatartásforma kialakítása. Már iskolásban korban kialakul az a környeztetudatos szemlélet, 
ami szükséges környezetünk fenntartható fejlődéséhez, valamint az idősebb korosztály 
szemléletmódjára is jótékony hatást gyakorol. 
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeképpen a térségben erdei iskola kerül felújításra. 
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III.3.5. Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztési programok támogatása  a 
TISZATÉR HACS területén  
 
Vállalkozási és közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Versenyképesség   (411) 
 
 
Helyzet: A TISZATÉR térség települései szinte kivétel nélkül hatalamas turisztikai 
potenciállal rendelkeznek (természeti látnivalók, horgász-, vizi-, lovas-, vadászturizmus). A 
természeti adottságok mellett (Tisza, gyógyvíz) az aktív kikapcsolódást biztosító horgász-, 
vadász-, lovasturisztikai lehetőségek a turisztikai kínálat színesítését és a térség vonzerejének 
növelését biztosítják. A térség szálláshely kapacitása hiányos. Egyrészről a szállásférőhelyek 
alacsony száma az idelátogató turistáknak nem nyújt megfelelő ellátást. A turisták igénye is 
megoszló képet mutat. Minőségi panziókban kialakított minőségi szálláshelyek kialakítására 
és alacsonyabb színvonalú szálláshelyek kialakítására egyaránt szükség van. Az ide érkező 
turisták kor- és nemi összetétele megoszló, ennélfogva az igények kielégítése is differenciált 
kell, hogy legyen. 
 
 
Probléma: A kistelepülések számára turisztikai fejlesztésre lehetőséget biztosít az ÚMVP III. 
tengelye, azonban városainknak nem, illetve az ÉAOP keretében megnyíló lehetőségek nem 
támogatják a szálláshelyek, illetve meglévő turisztikai szolgáltatások fejlesztését. 
 
Megoldás: A 4 város turisztikai fejlesztései (turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek 
kialakítása) javítják a térség jövedelemtermelő képességét, hozzájárul a foglalkoztatási szint 
növeléséhez, illetve mint alternatív szabadidő eltöltési lehetőségek beintegrálódnak a 
NAPFÉNY övezet kialakításába.  
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeként turisztikai fejlesztések valósulnak meg a HACS 
tervezési területén. 
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 III.3.6. Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

 
Vállalkozási és közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Versenyképesség   (411) 
 
 
Helyzet: A térség településein lévő közterületi piacok kiépítettsége alacsony színvonalú, 
kisebb települések esetében nem is létezik. A gazdasági aktivitás élénkítése, a helyi termékek 
előállítása és kereskedelmi forgalomba hozása céljából szükséges a térség több településén 
megfelelő piaci környezet kialakítására, a térség versenyképességének növeléséhez. 
 
 
Probléma: A kiépítetlen piaci környezet visszaveti a termékelőállítás folyamatát, illetve az 
előállított termékek elszállításával más településeken jelennek meg a termelők más célcsoport 
számára és a szállítás miatt drágábban. A települések életében a piacok működése a gazdasági 
környezet mellett kimagaslóan nagy közösségépítő szerepkörrel is bír. 
 
 
Megoldás: A térség azon településein ahol a piac hiányzik vagy nem megfelelő színvonalú 
meg kell teremteni a vonzó, helyi lakosok számára kialakított piaci környezetet. A helyileg 
megtermelt árut helyben értékesítve - akár mezőgazdasági, akár kézműipari - gazdaságosabbá 
és gazdaságilag élénkebbé teszi a térség településeit. 
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeként helyi termék előállítását, piacra jutását elősegítő 
fejlesztés valósul meg a HACS tervezési területén. 
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III.3.7. Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS területén 
 

Vállalkozási célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Versenyképesség   (411) 
 
 
Helyzet: A térség gazdasági aktivitása az utóbbi egy évtizedben csökkenő tendenciát mutat. A 
mezőgazdaság dominanciája mellett nem túl jelentős az ipari létesítmények jelenléte és a 
vállalkozások tőkeerős képessége stagnál. A térség gazdaságának az országos átlaghoz 
viszonyított fejletlensége, valamint az ebből származó alacsony jövedelmek jelentős szociális 
problémákat is okoznak. 
 
 
Probléma: A térség vállalkozó szellemű lakosai, vállalkozói sajnos tőke hiányában nem 
vágnak bele a új beruházásokba. Az egyösszegű tőkeinjekció több kis vállalkozást mozgásba 
hozna, mely jelentős gazdasági előrelépés lehet egy település életében.  
 
 
Megoldás: A térségben növelni kell a vállalkozói aktivtást. A vállalkozásokat támogatás 
biztosításával versenyképessé kell tenni, illetve a műszaki háttérinfrastruktúrákat kell 
fejleszteni. A megoldás, hogy a vállalkozások épületfelújításra; kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztésre valamint eszközbeszerzésekre támogatást kaphassanak. 
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeként gazdaságfejlesztő programok valósulnak meg a HACS 
tervezési területén. 
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III.3.8. A térségben honos alapanyagok termelésének bemutatását szolgáló települési 
mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR HACS területén 

 
Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS működési területén minden település 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Versenyképesség   (411) 
 
 
Helyzet: A térségben nagy hagyománya van a mezőgazdasági termelésnek, azonban nincs a 
térségre jellemző, honos alapanyagok termelésének bemutatását szolgáló mintagazdaság, ahol 
megtekinthetőek a növény- és gyümölcstermesztés alapjai. Kis településeken nagy múltja van 
a Szociális Földprogramoknak, melyek alkalmasak a hátrányos helyzetűek munka világába 
való visszavezetésére, illetve az önellátó gazdálkodási tevékenységük ösztönzésére. 
 
 
Probléma: A kialakult termelési struktúra működőképes, a piaci viszonyokat stabilizálja. A 
javaslatok megvalósítása lehetőséget teremt termelési integráció kialakítására, munkát és 
megélhetést biztosítva a térségben élőknek. A megvalósításhoz szakmai és pénzügyi háttér 
rendelkezésre áll.  
 
Megoldás: A HACS tervezési területén lévő településeken is kialakulhatnak úgynevezett 
mintagazdaságok, ahol a térségre jellemző honos alapanyagok termelésével a munkavállalók a 
gazdasági tevékenységekbe bevonásra kerülnek. A fejlesztéseknek köszönhetően javul a 
foglalkoztatási arány. 
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeként helyi termelést elősegítő fejlesztés valósul meg a HACS 
tervezési területén. 
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III.3.9. Helyi mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
 

Vállalkozási célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Versenyképesség   (411) 
 
 
Helyzet: A térségben nagy hagyománya van a mezőgazdasági termelésnek, azonban nincs a 
térségre jellemző, honos alapanyagok termelésének bemutatását szolgáló mintagazdaság, ahol 
megtekinthetőek a növény- és gyümölcstermesztés alapjai.  
 
 
Probléma: A kialakult termelési struktúra működőképes, a piaci viszonyokat stabilizálja. A 
javaslatok megvalósítása lehetőséget teremt termelési integráció kialakítására, munkát és 
megélhetést biztosítva a térségben élőknek. A megvalósításhoz szakmai és pénzügyi háttér 
rendelkezésre áll.  
 
Megoldás: A HACS tervezési területén lévő városokban is kialakulhatnak úgynevezett 
mintagazdaságok, ahol a térségre jellemző honos alapanyagok termelésével a munkavállalók a 
gazdasági tevékenységekbe bevonásra kerülnek. A fejlesztéseknek köszönhetően javul a 
foglalkoztatási arány. 
 
 
Eredmény: A javaslat eredményeként helyi termelést elősegítő fejlesztés valósul meg a HACS 
tervezési területén. 
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III.3.10. Civil társadalom fejlesztése  a TISZATÉR HACS területén 
 

Közösségi célú fejlesztés 
Jogosult települések: A HACS tervezési területén elhelyezkedő városok 
A forrásallokációban forrással valóban párosított HPME 
LEADER (ÚMVP szerinti) témakör: 

Életminőség javító  (413) 
 
 
Helyzet: 198 bejegyzett civil szervezet működik térségünkben. Meglepően nagy szám a 
települések gazdasági, társadalmi mutatóiból nem következtethetnénk ekkora civil aktivitásra. 
Sajnos az egyesületek döntő többsége a minimális tagdíjon kívül önkormányzati támogatásból 
gazdálkodik. 10% foglalkoztat legalább egy fő alkalmazottat.  A térségben a civil szervezetek 
gazdasági potenciálja kicsi, működésük gazdasági alapja gyenge. 5%-ot sem éri el a kiemelten 
közhasznú státuszú, 15% közhasznú.  A működés gazdasági mutatóiból kiderül, hogy a 
szervezetek 20%-nak az éves költségvetése haladja csak meg az 1 millió forintot. 
 
 
Probléma: A térségben szép számmal vannak civil szervezetek, melyek működésére többnyire 
jellemző, hogy tevékenységük kevéssé professzionalizált, valamint tevékenységük nem a 
település illetve a térség egészére terjed ki. Ezzel együtt vannak olyan közösségek, amelyek 
működése a térségben modellként szolgálhat A civil társadalom szervezetei minden 
településen jelen vannak ugyan, de valódi súlyuk és szerepük erősen változó településről 
településre (néhány helyen kifejezetten erős e szféra, másutt gyakorlatilag nem működik). E 
szféra dinamizálása, az ebben rejlő terület- és településfejlesztési potenciál kiaknázása a 
program feladata. 
 
Megoldás: A programban folytatandó tevékenységek közül kiemelhető az innovatív 
kezdeményezések szakmai támogatása, információs gócpontok létrehozása (teleházak és 
szolgáltató házak, önkormányzatok és civil szervezetek segítségével), a partnerségen alapuló 
önkormányzati-civil együttműködések kezdeményezése, a térségi civil fórum beindítása és a 
non-profit és for-profit szervezetek közötti együttműködés segítése, az együttműködés 
koordinálása, a civil szervezetek erősítése. 
 
Eredmény: Pozitív eredmény, ha a civil szervezetek száma, a helyi értelmiség aktivitás és a 
közösségi-civil, illetve üzleti-civil együttműködések (konkrét projektek) száma érezhetően, 
kimutathatóan emelkedik. 
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III.4. A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontok 

 

III.4.1. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

 

• Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, 
a biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

• Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és 
tájhasználat során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a 
környezet korlátozott eltartó képességét és a helyi természeti adottságokat; 

• Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és 
a hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

• Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és 
lételemek igénybevételét minimálisra kell szorítani; 

• Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 
erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn 
kell tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével 
lehet igénybe venni ; 

• Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 
energiapolitika, az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

 

III.4.2. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

 

• „Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi 
önellátást, támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

• „Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások 
fejlődését, a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi 
életmód, a hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

• Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az 
innovatív gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

• Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 
termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

• Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli 
termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 
kapcsolatainak javítását.  
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III.4.3. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

 

• Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy az 
erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi 
közösségek érdekeit szolgálja.  

• Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 
szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

• Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, 
hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi 
szellemi kapacitások, szolgáltatások kiépítését; 

• Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom 
kapcsolatának javítását; 

• Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások 
értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell 
megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége is biztosított legyen;  

• Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 
szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 
társadalom önszerveződését és fejlődését; 
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IV.  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 

 
 
 

IV.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés  
 
A Tiszatér Leader Egyesület 2013. március 25.-én megjelentette honlapján (leader.tiszater.hu) a 
HVS felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztató levelét. Ezt követően folyamatosan frissítettük a 
honlapunkat a HVS felülvizsgálat előrehaladásával kapcsolatban, így az érdeklődők nyomon 
követhették a stratégia alakulását.  
A mikro-térségekben rendezett fórumokon a térség szereplőit tájékoztattuk a HVS 
felülvizsgálatáról és a projekt-ötlet gyűjtéséről. A fórumokon lehetőség volt a projekt-ötlet 
adatlapok benyújtására, illetve a későbbiekben személyesen irodáinkban, valamint postán, 
faxon, e-mailben megküldhették az ügyfelek a javaslataikat. 
2013. április 12.-én a közgyűlés jóváhagyta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia aktualizálását. 
Ezt követően az MVH és IH által is jóváhagyott LEADER Intézkedési Tervet megjelenítettük a 
honlapunkon. 
 
A HVS felülvizsgálatával kapcsolatos munkaanyagok és a közlemény megjelenése a főlapon: 
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IV.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása  
 
 
A Tiszatér Helyi Közösség 3 alapelv mentén végzi működését: előrelátás, partnerség és területi 
egyenlőség. Az előrelátás kapcsán a Közösség érdekképviseletét igyekszünk a jövőben 
erősíteni. A Közösség összetétele minden szempontból garantálja a jövőbeni együttműködés 
eredményeit, hiszen a szférák, a nemek, a társadalmi csoportok képviselete a közösségünkben 
szerencsésen alakult. A már beindított és a felülvizsgálat során működtetett csoportok 
működését a jövőben is ösztönözni kívánjuk a szakmai problémák és lehetőségek 
társadalmasítása céljából úgy, hogy ésszerű javaslatok is megfogalmazásra kerüljenek. A 
partnerség iránti elvárásunk a szomszédos akciócsoportokkal kialakított élő kapcsolat 
fenntartására és közös projektek megvalósítására. A partnerség eszmeisége 1993 óta ismert a 
térségünkben és azóta is gyümölcsöző eredményei mutatkoznak a fejlesztések megvalósítása 
kapcsán. A partnerség intézményesült formában történő működtetését szolgálja a létrejött 
egyesület, amely megválasztott tisztségviselők útján hivatott dönteni a működési 
körülményeinek kialakításáról. A harmadik fő szempontunk a területi egyenlőség elve. Ez 
kettős, hiszen egyrészt a városok és községek egyenlőségét szeretnénk reprezentálni a 
fejlesztéseink során, másrészt pedig - mivel a közösségünk összetétele két kistérséget érint - a 
kistérségek közötti egyenlőséget egyaránt.  
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása és felülvizsgálata alulról szerveződve folyt, 
széles társadalmi bázisra építve. A HACS tagjainak, valamint a térség szakértőinek aktív 
részvételével aktualizáltuk a fejlesztési irányvonalakat. A tervezői munkában a települések 
vidékfejlesztés iránt elkötelezett szereplői részt vettek, folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a 
honlapunkon (leader.tiszater.hu), illetve a fórumokon. 
A HACS megalakulása óta folyamatosan biztosítja a tájékoztatási, nyilvánossági 
követelményeket, rendszeres konzultációkat biztosítunk a térség szereplői számára, melyet a 
továbbiakban is fenn kívánunk tartani. A támogatási lehetőségek megismertetése, 
népszerűsítése érdekében fórumokat szervezünk a településeken, illetve személyesen, 
elektronikus levél formájában tájékoztatjuk az ügyfeleket a fontosabb változásokról (pl. 
kifizetési kérelmek, végrehajtási rendelet módosítása). 
Jó kapcsolatban vagyunk más LEADER szervezetekkel, részt veszünk a HACS-ok számára 
rendezett konzultációs napokon, ahol megosztjuk tapasztalatainkat, javaslatainkat. 
A HACS-unk egyesületi formában működik, mely a térség szereplői számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy bármikor csatlakozzanak szervezetünkhöz. Véleményünk szerint az új tagok 
mindig innovatív, építő jellegű észrevételeket tesznek, melyek hasznosak fejlődésünk 
szempontjából. Tagjaink között tudhatjuk valamennyi település önkormányzatát, valamint nagy 
számban vannak jelen a térségben meghatározó szereppel bíró civil szervezetek, vállalkozások. 
Legfontosabb feladatunknak tekintjük a projektgenerálást, a térség mozgósítását, a sikeres 
projektek fenntarthatóságának segítését, melyet széles társadalmi bázisra építve kívánunk 
elérni. 
Akciócsoportunk folyamatosan tájékoztatást nyújt a médiákban (települési, térségi lapok, 
honlapok, helyi TV, helyi rádió), annak érdekében, hogy a térség szereplői állandóan 
információkat kapjanak a stratégia megvalósításának előrehaladásáról. 
A térségben szervezett rendezvényeken népszerűsítjük az ÚMVP-t, illetve más térségekbe 
érkezve igyekszünk megismertetni helyi termékeinket, természeti és kulturális értékeinket, 
örökségeinket. 
A fentiek alapján úgy véljük Egyesületünk teljes mértékben a LEADER szellemiségnek 
megfelelően működik. 
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V. HVS mellékletek 

 
 
V.1. A HVS LEADER terv mellékletei 
 
 
 
V.1.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek  

 
Egyeztetések számát, a helyszíneket, résztvevők számát, és egyéb kiegészítő információk 
listaszerű, rövid ismertetését tartalmazza a fejezet, amelybe beletartoznak a HVS elfogadására 
meghirdetett HACS gyűlésre vonatkozó információk is. 
 
 

Időpont Helyszín Résztvevők 
száma 

Egyéb kiegészítő információk 

2013. 04. 03. Ibrány 13 fő Tájékoztató fórum a HVS 
felülvizsgálatáról, projektötlet gyűjtés 

2013. 04. 04. Tiszavasvári 9 fő Tájékoztató fórum a HVS 
felülvizsgálatáról, projektötlet gyűjtés 

2013. 04. 10. Nyíregyháza 34 fő HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
konzultáció  

2013. 04. 12. Tiszavasvári 26 fő Közgyűlés – HVS és LEADER 
Intézkedési Terv elfogadása 

Folyamatos leader.tiszater.hu 
honlap 

 HVS felülvizsgálat munkaanyagainak 
közzététele 

Folyamatos  Tiszavasvári, 
Ibrány iroda 

 Ügyfélszolgálat, folyamatos 
tájékoztatás, projektötlet gyűjtése 

Folyamatos Helyi média  Helyi és térségi médiában való 
megjelenés, tájékoztatás 
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V.1.2. Korábban meghirdetett célterületek, pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

 
1. körben (2009) meghirdetett célterületek 

 

Célterületek 
Sportolásra alkalmas létesítmények kialakítása és 

településkép javító fejlesztések támogatása a Tiszatér 
HACS területén 

Helyi termékeket népszerűsítő programok, 
rendezvények támogatása a Tiszatér HACS területén 
"Tiszatér ereklyék" megőrzésének és bemutatásának 

támogatása 
A térségi marketingeszközök kidolgozásának 

támogatása a Tiszatér HACS területén 
Tiszatér tervek, tanulmányok kidolgozásának 

támogatása a Tiszatér HACS területén 
Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a 

Tiszatér HACS területén 
Turisztikai információs iroda kialakításának 

támogatása a Tiszatér HACS területén 
Naturpark- és erdei iskola fejlesztési programok 

támogatása a Tiszatér HACS területén 
Aktív-turizmus támogatása a Tiszatér HACS területén 

Kikötő, strand és kemping fejlesztés támogatása a 
Tiszatér HACS területén 

Szálláshely-fejlesztési programok támogatása a 
Tiszatér Hacs területén 

"Helyi Termékek Áruházának" és helyi termékekhez 
kötődő feldolgozói kapacitás kiépítésének támogatása 

a Tiszatér HACS területén 
Kistérségi mintagazdaságok kialakításához szükséges 
tárgyi feltételek támogatása a Tiszatér HACS területén 

Képzési programok támogatása a Tiszatér Hacs 
területén 

Térségek közötti és nemzetközi rendezvények, 
tanulmányutak támogatása a Tiszatér HACS területén 
Esélyegyenlőségi Információs Pontok kialakításának 

támogatása a Tiszatér HACS területén 

 
2. körben (2011) meghirdetett célterületek 

 

 
 

Célterületek 
Helyi rendezvények, programok támogatása a 

TISZATÉR HACS területén 
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek 

kialakítása a TISZATÉR HACS területén 
Rendezvények és hagyományőrzés háttér-

infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR HACS 
területén 

Erdei iskola fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

Turisztikai fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

Kikötő, strand és kempingfejlesztés támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő 
fejlesztések támogatása a TISZATÉR HACS területén 

A térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatását szolgáló mintagazdaságok támogatása a 

TISZATÉR HACS területén 
Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS területén 

Helyi információs szolgáltató iroda kialakításának 
támogatása a TISZATÉR HACS területén 
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Település/Szféra  
III. tengely  

TK1 
III. tengely 

TK2 

III. tengely  
TK3 (mikro,  
turisztika) 

III. tengely  
TK3 (falu) 
tám. igény 

LEADER  
TK1 

LEADER  
TK2 Összesen 

Balsa 26 397 056  59 296 524 0 0 0 0 85 693 580 
Vállalkozói szféra 26 397 056 19 822 402 0 0 0 0 46 219 458 
Közszféra 0 13 419 645 0 0 0 0 13 419 645 
Civil szféra/Egyház 0 26 054 477 0 0 0 0 26 054 477 

Buj 47 079 348  49 344 916 0 0 13 025 430 0 109 449 694 
Közszféra 31 098 244 0 0 0 13 025 430 0 44 123 674 
Civil szféra/Egyház 12 916 089 0 0 0 0 0 12 916 089 
Vállalkozói szféra 3 065 015 49 344 916 0 0 0 0 52 409 931 

Gávavencsell ő 100 945 149 9 888 219 6 009 904 19 762 890 0 0 136 606 162 
Közszféra 47 991 667 0 0 0 0 0 47 991 667 
Civil szféra/Egyház 34 322 646 0 0 19 762 890 0 0 54 085 536 
Vállalkozói szféra 18 630 836 9 888 219 6 009 904 0 0 0 34 528 959 

Ibrány 0  0 0 0 54 957 193 77 058 474 132 015 667 
Közszféra 0 0 0 0 3 391 312 11 814 155 15 205 467 
Civil szféra/Egyház 0 0 0 0 39 651 813 16 100 441 55 752 254 
Vállalkozói szféra 0 0 0 0 11 914 068 49 143 878 61 057 946 

Paszab 43 118 609 0 0 4 998 772 0 0 48 117 381 
Közszféra 9 272 441 0 0 4 998 772 0 0 14 271 213 
Civil szféra/Egyház 33 846 168 0 0 0 0 0 33 846 168 

Rakamaz 0 0 0 0 0 25 092 663 25 092 663 
Civil szféra/Egyház 0 0 0 0 0 10 182 643 10 182 643 
Közszféra 0 0 0 0 0 0 0 
Vállalkozói szféra 0 0 0 0 0 14 910 020 14 910 020 

Szabolcs 0  17 879 086 33 579 715 29 829 894 0 0 81 288 695 
Civil szféra/Egyház 0 17 879 086 19 994 516 9 829 894 0 0 47 703 496 
Vállalkozói szféra 0 0 13 585 199 0 0 0 13 585 199 
Közszféra 0 0 0 20 000 000 0 0 20 000 000  
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Szorgalmatos 17 774 813  0 0 4 154 931 0 1 848 000 23 777 744 
Közszféra 17 774 813 0 0 4 154 931 0 1 848 000 23 777 744 

Timár 9 661 248  0 0 0 0 0 9 661 248 
Közszféra 4 680 114 0 0 0 0 0 4 680 114 
Vállalkozói szféra 4 981 134 0 0 0 0 0 4 981 134 

Tiszabercel 0  19 330 399 3 765 289 9 006 183 8 214 313 2 584 880 42 901 064 
Civil szféra/Egyház 0 0 0 0 8 214 313 0 8 214 313 
Vállalkozói szféra 0 0 3 765 289 0 0 250 000 4 015 289 
Közszféra 0 19 330 399 0 9 006 183 0 2 334 880 30 671 462 

Tiszadada 27 242 898  23 257 919 19 999 969 20 000 000 0 0 90 500 786 
Civil szféra/Egyház 27 242 898 0 0 0 0 0 27 242 898 
Vállalkozói szféra 0 23 257 919 19 999 969 0 0 0 43 257 888 
Közszféra 0 0 0 20 000 000 0 0 20 000 000 

Tiszadob 56 556 172  0 9 893 071 0 15 734 313 5  000 000 87 183 556 
Közszféra 11 921 676 0 0 0 0 0 11 921 676 
Civil szféra/Egyház 44 634 496 0 0 0 15 734 313 5 000 000 65 368 809 
Vállalkozói szféra 0 0 9 893 071 0 0 0 9 893 071 

Tiszaeszlár 20 623 352  0 0 0 0 0 20 623 352 
Közszféra 20 623 352 0 0 0 0 0 20 623 352 

Tiszalök 0  0 0 0 34 311 334 225 000 34 536 334 
Civil szféra/Egyház 0 0 0 0 0 0 0 
Közszféra 0 0 0 0 5 624 800 225 000 5 849 800 
Vállalkozói szféra 0 0 0 0 28 686 534 0 28 686 534 

Tiszanagyfalu 14 802 555  44 983 701 0 9 413 985 0 0 69 200 241 
Közszféra 14 802 555 0 0 9 413 985 0 0 24 216 540 
Vállalkozói szféra 0 44 983 701 0 0 0 0 44 983 701 

Tiszavasvári 0  0 0 0 49 403 176 86 488 339 135 891 515 
Közszféra 0 0 0 0 0 0 0 
Civil szféra/Egyház 0 0 0 0 21 667 799 35 492 985 57 160 784 
Vállalkozói szféra 0 0 0 0 27 735 377 50 995 354 78 730 731 

Összesen: 364 201 200  223 980 764 73 247 948 97 166 655 175 645 759 198 297 356 1 132 539 682 
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Jogcím Felhasznált forrás  

III. tengely 758 596 567 
LEADER 373 943 115 
Összesen: 1 132 539 682 

 
 
 

Mikrotérségek III. tengely  LEADER III. tengely tám . igény  Összesen 
Ibrány 365 175 413 155 840 290 33 767 845 554 783 548 
Rakamaz 141 529 657 25 092 663 39 243 879 205 866 199 
Tiszavasvári 154 724 842 193 010 162 24 154 931 371 889 935 
Összesen: 661 429 912 373 943 115 97 166 655 1 132 539 682 
 
 
 

Megnevezés Gazdaságfejlesztés Szolgáltatás 
Gazdaságfejlesztés  

arány Szolgáltatás arány 
III. tengely  317 552 709 343 877 203 48,01 % 51,99 % 
III. tengely támogatási igény (falu) 0 97 166 655 0 % 100 % 
III. tengely összesen 317 552 709 441 043 858 41,86 % 58,14 % 
LEADER 234 987 035 138 956 080 62,8 % 37,2 % 
Mindösszesen:  552 539 744 579 999 938 48,78 % 51,22 % 
 

Szféra III. tengely  LEADER III. tengely tám. igény  Összesen 
Önkormányzat/kisebbségi önk. 190 914 906 38 263 577 67 573 871 296 752 354 
Civil/Egyház  216 890 376 152 044 307 29 592 784 398 527 467 
Vállalkozás 253 624 630 183 635 231 0 437 259 861 
Összesen: 661 429 912 373 943 115 97 166 655 1 132 539 682 
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V.1.3. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 

 
 

• Meghívó, jelenléti ív, fotó, emlékeztető –HVS fórum, Ibrány 
 

• Meghívó, jelenléti ív, fotó, emlékeztető –HVS fórum, Tiszavasvári 
 

• Hitelességi és felelősségvállalási nyilatkozat (a LEADER HACS vezetője és a 
munkaszervezet vezetője részére)         

 
• A HVS és LEADER Intézkedési Terv elfogadására összehívott közgyűlés meghívója, 

jelenléti íve, jegyzőkönyve, fotó – Tiszavasvári 
 

• Lakossági hirdetmény a  HVS felülvizsgálatról, fotó 
 

• Honlap megjelenések 
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V.1.4. Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató térképek) 
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Természetvédelmi területek 
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Domborzati viszonyok 
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V.1.5. Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai) 

 
MAGYARORSZÁG állandó lakossága 2008. január 1-jén: 10 170 960  

(nő: 5 307 892; férfi: 4 863 068) 

KSH 
kód Megye Település Település  

típusa 

Állandó férfi  
lakosság 
összesen 

Állandó n ői  
lakosság 
összesen 

Állandó 
lakosság 
összesen 

25636 SZA IBRÁNY város 3 449 3 643 7 092 
14739 SZA RAKAMAZ város 2 439 2 692 5 131 
23524 SZA TISZALÖK város 2 834 3 063 5 897 
07597 SZA TISZAVASVÁRI város 6 789 6 930 13 719 
05801 SZA GÁVAVENCSELLŐ nagyközség 1 851 2 036 3 887 
12593 SZA TISZADOB nagyközség 1 534 1 528 3 062 
15963 SZA BALSA község 420 437 857 
19707 SZA BUJ község 1 142 1 265 2 407 
31972 SZA PASZAB község 664 678 1 342 
19169 SZA SZABOLCS község 181 218 399 
34388 SZA SZORGALMATOS község 482 485 967 
24475 SZA TIMÁR község 737 728 1 465 
03850 SZA TISZABERCEL község 930 1 059 1 989 
06433 SZA TISZADADA község 1 220 1 254 2 474 
09113 SZA TISZAESZLÁR község 1 370 1 459 2 829 
27252 SZA TISZANAGYFALU község 940 1 003 1 943 

Összesen:  26 982 28 478 55 460 
Forrás: KSH 

 
Magyarország állandó lakossága 2012. január 1-jén: 10 092 081  

(férfi:  4 832 097; nő: 5 259 984) 
KSH 
kód Megye Település Település 

típusa 
Állandó  férfi  

lakosság összesen  
Állandó  női 

lakosság összesen  
Állandó lakosság  

összesen 

25636 SZA Ibrány város 3 445 3 622 7 067 
14739 SZA Rakamaz város 2 305 2 527 4 832 
23524 SZA Tiszalök város 2 692 2 937 5 629 
07597 SZA Tiszavasvári város 6 647 6 826 13 473 
05801 SZA Gávavencsellő nagyközség 1 774 1 940 3 714 
12593 SZA Tiszadob nagyközség 1 476 1 452 2 928 
15963 SZA Balsa község 414 423 837 
19707 SZA Buj község 1 104 1 229 2 333 
31972 SZA Paszab község 666 669 1 335 
19169 SZA Szabolcs község 175 192 367 
34388 SZA Szorgalmatos község 516 496 1 012 
24475 SZA Timár község 706 714 1 420 
03850 SZA Tiszabercel község 911 996 1 907 
06433 SZA Tiszadada község 1 154 1 188 2 342 
09113 SZA Tiszaeszlár község 1 308 1 400 2 708 
27252 SZA Tiszanagyfalu község 915 996 1 911 

Összesen:  26 208 27 607 53 815 
Forrás: KSH 
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Forrás: NFSZ 

 
Nyilvántartott álláskeres ők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint (20 11. 04. 20-i állapot) 

 

Település  
megnevezése 

Nyilvántartott  
össz. (f ő) 

Foly. nyilv. 
>365 nap (fő) 

Járadék tip. ell. 
(fő) 

Segély tip. ell. 
(fő) 

BPJ, RÁT, 
RSZS (fő) 

Munkav. 
korú népes. 

(fő) 

Relatív 
mutató* 

(%) Arányszám** 
Balsa 109 20 5 11 51 536 20,34 2,23 
Buj 287 101 15 8 153 1 579 18,18 1,99 
Gávavencsellő 394 119 41 18 151 2 370 16,62 1,82 
Ibrány 853 341 104 36 382 4 651 18,34 2,01 
Paszab 266 97 9 12 157 862 30,86 3,38 
Rakamaz 440 121 51 19 150 3 320 13,25 1,45 
Szabolcs 37 5 7 2 12 232 15,95 1,75 
Szorgalmatos 103 26 10 10 26 691 14,91 1,63 
Timár 138 43 12 3 62 902 15,3 1,67 
Tiszabercel 253 97 24 19 132 1 193 21,21 2,32 
Tiszadada 271 73 18 8 137 1 478 18,34 2,01 
Tiszadob 320 75 51 16 128 1 841 17,38 1,9 
Tiszaeszlár 455 140 69 8 191 1 686 26,99 2,95 
Tiszalök 441 131 66 27 149 3 786 11,65 1,27 
Tiszanagyfalu 201 64 25 14 80 1 266 15,88 1,74 
Tiszavasvári 1 148 175 343 56 223 8 756 13,11 1,43 
Összesen: 5 716  1 628 850 267 2 184 35 149     
         
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában    
** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya    
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Nyilvántartott álláskeres ők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint (20 13. 02. 20-i állapot) 
 

Település  
megnevezése 

Nyilvántartott  
össz. (f ő) 

Foly. nyilv. 
>365 nap (fő) 

Járadék tip. ell. 
(fő) 

Segély tip. ell. 
(fő) 

FHT, RSZS 
(fő) 

Munkav. 
korú népes. 

(fő) 

Relatív 
mutató* 

(%) Arányszám** 
Balsa 106 43 9 1 47 551 19,24 1,88 
Buj 397 143 22 1 201 1 556 25,51 2,49 
Gávavencsellő 440 165 45 0 188 2 332 18,87 1,84 
Ibrány 1 011 445 73 3 523 4 673 21,63 2,11 
Paszab 319 147 38 0 164 874 36,50 3,57 
Rakamaz 467 178 32 2 183 3 208 14,56 1,42 
Szabolcs 24 3 4 1 10 220 10,91 1,07 
Szorgalmatos 116 38 9 0 56 720 16,11 1,57 
Timár 163 45 10 0 79 888 18,36 1,79 
Tiszabercel 331 101 52 1 190 1 196 27,68 2,71 
Tiszadada 364 108 27 1 189 1 438 25,31 2,47 
Tiszadob 369 70 43 3 143 1 817 20,31 1,99 
Tiszaeszlár 544 275 36 0 307 1 703 31,94 3,12 
Tiszalök 552 117 42 3 202 3 709 14,88 1,45 
Tiszanagyfalu 239 56 14 3 117 1 265 18,89 1,85 
Tiszavasvári 1 214 421 87 3 570 8 579 14,15 1,38 
Összesen: 6 656  2 355 543 22 3 169 34 729   
         
* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában    
** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya    
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2012-es adatok 

Lakóingatlan 
Település megnevezése  Terület 

nagysága  
(ha) 

Népsűrűség  
(fő/km2) 

Lakások  
száma (db) Átlag m2-ár  

(ezer Ft) 
Átlag 
m2 

Vállalkozások 
száma (2011) 

Balsa 2 251 37,36 431 n.a. n.a. 42 
Buj 3 276 69,87 981 83 56 121 
Gávavencsellő 6 683 52,93 1 658 n.a. n.a. 150 
Ibrány 6 048 114,48 2 380 124 102 316 
Paszab 1 296 101,85 432 n.a. n.a. 58 
Rakamaz 4 264 112,31 1 888 89 93 335 
Szabolcs 588 68,54 200 n.a. n.a. 12 
Szorgalmatos 1 038 106,65 334 n.a. n.a. 59 
Timár 2 182 61,50 532 46 n.a. 80 
Tiszabercel 3 138 60,93 752 41 85 80 
Tiszadada 4 877 46,98 977 57 98 99 
Tiszadob 8 261 36,51 1 233 64 125 110 
Tiszaeszlár 5 460 48,30 1 098 37 120 111 
Tiszalök 5 872 96,47 2 257 84 111 286 
Tiszanagyfalu 2 705 68,61 707 n.a. n.a. 111 
Tiszavasvári 12 659 101,37 4 569 112 114 624 
Összesen:  70 598    20 429     2 594 

Forrás: KSH 
 
 
 



 

 

 
Településeken lévő intézmények 

 
Település megnevezése  Óvoda  Általános iskola  Szakközépiskola  Gimnázium  Orvosi rendel ő 
Balsa 1 1 - - 1 
Buj 1 1 - - 1 
Gávavencsellő 1 1 1 1 1 
Ibrány 1 1 1 1 4 
Paszab - - - - 1 
Rakamaz 1 1 - 1 3 
Szabolcs 1 1 - - - 
Szorgalmatos 1 1 - - - 
Timár 1 1 - - 1 
Tiszabercel 1 1 - - 1 
Tiszadada 1 1 - - 1 
Tiszadob 1 1 - - 1 
Tiszaeszlár 1 1 - - 1 
Tiszalök 1 2 1 1 1 
Tiszanagyfalu 1 1 1 - - 
Tiszavasvári 1 1 1 1 4 
 
 
 
 

Turisztikai szálláshelyekkel kapcsolatos adatok (2009) 
 
 
 

Település megnevezése 
Szálláshelyek  

férőhelyeinek száma 
(2009) 

Vendégek 
száma (2009) 

Vendégéjszakák 
száma (2009) 

Szállásadás 
vendéglátóinak 
száma (2009) 

Balsa 10 99 255 1 
Buj 0 0 0 0 
Gávavencsellő 28 31 89 3 
Ibrány 30 296 438 1 
Paszab 0 0 0 0 
Rakamaz 1 598 7 317 14 995 10 
Szabolcs 6 3 5 1 
Szorgalmatos 0 0 0 0 
Timár 0 0 0 0 
Tiszabercel 16 25 104 2 
Tiszadada 48 130 405 4 
Tiszadob 85 204 750 10 
Tiszaeszlár 0 0 0 0 
Tiszalök 248 2 107 7 154 8 
Tiszanagyfalu 0 0 0 0 
Tiszavasvári 158 976 3 873 2 

Forrás: KSH 
 



 

 

 
 

V.1.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 

- Nemzeti Vidékstratégia 2020 

- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

- Észak-Alfödli Regionális Operatív Program 

- Az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség Fejlesztési Koncepciója (2009) 

- Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve (2008) 

- Kistérségi Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési 

Terv (2008) – Tiszavasvári kistérség 

- Tiszavasvári és Térsége Egészség Képe (2008) 

- Kistérségi Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció (2008) – Tiszavasvári kistérség 

- Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia (2006) 

- A Tiszavasvári kistérség Területfejlesztési Stratégiája és Operatív Programja (2005) 

- A Tiszavasvári kistérség Területfejlesztési Koncepciója (2004) 

- Tiszadob és térsége gazdaságfejlesztési Programja (2004) 

 
 

V.1.7. Fenntarthatósági alapelvek 
 
Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági elveket a Tiszatér Helyi Közösség a tervezés során 
folyamatosan szem előtt tartotta. A megoldási javaslatok kidolgozásának kapcsán a következő 
fenntarthatósági elvek jelennek meg a stratégiában: a helyi- és térségi fenntarthatóság, a 
vonzó vidéki világ-, a természetmegőrző vidékfejlesztés és az ágazati integráció. A 
TISZATÉR Helyi Közösség tudatosan szervezte a tervezés során az esélyegyenlőségi és a 
fenntarthatósági elvek érvényesülését.  
A tervezői csoport legjelentősebb feladataként a környezettudatos magatartásforma 
kialakítása érdekében az erdei iskolák fejlesztésének ötlétével erősítette a stratégiát, melynek 
javaslata meg is jelenik benne.  
A közösség stratégiájának a megvalósítása- és eredményeinek fenntartása az 
együttműködésben rejlik. A stratégia címe is ezt hivatott tükrözni. Az elmúlt évtizedekben 
több Tiszai árvízzel is megküzdöttek a TISZATÉR települései, ilyenkor a lakosság válvetve, 
egyként állt ki a közös cél érdekében, sikerrel. Ennek a szellemiségét tükrözi közösségünk 
stratégiája is és szemléletes folyamat, hogy egy-egy Tiszai áradás-t követően a levonuló ár 
termékeny földet, termékeny környezetet hagyott maga után. Ez stratégiánk 
fenntarthatóságának a kulcsa: a szakmai javaslatok megvalósítása egy megújult, életre kelt 
térséget hagynak maguk után. 
 



 

 

A HVS általános értékei 

 
• Helyi fenntarthatóság: Járuljon hozzá a helyi fenntarthatósághoz, azáltal, hogy nemzeti 

kincsként kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, 
továbbá segítse a térség termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását; 

• Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 
éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a 
vízkészletek és a talaj megóvása terén; 

• Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak 
megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást; 

• Vonzó vidéki világ: Segítse elő a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- 
és vonzerejét, segítse elő a vidék Magyarország megismertetését; 

• Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás: Segítse elő a vidéki életmód, kultúra és 
hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális örökség részét 
képező építészeti, régészeti, néprajzi, településszerkezeti és táji értékek 
fennmaradását, óvja meg a vidék biológiai sokféleségét és relatíve jó 
környezetállapotát; 

• Gondosság és önzetlenség: Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének az 
érvényesülését, de nem sértheti más közösségek (pl. az érintett területekkel 
szomszédos térségek) értékeit és érdekeit, nem vezethet a területi különbségek 
növekedéséhez; 

• Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti 
tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását; 

• Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel 
kapcsolatos fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások 
elterjesztését. 

 



 

 

V.2. A HVS LEADER Terv  megvalósítására vonatkozó fejezete, a Leader 
Intézkedési Terv és felépítése 

 

V.2.1. LEADER Intézkedési Terv  
 

LEADER Intézkedési Terv 
Intézkedések a  

TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 
1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékeket népszerűsítő programok, 
rendezvények támogatása a Tiszatér HACS 
területén 

 
1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Vendégváró települések fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
1.3.HVS intézkedés leírása: Térségünkre jellemző természeti, kulturális, 

adottságokra, helyi hagyományra épülő 
rendezvények, sportrendezvények szervezése, 
bemutatásuk, népszerűsítésük, ill. helyben 
készült ipari, mezőgazdasági, népművészeti 
termékek bemutatása, turisztikai attrakcióként 
való értékesíthetőségük növelése érdekében. 
Támogatás igényelhető: 
rendezvényhelyszínek, rendezvény 
lebonyolításához szükséges eszközök bérleti 
díjára, rendezvénytábor szervezésére 
(tárborban résztvevők kizárólag táborbeli 
szállásának költségei), előadói- és fellépti 
díjakra, résztvevők helyben fogyasztásának 
költségeire. 

 
1.4. Támogatási kritériumok:  
Rendezvény szervezése kizárólag térségen belüli együttműködés keretében valósítható meg.  
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő 
személyekkel, szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az együttműködésbe 
nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 
A rendezvényen szerepelnie kell legalább egy helyi, térségi fellépőnek, előadónak. 
A pályázó rendelkezzen a megpályázott rendezvényhez hasonló legalább 2 darab méretben és 
tartalomban megegyező referenciával. 
Minimum két helyi, térségi termék népszerűsítése valósuljon meg a rendezvényen. 
Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 
Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni vállalkozóként 
pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén rendelkeznie kell a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel. 



 

 

A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által készített adatbázisban 
megjelenteti. 
 
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  200.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 1.000.000.- Ft 
 
 
1.7. Ügyfélkör:  
Egyéni vállalkozók, egyház, mikro-, kis- és középvállalkozások, non-profit szervezetek, 
települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel 
érintett település a tagja. 
 
 
1.8.Támogatható települések köre:  
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, 
Tiszabercel, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 
 
 

1.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, mely 
igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
2. Számú intézkedés 
 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 
területek kialakítása a TISZATÉR HACS 

területén 
 

2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Vendégváró települések fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
2.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás igényelhető szabadidő hasznos 

eltöltésére alkalmas területek, közösségi terek 
és kiszolgáló létesítményeik kialakítására, 
fejlesztésére, bővítésére (építés, felújítás, 
gépbeszerzés, eszközbeszerzés), 
infrastruktúra fejlesztéshez, kapcsolódó 
marketing tevékenységre valamint egyéb 
költségekre. 

 
2.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
 



 

 

 
 
2.5. Támogatási kritériumok: 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán rendőrségi együttműködési 
megállapodás szükséges.  

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig a kialakított terület, 

közösségi tér látogathatóságát biztosítja (hetente min 3 nap, 3 óra/nap). 
- Játszótér kialakításakor legalább egy darab fogyatékos személy által használható 

játszótéri eszköz beszerzése kötelező. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 

hónappal székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

 
2.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
2.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 20.000.000.- Ft 
 
2.8. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja. 
Nonprofit szervezet 
Egyház 
 



 

 

 
2.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
2.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán rendőrséggel együttműködési megállapodás 
(ügyfél saját formátuma). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
3. Számú intézkedés 

 
3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Rendezvények és hagyományőrzés háttér-

infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR 
HACS területén 

 
3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

„Vendégváró települések fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
3.3.  HVS intézkedés leírása:   HACS területén szervezett helyi, térségi 

rendezvények megtartása fizikai feltételeinek 
biztosítása, mely keretében támogatható: 
színpadi elemek, kellékek, díszletek, valamint 
jelmezek beszerzése, felújítása, rendezvény 
fény- és hangtechnikájának beszerzése, 
közönség elhelyezését lehetővé tévő 
beszerzések: asztalok, padok, székek, sátrak 
beszerzése és kapcsolódó marketing 
tevékenységek, valamint egyéb költségek. 

 
3.4. Támogatási kritériumok:   

A fejlesztése csak együttműködés keretében támogatható. A kedvezményezett együttműködik a 
helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, szervezetekkel vagy szférák között 
vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének 
sikeressége érdekében (az együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 
Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
A projekt keretében egy pályázó csak egy színpad kialakítására vagy beszerzésére jogosult. 
Informatikai berendezések vásárlása önállóan nem támogatható. 
Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 
Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni vállalkozóként 
pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén rendelkeznie kell a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel. 
A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által készített adatbázisban 
megjelenteti. 
 
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 



 

 

 
3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  500.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 5.000.000.- Ft 
 
3.7.Ügyfélkör:  
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település 
a tagja, Non-profit szervezetek, Egyházi jogi személy, Mikro-, kis-, középvállalkozás, Egyéni 
vállalkozó. 
 
3.8.Támogatható települések köre:   
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, 
Tiszabercel, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 
 
3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, mely 
igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
4. Számú intézkedés 
 
 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: Erdei iskola fejlesztési programok támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

 
4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Szolgáltató turizmus fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
4.3.HVS intézkedés leírása: A Tiszatér HACS területén meglévő vagy 

újonnan épülő, nem minősített erdei iskolák 
építési, felújítási, infrastrukturális 
fejlesztésének, eszközbeszerzésének, 
valamint egyéb költségek támogatására a 
szolgáltatási színvonal javítása érdekében. 

 
4.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 



 

 

 
4.5. Támogatási kritériumok: 

- A fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A kialakítással, fejlesztéssel érintett erdei iskola nem rendelkezhet minősítéssel, 

legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor hitelt érdemlően kell 
igazolni, hogy a minősítési eljárást megkezdte. 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Támogatás nem vehető igénybe 'A' kategóriás turistaház kialakítására, illetve "B" 

kategóriás gyermek és ifjúsági tábor, telepített sátortábor fejlesztésére. 
- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 

hónappal székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

 
4.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
4.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
4.8. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja. 
Nonprofit szervezet 
Egyház 
 



 

 

 
4.9.Támogatható települések köre: 
Balsa 
Buj 
Gávavencsellő 
Ibrány 
Paszab 
Rakamaz 
Szabolcs 
Szorgalmatos 
Timár 
Tiszabercel 
Tiszadada 
Tiszadob 
Tiszaeszlár 
Tiszalök 
Tiszanagyfalu 
Tiszavasvári 
 
4.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
 Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
5. Számú intézkedés 
 
5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi adottságokra épülő turisztikai 

fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

 
5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Szolgáltató turizmus fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
5.3.HVS intézkedés leírása:  Turizmushoz kapcsolódó szálláshely 

kialakításra, fejlesztésre, felújításra, bővítésre, 
a hozzá kötődő szolgáltatások fejlesztésére, 
kialakítására, valamint a szálláshelyhez nem 
feltétlenül kötött turisztikai szolgáltatások 
kiépítésére, már működő szolgáltatások 
bővítésére, korszerűsítésére, valamint a 
meglévő vagy újonnan kiépülő fürdők, 
strandok, szabadstrandok, kikötők és 
kempingfejlesztések (kempingterületek, 
üdülőövezetek) kapcsán megvalósuló 
fejlesztések támogatására, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére valamint kapcsolódó 
marketing tevékenységre, kapcsolódó 
népszerűsítő rendezvények szervezésére, 
továbbá egyéb költségekre.  

 
5.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretében kell megvalósítani. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Marketing tevékenység önállóan is támogatható, max. 3.000.000 Ft értékben. 
- Népszerűsítő rendezvénye szervezése max. 500.000 Ft számolható el kiadásként. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 



 

 

 
- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 2 éve 

lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni 

vállalkozóként pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén 
rendelkeznie kell a pályázat benyújtása előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel, vagy fiókteleppel. 

- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításhoz stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
 
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 30.000.000 Ft 
 
5.7. Ügyfélkör:  
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja.  
Non-profit szervezetek  
Egyház 
Mikro-, kis-, középvállalkozás  
Egyéni vállalkozó 
Természetes személy 
 
5.8.Támogatható települések köre:  
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Természetes személy esetén lakcímkártya másolata.  
Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó és 
Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy irodával 
rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Természetes személy esetén utolsó év SZJA bevallása. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
6. Számú intézkedés 
 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállítását és piacra jutását 
elősegítő fejlesztések támogatása a 

TISZATÉR HACS területén 
 

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
6.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe új vagy meglévő 

helyi termékek előállításához, 
feldolgozásához, bemutatásához, piacra 
jutásához szükséges épületek, építmények 
felújítására, építésére, a tevékenységhez 
szükséges eszközök, gépek beszerzésére, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek 
és berendezések kiépítésére, a helyi termék 
piacra jutásához szükséges marketing 
tevékenységre, valamint egyéb költségekre. 

 
6.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
 



 

 

 
6.5. Támogatási kritériumok: 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- A pályázó rendelkezzen 3 helyi/térségi termelővel kötött együttműködési 
megállapodással. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Induló vállalkozás támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Nonprofit szervezet, mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a 
pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

 
6.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
6.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 30.000.000.- Ft 
 
6.8. Ügyfélkör 
Önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, 
Nonprofit szervezet 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
 
6.9.Támogatható települések köre 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 



 

 

 
6.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
 Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó 
és Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy 
irodával rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
7. Számú intézkedés 
 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS 
területén 

 
7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
7.3.HVS intézkedés leírása: Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikro-, 

kis- és középvállalkozások létrehozása, 
fejlesztése. Támogatás igényelhető az induló 
és a működő vállalkozások 
versenyképességének fejlesztéséhez és piacra 
jutásához kapcsolódó beruházásokra, 
műszaki-technológiai fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, a fejlesztéshez 
kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre. 

 
7.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 



 

 

 
7.5. Támogatási kritériumok 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 

együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Kiskereskedelmi egység fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell helyi termék 

értékesítését. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 
benyújtásának időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

 
7.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 
 
7.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
7.8. Ügyfélkör: 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
Természetes személy 
 
7.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 



 

 

 
7.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Természetes személy esetén lakcímigazoló kártya egyszerű másolata. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Természetes személy esetén utolsó év SZJA bevallása. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
8. Számú intézkedés 
 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: A térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatását szolgáló települési 

mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR 
HACS területén 

 
8.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
8.3.HVS intézkedés leírása: A helyi szükségletek kielégítését szolgáló, a 

térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatására alkalmas mintagazdaságok 
kialakítására, fejlesztésére, tevékenységéhez 
kapcsolódó építési, felújítási, bővítési, 
infrastrukturális fejlesztésre, gépbeszerzésre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, kapcsolódó 
marketing tevékenységre, valamint egyéb 
költségekre. 

 
8.4. Támogatási kritériumok 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázó köteles a látogathatóságot a fenntartási időszak végéig évi legalább 30 

napon biztosítani. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Egy településről csak egy pályázat támogatható. 
- A települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet estén az ügyfélnek 

rendelkeznie kell a települési önkormányzat képviselő-testületének támogató 
határozatával. 

- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 3 
hónapja székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

 



 

 

 
8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 20.000.000.- Ft 
 
8.7. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja, 
Nonprofit szervezet 
 
8.8.Támogatható települések köre: 
Balsa 
Buj 
Gávavencsellő 
Ibrány 
Paszab 
Rakamaz 
Szabolcs 
Szorgalmatos 
Timár 
Tiszabercel 
Tiszadada 
Tiszadob 
Tiszaeszlár 
Tiszalök 
Tiszanagyfalu 
Tiszavasvári 
 
8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Települési önkormányzat képviselő-testületének támogató határozata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

9. Számú intézkedés 
 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

 
9.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
9.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás igényelhető a térségben honos 

alapanyagok termelésének bemutatását 
szolgáló mintagazdaságok kialakítására, 
fejlesztésére, tevékenységéhez kapcsolódó 
építési, felújítási, bővítési, infrastrukturális 
fejlesztésre, gépbeszerzésre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, a fejlesztéshez 
kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre. 

 
9.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
 



 

 

 
9.5. Támogatási kritériumok: 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázónak rendelkeznie kell a gazdálkodás működtetéséhez szükséges föld, 

illetve kertterülettel. 
- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 

együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- A pályázó köteles a látogathatóságot a fenntartási időszak végéig évi legalább 20 

napon biztosítani. 
- A fejlesztés után sem haladhatja meg a gazdaság mérete a 4 EUME-t. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a projekt 
megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 
benyújtásának időpontjában legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

- Őstermelő esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

 
9.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
 Közösségi célú fejlesztés 
 
9.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
9.8. Ügyfélkör: 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
Őstermelő 
 



 

 

 
9.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
9.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Tulajdoni lap másolat a műveléshez szükséges kert, illetve földterületről (nem szükséges 
eredeti, illetve TAKARNET-es is elfogadható). 
Őstermelő esetén lakcímigazoló kártya és őstermelői igazolvány egyszerű másolata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

10. Számú intézkedés 
 
10.1. HVS intézkedés megnevezése:  Civil társadalom fejlesztése a TISZATÉR 

HACS területén 
 

10.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Az ezerarcú Tisza térség humán 
erőforrásának fejlesztése és társadalmi-
gazdasági tőkéjének erősítése” 

 
10.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe nonprofit 

szervezetek tevékenységéhez szükséges 
eszközök, gépek beszerzésére, valamint olyan 
épületek, épületrészek és építmények 
felújítására, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztésre, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító gépek és berendezések kiépítésére, 
és kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre, amelyek 
hozzájárulnak a szervezetek tevékenységének 
hatékonyabb elvégzéséhez. 

 
10.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
 



 

 

 
10.5. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretében kell megvalósítani. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Marketing tevékenység önállóan is támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 1.000.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással a fejlesztett terméket vagy szolgáltatást a 

LEADER HACS által készített adatbázisban megjeleníti. 
- Az ügyfélnek a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 hónapja 

székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. Az ügyfélnek rendelkeznie kell legalább egy teljes lezárt pénzügyi 
évvel és az elmúlt év összes bevétele eléri az igényelt támogatás min. 50 %- át. 

 
10.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
10.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  500.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 5.000.000 Ft 
 
10.8. Ügyfélkör:  
Nonprofit szervezetek 
 
10.9.Támogatható települések köre:  
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
10.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó és 
Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy irodával 
rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 

 
 
 

 

 
 



 

 

V.2.2. Projekt adatlap 
 
 
 

 
TISZATÉR LEADER 

EGYESÜLET 
 
 

PROJEKT ADATLAP 
 

A TISZATÉR LEADER HACS-hoz a LEADER 
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 
1. Ügyfél adatai: 

 
Ügyfél neve:  
Képviseletre jogosult neve:  
Ügyfél székhelye/lakcíme:  
MVH regisztrációs szám:  
Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
 
1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

 1 - Belföldi természetes személy; 
 2 -Mikrovállalkozás; 
 3 - Kisvállalkozás; 
 4 - Középvállalkozás; 
 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 
 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 
 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 
 
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 
 
 Postai levelezési címre:  
 Elektronikus postafiókba:  
Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
 
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
 
2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe): 
 
2.2.HVS cél megjelölése: 
 
2.3.HVS intézkedés megjelölése: 



 

 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 
építés 
gépbeszerzés 
eszközbeszerzés 
rendezvény előkészítése és megvalósítása 
képzés előkészítése és megvalósítása 
tanulmánykészítés 
marketing 
 egyéb 
 
 
2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne (helyrajzi szám feltüntetésével): 
 
 
2.6.A tervezett projekt célja(max. 500 karakter): 
 
 
 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása(max. 4000 karakter) 
 
 
 
 
2.8.Költségvetés 
 
A projekt teljes tervezett költsége :        ……………………Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       ……………………Ft  
 



 

 

 
 
2.9. Együttműködés (sorok száma tetszőlegesen bővíthető) 
 
 

Együttműködő 
partner neve 

Együttműködő 
partner székhelye 

Együttműködő 
partner 

képviselőjének neve 

Együttműködés 
tárgya  

(a felek vállalásai) 

Együttműködés 
ideje 

(dátumtól-dátumig) 

Együttműködő 
partner 

képviselőjének 
aláírása 
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2.10. Nyilatkozatok  
 

Megnevezés Igen Nem Nem releváns 
Valamennyi intézkedésre vonatkozóan    
A fejlesztés során vállalom marketing 
tevékenység megvalósítását. 

   

Nyilatkozom, hogy együttműködés 
keretében valósítom meg a projektet. 

   

Vállalom, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a HACS adatbázisban a 
fejlesztést megjelentetem. 

   

1. intézkedés:  
Helyi termékeket népszerűsítő 
programok, rendezvények támogatása a 
Tiszatér HACS területén 

   

Vállalom, hogy a rendezvényen legalább 
egy helyi, térségi fellépő, előadó szerepel. 

   

Vállalom, hogy a rendezvényen minimum 
két helyi, térségi termék népszerűsítése 
valósul meg. 

   

Nyilatkozom, hogy korábban már 
megvalósítottam legalább kettő a 
megpályázott rendezvényhez hasonló 
méretű és tartalmú rendezvényt. 

   

Vállalom, hogy a rendezvény szervezését 
kizárólag térségen belüli együttműködés 
keretében valósítom meg. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

2. intézkedés 
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 
területek kialakítása a TISZATÉR 
HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a kialakított terület, közösségi tér 
látogathatóságát biztosítom (hetente min. 3 
nap, 3 óra/nap). 

   

Pályázatomban önálló térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, fejlesztése, 
marketing tevékenység, kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés 
nem szerepel. 
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Vállalom, hogy térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését a rendőrséggel 
együttműködésben valósítom meg. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy a projekt megvalósítása 
során beszerzésre és telepítésre kerül 
fogyatékos személy által is használható 
játszótéri elem. 

   

Nyilatkozom, hogy nonprofit szervezet 
esetén a pályázat benyújtásának időpontjára 
legalább 3 hónappal székhellyel/irodával 
rendelkezem a TISZATÉR HACS 
területén. 

   

3. intézkedés 
Rendezvények és hagyományőrzés 
háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, informatikai berendezések 
vásárlása nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy a projekt keretében 
csak egy színpad kialakítására vagy 
beszerzésére pályázom. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

4. intézkedés 
Erdei iskola fejlesztési programok 
támogatása a TISZATÉR HACS 
területén 

   

Nyilatkozom, hogy a fejlesztéssel érintett 
erdei iskola jelenleg minősítéssel nem 
rendelkezik. 

   

Vállalom, hogy legkésőbb az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig a minősítési eljárást 
megkezdem. 
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Pályázatomban önálló kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés 
nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy ’A’ kategóriás 
turistaház kialakítására, illetve ’B’ 
kategóriás gyermek és ifjúsági tábor, 
telepített sátortábor fejlesztésére nem 
pályázom. 

   

Nyilatkozom, hogy nonprofit szervezet 
esetén a pályázat benyújtásának időpontjára 
legalább 3 hónappal székhellyel/irodával 
rendelkezem a LEADER HACS 
illetékességi területén 

   

5. intézkedés 
Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén  

   

Pályázatomban önállóan marketing 
tevékenységre pályázom max. 3.000.000. 
Ft értékben. 

   

Nyilatkozom, hogy népszerűsítő 
rendezvény szervezésre max. 500.000 Ft-ot 
számolok el kiadásként. 

   

Nyilatkozom, hogy természetes 
személyként a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezem 
a TISZATÉR HACS területén. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

6. intézkedés 
Helyi termékek előállítását és piacra 
jutását elősegítő fejlesztések támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem 3 
helyi/térségi térségi termelővel kötött 
együttműködési megállapodással. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés, eszközbeszerzés nem szerepel. 
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Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

7. intézkedés 
Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS 
területén 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Pályázatomban önállóan eszközbeszerzés 
szerepel. 

   

Kiskereskedelmi egység fejlesztése esetén 
vállalom helyi termék értékesítését. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, vagy 
egyéni vállalkozóként a TISZATÉR HACS  
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy természetes 
személyként a pályázat benyújtásának 
időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezem 
a TISZATÉR HACS területén. 

   

8. intézkedés 
A térségben honos alapanyagok 
termelésének bemutatását szolgáló 
települési mintagazdaságok támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a fejlesztés látogathatóságát 
biztosítom legalább évi 30 napon. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, eszközbeszerzés nem 
szerepel. 
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Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy települési nemzetiségi 
önkormányzatként vagy nonprofit 
szervezetként rendelkezem a települési 
önkormányzat képviselő-testületének 
határozatával. 

   

Nyilatkozom, hogy non-profit 
szervezetként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában  legalább 3 hónappal 
székhellyel/irodával rendelkezem. 

   

9. intézkedés 
Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a fejlesztés látogathatóságát 
biztosítom legalább évi 20 napon. 

   

Nyilatkozom, hogy a gazdaság mérete a 
fejlesztést követően sem haladja meg a 4 
EUME-t (az üzemméret nagyságának 
igazolására kérjük a 23/2007 (IV. 17.) 
FVM rendelet 21 §-nak megfelelő  
kimutatást csatolni). 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés, eszközbeszerzés  nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 
gazdálkodás működtetéséhez szükséges 
föld, illetve kertterülettel. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, vagy 
egyéni vállalkozóként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy őstermelő esetén a 
TISZATÉR HACS területén a pályázat 
benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel 
rendelkezem. 
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10. intézkedés 

Civil társadalom fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén  

   

Pályázatomban önállóan marketing 
tevékenység szerepel max. 1.000.000. Ft 
értékben. 

   

Pályázatomban önállóan eszközbeszerzés 
szerepel. 

 
 

  

Pályázatomban önálló kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában  legalább 3 hónappal 
székhellyel/irodával rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem legalább 
egy teljes lezárt pénzügyi évvel és az 
elmúlt év összes bevétele eléri az igényelt 
támogatás min. 50%-át. 

   

 
 
 
 
Képviselő neve:       
 
Aláírás: ........................................ 
 
p.h 
 
Dátum:       
 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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V.2.3. Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz 
 

 
PROJEKT ADATLAP 

 
A TISZATÉR LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett 

projektjavaslat benyújtásához 
 
  

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy 
esetén a teljes név. 
Képviseletre jogosult személy neve:Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 
képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 
Ügyfél székhelye/lakcíme:Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, 
magánszemély esetén az állandó lakcím. 
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, 
abban az esetben kell kitölteni. 
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 
Ügyfél által választott értesítési mód:Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 
négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 
időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  
Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 
elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 
Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 
HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 
megnevezése. 
HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése 
céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. 
Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt 
tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 
tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 
Megvalósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 
megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 
A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve 
program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a 
HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 
A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (4000 karakter): A konkrét fejlesztés és 
a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 
Költségvetés:A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 
LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 
Együttműködés: a részvevő partnerek adataival a táblázat kitöltése, partner képviselőjének 
aláírása 
Nyilatkozatok: A vonatkozó intézkedésnek megfelelő nyilatkozatok esetében tegyen X-et a 
kiválasztott válasz cellájába. 
Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és 
aláírása. 
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V.3. A HACS tervezési területére vonatkozó átfogó stratégiai terv és 
operatív program 

 
 
Stratégiai Program 
 
A „Tiszavasvári Kistérség Területfejlesztési Stratégiája és Operatív Programja” című 
dokumentáció a kistérségben élők jólétének a növekedését tűzte ki célul. Az utóbbi évek 
tapasztalati adatai azt mutatják, hogy a fiatalok és a jól képzett munkaerő elvándorol a 
kistérségből, sajnos többnyire nem időlegesen hanem véglegesen. 
 
A felülvizsgálat során megállapítható, hogy hangsúlyossá kell tenni ennek a folyamatnak a 
csökkentését, lehetőséget szükséges biztosítani a fiataloknak arra, hogy megtalálják 
számításukat térségünkben. A legnehezebb feladat ami a települések vezetői előtt áll. 
Reményteljes a települések közötti összhang, együttműködési szándék és együttműködési 
gyakorlat. Korábbi évekre visszatekintve, azok a programok, projektek voltak igazán 
eredményesek, szemléletesek amelyeket sikerült kistérségi szintre emelni úgy, hogy több 
település is csatlakozott az adott kezdeményezéshez. Ennek a katalizátora a korábbi években a 
Tiszatér Társulás menedzsmentje volt, létjogosultságát a Társulás menedzsmentje továbbra is 
biztosítja az iránta kialakult kapcsolati- és bizalmi tőkét tekintve. A projektek kidolgozásával 
és bonyolításával foglalkozó Tiszatér Társulás a jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy 
helyezzen az „ötlet”-ek kidolgozására és az „ötletek” generálására. 
 
A Tiszavasvári kistérség településein élők jólétének a növekedése csak hosszú távon 
lehetséges, s nyilvánvalóan számos gazdasági, társadalmi tényező befolyásolja. Jelen 
dokumentáció feladata, hogy a korábban megfogalmazott irányt felülvizsgálja és szükség 
esetén korrekciók megfogalmazásával elősegítse a kistérség gazdaságának fejlődése által a 
lakosság jólétének biztosítását. 
 
A fejlesztési irányok kidolgozása, a programcsomagok és alprogramok megfogalmazása során 
az alábbi szakmai alapelvek voltak a támpontok: 
 

� Egy olyan program készüljön, amely valós választ ad a valós kistérségi igényekre 
� Egy olyan program készüljön ami aktualizált problémaköröket aktualizált megoldási 

javaslatokkal törekszik orvosolni 
� Egy innovatív program készüljön, amely egyrészt dokumentum formájában, másrészt 

az informatikai lehetőségeket hasznosítva naprakész, működő, élő programot biztosít a 
kistérség szereplői számára 

 
A kistérség vezetői évekkel ezelőtt felismerték, hogy a kistérségi gazdaság dinamizálása, s 
ezáltal munkahelyek teremtése csak összehangolt cselekvés révén valósítható meg. Fontos, 
hogy a települési együttműködés útján kialakított gazdaságfejlesztési célok és prioritások 
figyelembe vegyék a helyi igényeket, ugyanakkor illeszkedniük kell a regionális, országos 
fejlesztési elképzelésekhez, így lehetővé téve a támogatási források lehívását. 
 
A kistérség belső forrásai szűkösek, az országos szinten elérhető támogatásokért pedig 
verseny folyik a kedvezményezett térségek között. Mindezek következtében fontossá válik a 
koncentráció – a források porlasztása nem vezet célra, valamennyi probléma egyidejű 
kezelése nem sikeres. 
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A stratégia kiindulópontja a jövőkép, amely a kistérség jövőbeni kívánatos állapotát mutatja 
be. A jövőképben foglaltak és a jelenlegi helyzet közötti eltérések, feszültségek 
csökkentését,a  jövőképben leírt állapot elérését célozza a stratégia- és operatív program. 
 
 Jövőkép 
 
A Tiszavasvári kistérség versenyképes, a helyi adottságokra és hagyományokra épülő 
gazdasági szerkezettel rendelkezik, amely megfelelő minőségű és mennyiségű munkahelyet és 
elfogadható jövedelmet biztosít a térség lakosságának, így a foglalkoztatottak és 
munkanélküliek aránya normalizálódik, közelít az országos értékekhez. A lakosság iskolai 
végzettsége megfelelő, a kistérségből a diplomások kiáramlása elenyésző mértékűre csökken. 
A hátrányos helyzetű és roma lakosok széleskörű segítség által elindulnak a gazdasági- és 
társadalmi felzárkózás útján. 
 
A kistérség gazdaságában a mezőgazdaság fontos szerepet tölt be, a helyi adottságokra, 
hagyományokra és környezeti lehetőségekre alapozva versenyképes termékeket állít elő belső- 
és külső piaci fogyasztásra egyaránt oly módon, hogy teret nyer a mezőgazdasági feldolgozó 
üzemek működése és hozzáadott érték termelő hatása. Az iparban a kistérség kis- és közepes 
vállalkozásai szoros együttműködésben dolgoznak. A tercier szektor az élet minden területén 
kínál szolgáltatásokat a lakosság és a vállalkozások számára, a kistérség a hazai- és 
nemzetközi turizmus egyik kedvelt célpontja. 
 
A kistérség minden településén kiépültek a szükséges közművek, a kistelepüléseken is 
biztosítottak a minőségi élet feltételei. A térség útjai jó minőségűek, biztosított annak 
lehetősége, hogy a kistérségbe érkező turisták kerékpáron eljuthassanak térségünk természeti 
és kulturális látnivalóihoz. A települések rendezettek, a közterületek, magánházak jó 
állapotban vannak, számos park, pihenőhely, játszótér biztosítja a térség lakosságának 
kikapcsolódási lehetőségét. 
 
Misszió 
 
„Teremtődjenek meg a Tiszavasvári kistérségben a gazdaság diverzifikált fejlődésének és a 
fejlett vállalkozói szféra kialakulásának az alapjai oly módon, hogy ez a lakosság 
életminőségének javulását eredményezze fenntartható módon.” 
 
A misszió a fejlesztés alapcélja, a későbbiekben kijelölt stratégiai célok, részcélok, prioritások 
mind-mind a misszióban foglalt elérését célozzák. A misszióban megfogalmazott megfelelő 
életminőség biztosítása kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy az életminőség javítása komplex 
és bonyolult feladat, amely csak évek, évtizedek múlva hozhat eredményeket. A misszió utal 
arra, hogy a kistérség valamennyi településének részesednie kell a kistérségi különbségek 
csökkentésére irányuló munkából és természetesen részesülniük kell az elért eredményekből 
is egyaránt.  
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Stratégiai célok és prioritások 
 
A kistérség jövőképe, valamint az előzőekben felvázolt stratégiai keretek alapján a 
Tiszavasvári kistérség területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott stratégiai célok az 
alábbi struktúrában továbbra is fenntartható: 
 

I.  A kistérségben működő vállalkozások versenyképességének növelése 

II.  A kistérségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

III.  Minőségi társadalmi és természeti környezet biztosítása 

 
A felvázolt stratégiai célok elérésének biztosítása érdekében – összhangban a bemutatott 
stratégiai kerettel - öt fejlesztési prioritás lett kijelölve: 
 

A. Iparfejlesztés 

B. Turizmusfejlesztés 

C. A hozzáadott érték növelése 

D. Infrastruktúrafejlesztés 

E. Humán erőforrás fejlesztés (horizontális prioritás) 

 
 
 Fejlesztési programcsomagok: 
 

1. Versenyképes kistérség 
 

2. Biztonságos kistérség 
 

3. Fejlődő kistérség 
 

4. Élhető kistérség 
 
A versenyképes kistérség programcsomag a gazdaság fejlesztését, diverzifikációját célozza.  
A működő vállalkozások gazdasági aktivitásának, versenyképességének fokozását, az 
együttműködés növelését, s széleskörű befektetés-ösztönzési tevékenységet határoz meg 
további vállalkozások térségbe vonzása érdekében. A javasolt programcsomag a modern 
üzleti infrastruktúrák kiépítését, vállalkozói kapcsolatok elmélyítését, szélesítését, a 
vállalkozási környezet infrastrukturális elemeinek javítását, valamint a munkaerő fejlesztését 
foglalják magukba. 
 
 
A biztonságos kistérség programcsomag az életminőség környezeti feltételeinek javítását 
célozza, elsősorban az infrastrukturális hiányosságok felszámolása révén. A környezet és a 
közösség védelméhez elengedhetetlen a bel- és csapadékvíz elvezetésének megoldása, az 
ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a természeti értékek rehabilitációja és megőrzése 
amely segít az életminőség növekedését. 
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A fejlődő kistérség programcsomag a kistérség vidéki területein a települések 
lakosságmegtartó képességének növelését, valamint az alternatív jövedelmi lehetőségek 
fejlesztése révén a lakosság foglalkoztatásának elősegítését célozza. Ennek megfelelően 
egyrészt a mezőgazdasági szerkezetátalakítási folyamatot, az adottságoknak megfelelő 
termékstruktúra kialakítását, másrészt a turizmusban rejlő, eddig nem megfelelően 
hasznosított potenciál fejlesztését ösztönzi. A térségi kohézió és a települések 
lakosságmegtartó képessége érdekében egyrészt a belterületi úthálózat, az összekötő utak, 
illetve a térségi kerékpárutak infrastruktúrájának korszerűsítését, másrészt a rendezett 
települési környezet, a közterek- és épületek felújítását célzó alprogramokat jelöli ki. 
 
Az élhető kistérség programcsomag a közösségi szolgáltatások feltételeinek javítását célozza. 
A települések lakossága számára meghatározó az alapfokú nevelés és oktatás intézményeinek 
működése. Ebből kifolyólag az óvodák és általános iskolák működési feltételeinek javítását 
célozza a programcsomag. Egy közösség életében meghatározó az időskorúak, valamint a 
hátrányos helyzetű lakosság segítése. Ezért az idősotthonok fejlesztésével párhuzamosan 
javasolt a házi gondozás rendszerének kiépítése, bővítése, valamint a hátrányos helyzetű 
lakosság társadalmi, munkaerőpiaci reintegrációját célzó programok beindítása (képzési, 
foglalkoztatási programok, tehetséggondozás). A szabadidő kulturált eltöltése érdekében a 
rekreációs lehetőségek infrastruktúrájának fejlesztése szükséges 
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A Tiszavasvári kistérség területfejlesztési stratégiájának célrendszere 
 

Általános cél 
 

A Tiszavasvári kistérség versenyképes, a helyi adottságokra és hagyományokra épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik, amely megfelelő minőségű és 
mennyiségű munkahelyet és elfogadható jövedelmet biztosít a térség lakosságának 

 
Stratégiai célok 

 

A kistérségben működő vállalkozások 
versenyképességének növelése 

 

 

A kistérségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

 

 

Minőségi társadalmi és természeti környezet 
biztosítása 

 

Operatív célok 
 

Iparfejlesztés 
 

 
Turizmusfejlesztés 

 
Hozzáadott érték növelése 

 
Infrastruktúrafejlesztés 

 
Humán erőforrás fejlesztés 

Intézkedéscsomagok 
 

VERSENYKÉPES KISTÉRSÉG 
 

 
BIZTONSÁGOS KISTÉRSÉG 

 
FEJLŐDŐ KISTÉRSÉG 

 
ÉLHETŐ KISTÉRSÉG 

Intézkedések 
- Tőkevonzó-képesség javítása 
- Vállalkozások közötti 
együttműködések ösztönzése 
- Kis- és közepes vállalkozások 
fejlesztésének elősegítése 
- Humánerőforrás fejlesztése 
- Minta értékű foglalkoztatási 
modellek kidolgozásának, 
működtetésének ösztönzése 

 

- Közbiztonságot javító 
fejlesztések ösztönzése 
- Ár- és belvízvédelmi 
fejlesztések megvalósítása 
- Vízminőség védelme 
- Hulladékgazdálkodás 
szemléletváltásának ösztönzése 
- Táj-rehabilitáció, 
természetvédelem 

- Alternatív gazdasági modellek 
megjelenésének ösztönzése 
- Turisztikai kínálat bővítése 
- Turisztikai együttműködések 
erősítése (TDM) 
- Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 
- Megújuló energia hasznosítás 
ösztönzése 

- Oktatási és nevelési 
intézmények fejlesztése 
- Szociális- és egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztése 
- Rekreációs lehetőségek bővítése 
- Hátrányos helyzetűek társadalmi 
integrációja 
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Fejlesztési alprogramok szerkezete: 
 
 
Versenyképes kistérség 
 

� Tőkevonzó-képesség javítása 
� Vállalkozások közötti együttműködések ösztönzése 
� Kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének elősegítése 
� Humánerőforrás fejlesztése 
� Minta értékű foglalkoztatási modellek kidolgozásának, működtetésének ösztönzése 

 
 
Biztonságos kistérség 
 

� Közbiztonságot javító fejlesztések ösztönzése 
� Ár- és belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása 
� Vízminőség védelme 
� Hulladékgazdálkodás szemléletváltásának ösztönzése 
� Táj-rehabilitáció, természetvédelem 

 
 
Fejlődő kistérség 
 

� Alternatív gazdasági modellek megjelenésének ösztönzése 
� Turisztikai kínálat bővítése 
� Turisztikai együttműködések erősítése (TDM) 
� Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
� Megújuló energia hasznosítás ösztönzése 

 
 
Élhető kistérség 
 

� Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése 
� Szociális- és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
� Rekreációs lehetőségek bővítése 
� Hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja 
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Az Operatív Program 
 
A legfontosabb területfejlesztési feladatok, vagy más szóval a prioritások adnak garanciát a 
jövőképből levezetett hosszú távú, stratégiai célok elérésére. Minden prioritáshoz több  
stratégiai fejlesztési program tartozik. Ezek a programok fogalmazzák meg, hogy a 
prioritások hogyan, milyen módon teljesülhetnek.  

A stratégiai program általános célja annak megfogalmazása, hogy a kistérség egészének 
fejlődése szempontjából a programnak mi a jelentősége, a megvalósítása miért célja a 
kistérségnek. A stratégiai program abban az esetben is megfogalmazódhat, ha az a térség 
számára fontos, de pillanatnyilag nincs olyan személy vagy szervezet, amely az adott program 
kezdeményezője, koordinátora vagy végrehajtója lehetne. Ezzel szemben az operatív 
programok azokat a programokkal (esetleg projektekkel) kapcsolatos feltételeket határozzák 
meg, amelyeknél a feltételek elvben adottak a megvalósítás megkezdésére. E feltételek között 
meghatározó a kezdeményező, a későbbi gesztor/kedvezményezett személye, az adott 
program előkészítettségi foka (pl. műszaki és pénzügyi tervek, szakhatósági engedélyek), a 
végrehajtásnak személyi és pénzügyi feltételei, valamint a megvalósítandó programtól várt 
hatások verifikálása. 

A 18/1998 KTM rendelet szellemében (mely az operatív programok tartalmi követelményeit 
is meghatározza) az egyes programok kidolgozása a következő egységes elvek alapján történt: 

� az operatív program célja (általános és közvetlen célok) 

� indoklás (kapcsolat a stratégia programmal) 

� a program tartalma, az egyes komponensek leírása 

� a program várható hatásai és eredményei (lehetőség szerint számszerűsíthető 
indikátorokkal) 

� területi hatókör 

� kedvezményezettek köre (általános és közvetlen kedvezményezettek) 

� a programvégrehajtás főbb szereplői (projekt koordináció, projekt menedzsment, 
végrehajtók köre) 

� a megvalósítás ütemezése 

� a program költségvetése és lehetséges forrásai 

� a megvalósítás értékelési kritériumai (lehetőség szerint számszerűsíthető 
indikátorokkal) 

� kapcsolat az országos, regionális és megyei fejlesztési prioritásokkal 

� kapcsolat a kistérségi program egyéb prioritásaival. 
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Kiemelt projektmodulok 
 

Befektetési környezet fejlesztése, vonzerejének fokozása 

A program célja 

� Infrastrukturális fejlődés 

� A vállalkozói környezet  javulása 

� A befektetési lehetőségekkel kapcsolatos információáramlás mennyiségi és 
hatékonyságbeli javítása 

� a kistréség gazdaságának fejlődéséhez szükséges addicionális tőkebevonás (működő-
tőke befektetések, zöldmezős beruházások, valamint a meglévő kapacitások bővítése 
és korszerűsítése) 

� a vállalkozások közti kooperáció kibontakoztatása 

�  

A program indoklása 

A legkisebb településnek is elemi érdeke, hogy a vállalkozások számára létfontosságú 
infrastruktúra (a szennyvíztől a kommunikációig) és a földterületek és/vagy egyéb ingatlanok 
biztosításával alkalmassá váljanak arra, hogy gazdasági tevékenységet folytassanak 
területükön, különös szerepe lehet azon településeknek (Rakamaz, Tiszavasvári, Tiszalök), 
melyeken mikrotérségi kisugárzású gazdasági bázis kiépülésére van remény és lehetőség. Az 
e településeken lérehozandó/továbbfejlesztendő iparterület/vállalkozói övezet/ipari park 
néhány szomszédos község számára közvetlen előnyöket ígér, de az ilyen fejlesztések 
közvetve az egész kistérség – melynek nagyobb része számára az ipartelepítés sem indokolt 
fejlesztési irány, sem nem reális forgatókönyv - gazdaságát erősítik. 

A program tartalma 

Infrastruktúrával ellátott iparterület kialakítása, illetve a már meglevő fejlesztése az arra 
leginkább alkalmas településeken. A vállalkozások irányába intenzív telephely-marketing 
(kiadványok, PR stb.) folytatása szükséges, valamint a – munkaadók igényeit tükröző, 
bevonásukkal megvalósítandó – munkaerő-képzési programok előmozdítsa. Mindemellett 
lényeges feltétel az önkormányzati ügyintézés hatékonysága is, aminek feltételét képezi az 
önkormányzat szervezeti kultúrája, az abban kulcsszerepet játszó emberi tényező. 
(„szolgáltató önkormányzat”). 

A program várható hatásai és eredményei 

� Vállalkozások számának emelkedése 

� Lakhelyközeli munkahelyek bővülése, ingázás csökkenése 

� A feldolgozóipari tevékenység termelékenységének növekedése 

� A hozzáadott érték pozitív változása 
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Területi hatókör 

Elsődleges helyszínek a kistérségi mikrokörzeti központok. 

Kedvezményezettek 

� vállalkozások 

� önkormányzatok 

� képző intézmények 

A végrehajtás szereplői 

� Önkormányzatok és társulásaik 

� Vállalkozások 

� Vállalkozói érdekképviseletek 

� Képző intézmények 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

A megvalósíthatósági tanulmányok, infrastrukturális fejlesztések, telephely-marketing 
intézkedések a néhány millió forintos költségtől egészen a milliárdos nagyságrendig terjedhet. 
A források egy része a helyi önkormányzati forrásból (akár fejlesztési hitel is), más részük 
ágazati/miniszteriális forrásokból, illetve a decentralizált EU támogatások költségvetési 
társfinanszírozási konstrukcióiból biztosítható, de bizonyos fejlesztésekhez jelentős 
vállalkozói hozzájárulásokkal is számolni lehet. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

Kínálati oldalról eredménynek számít az ipari-vállalkozói övezetek létrejötte és befektetés-
ösztönzési kiadványok megjelenése, keresteti oldalról a betelepülő/elinduló új vállalkozások 
számának gyarapodása, területfejlesztési oldalról a helyben foglalkoztatottak számának  
emelkedése. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „versenyképes kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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Kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítása 

A program célja 

� A kis- és középvállalkozások gazdasági teljesítményhez való hozzájárulásának 
növelése 

� A piaci működés hatékonyság növelése, a vállalkozások környezetének fejlesztése és 
fejlődési, innovációs potenciáljuk javítása 

A program indoklása 

A kis- és középvállalatok dominálta „hazai” gazdaság hatékonyságának növekedése nélkül, 
csak az exportorientált nagyvállalatokra építve a magyar gazdaság fejlődése nem tartható 
fenn. A gazdasági és társadalmi dualitás oldása létfontosságú a társadalmi polarizáció 
megakadályozása, a növekedési potenciál megtartása érdekében. 

A program tartalma 

A kistérség menedzsmentjének intenzíven élni kell azon eszközök alkalmazásával amelyek a 
kis- és középvállalkozások helyzetének érdemi javítására állnak rendelkezésre. Bizonyos 
kezdeményező, koordinációs és konzultációs erőfeszítések révén pozitív impulzusokat tud 
nyújtani e szféra számára (végső soron az egész térség érdekében). Vállalkozói klub 
(vállalkozói kerekasztal) szervezése révén (akár a térségen belüli személyes kapcsolatokra 
építve, akár némileg formalizáltabb módon, a vállalkozói szakmai szervezetetekkel 
együttműködve) megkönnyíthető a vállalkozók közti információáramlás, csatornázhatók a 
vállalkozói érdekek a területfejlesztési tevékenységbe és formális keretek között – igény 
esetén – segítség (szakmai, pályázati, ügyviteli tanácsadás) nyújtható a vállalkozások 
számára. A különböző ügyek (események, projektek, pályázatok) apropóján összehívandó 
vállalkozói fórumok ugyancsak lehetőséget nyújtanak az együttműködésre.  

A program várható hatásai és eredményei 

� A támogatással megvalósuló beruházások értéke éves szinten a jelenleginél nagyobb 
� A támogatott vállalkozások értékesítésének növekedése 
� A szektor termelékenységének növekedése 
� A foglalkoztatott többlet-létszám 

� A vállalkozói és közösségi szféra közötti együttműködések bővülése, közös projektek 
számának emelkedése 

Területi hatókör 

Az egész kistérség 
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Kedvezményezettek 

� Vállalkozók, vállalkozói szerveződések 

� Önkormányzatok 

A végrehajtás szereplői 

� Területfejlesztési Társulás 

� Önkormányzatok 

� Vállalkozói és vállalkozásfejlesztési szervezetek 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

A saját források mellett finanszírozási lehetőséget döntően az ÚSZT alprogramja biztosítja 
EU források igénybevételével. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

Közvetlen eredményt jelent a fórumok létrejötte, az azokon résztvevők száma és az ezekkel 
összefüggésben elinduló programok, projektek mennyisége; mindennek hosszabb távon a 
vállalkozói foglalkoztatás és jövedelmek növekedésében is tükröződni kell. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „versenyképes kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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A kistérség „vezértermékeinek” országos ismertségű turisztikai attrakcióvá formálása 

A program célja 

� A kistérség turisztikai ismertségének fokozása 

� A vendégforgalom növelése 

� Tőkebevonás a térség különleges értékű épített és természeti környezeti attrakcióinak 
megóvására és fejlesztésére 

A program indoklása 

Az idegenforgalmi piac intenzív versenyében a fogyasztók figyelmének felkeltéséhez 
mindinkább szükség van egy-egy kiemelkedő vonzerejű attrakció felmutatására. Ezek a 
„vezértermékek”, vezérmotívumok segítenek eladni az önmagában kevésbé látványos, 
nehezebben piacosítható vonzerőket. 

A kistérség számos kiváló adottsággal rendelkezik, azonban (nemzetközileg is) jelentős 
vonzerőt csupán a Tisza és a tiszadobi Andrássy kastély jelent. Számos ismert műemlék és 
természeti látványosság található a kistérségben, azonban a kiszolgáló infrastruktúra ill. a 
szolgáltatások színvonala általában alacsony. Ezek fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a 
tőkehiány, illetve a fejlesztésekhez szükséges tőkefelhalmozás lehetőségének hiánya, a 
fizetőképes kereslet gyengesége miatt. A gazdag kulturális örökség jelenleg sok esetben 
inkább lehetőséget jelent, mint kihasznált attrakciókat. Javasolt kistérségi vezértermék lehet 
egy-egy kiemelt jelentőségű műemlék (Andrássy kastély), mely fenntartása és hasznosítása a 
kulturális turizmuson keresztül valósulhat meg hatékonyan.  

A program tartalma 

A kistérség turizmusfejlesztési koncepciójának alárendelten kiemelten kezelendő 3-4 olyan 
attrakció, melyek országos szinten reprezentálni tudják a kistérséget, s amelyek segítenek 
érvényesülni a többi – nem kevésbé értékes, de önmagában nehezebben piacra vihető – helyi 
turisztikai vonzerőnek és szolgáltatásnak.  

A program várható hatásai és eredményei 

� A kiemelt attrakciók, ezáltal a kistérség országos ismertsége 

� Tőkebevonás a vonzerők fejlesztésére 

� Vendégforgalom emelkedés az érintett településeken 

Területi hatókör 

Közvetlenül érintett a kiemelt attrakcióknak helyet adó település, mikrotérség, közvetett 
hatásai az egész kistérségben érvényesülnek. 
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Kedvezményezettek 

� Települési önkormányzatok 

� Turisztikai vállalkozások 

A végrehajtás szereplői 

� Kistérségi menedzsment 

� Települési önkormányzatok 

� Idegenforgalmi vállalkozások, termelők, hegyközség 

� Természetvédelmi hatóságok és szervezetek 

� Műemlékvédelmi hatóságok 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

A jelentős (műemlék-rekonstrukcióknál több százmilliós, egyéb esetekben néhány tízmilliós) 
kiadások elsősorban decentralizált EU támogatások költségvetési társfinanszírozási 
konstrukcióiból származhatnak. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

A programozási időszak alatt minimálisan egy projekt lezajlása és egy második előkészítése – 
a forrásokért folyó éles versenyben – eredményessé teszi a programot. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „fejlődő kistérség” alprogrammal áll összhangban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 104 -  

A vidéki turizmus elemeiből kialakítandó tematikus csomagok turisztikai termékké 
formálása 

A program célja 

� A vendégforgalom növelése 

� Az idegenforgalom szezonalitásának és térbeli koncentrációjának enyhítése 

� Idegenforgalmi vállalkozások számának bővülése 

� A városkörnyéki települések ismertségének fokozása 

A program indoklása 

A vidéki turizmus kínálati elemei önmagukban kis intenzitásúak, ezáltal önmagukban nem 
fejtenek ki erős vonzást, piaci elhelyezésük nem kellően hatékony. A marketing 
tevékenységek ugyanakkor az eredményesség érdekében előszeretettel ragadják meg egy 
termék egyedi jellemzőjét, markáns elemét. E két szempont a tematikus kínálat eszméjében 
kitűnően összehangolható: ez az adott térség/mikrotérség egy többé-kevésbé egyedi, de 
mindenképp jellemző adottságát a figyelem középpontjába állítja, s az ennek segítségével 
képzett vázra a többi vonzerőt felfűzve egy származtatott idegenforgalmi terméket definiál, 
mely a piacon könnyebben megjeleníthető.  

A program tartalma 

A program keretében a kistérségi menedzsment feladata a vidékhez kötődő vonzerők minél 
szélesebb körű számbavétele, az ezek közti összhang megteremtése és a helyi részvétel és 
vállalkozások előmozdítása. A potenciális attrakciók sorában számos elem említhető, közülük 
legtipikusabbak (különösen a periférikusabb községekben) a vidéki életmód, tevékenységek 
és termékek, azok vendégek számára hozzáférhetővé tétele. Az épített környezet is kínál 
tematizálási lehetőséget: hasonló stílusú, néprajzi jellegű építmények, műalkotások, egyházi 
műtárgyak, relikviák, (Mária-)kegyhelyek. A szabadidejüket a természetben eltölteni kívánó 
turisták igényeinek kiszolgálására is kedvezőek – és tematikus kínálatba rendezhetők - az 
adottságok (kirándulóhelyek, lovardák, horgászlehetőségek, sportolásra alkalmas folyóvizek, 
erdők, gyalogos-, kerékpáros és lovas túraútvonalak stb.). 

A program várható hatásai és eredményei 

� Vállalkozási aktivitás fokozódása a kistérség turizmusában 

� Vendégforgalom növekedés, költési hányad emelkedése 

� A turizmus koncentrációjának enyhítése 

Területi hatókör 

A kistérség egész területe 
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Kedvezményezettek 

� Helyi önkormányzatok 

� Vállalkozások és egyéb partner szervezetek (pl. egyházak) 

A végrehajtás szereplői 

� Kistérségi menedzsment 

� Települési önkormányzatok 

� Idegenforgalmi vállalkozások, termelők 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

A kiadások (tematikus csomagonként, bizonyos háttérfeltételekre - pl. kidolgozás, 
koordináció, marketing, kitáblázás jelentős részben önkormányzati és vállalkozói saját 
forrásaiból származhatnak, de decentralizált EU támogatások költségvetési társfinanszírozási 
konstrukciói is rendelkezésre állnak. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

A programozási időszak alatt minimálisan három tematikus csomag kialakítása és piaci 
megjelenítése eredményessé teszi a programot. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „fejlődő kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatási háttér fejlesztése 

A program célja 

� A vendégek elégedettségi szintjének és fajlagos költési mutatójának emelkedése 

� A vendégforgalom növelése 

� Idegenforgalmi vállalkozások gyarapodása, az ágazaton belüli jövedelmek emelkedése 

A program indoklása 

A turizmus számos ága erősen infrastruktúra igényes: a közlekedési feltételek, szálláshelyek, 
szolgáltató intézmények, információs rendszerek komoly beruházásokat igényelnek – ezek 
nélkül ugyanakkor a XXI. században nem lehet versenyképes turizmust működetni. Általános 
probléma a kistérségbeli turisztikai vonzerők esetében, hogy a nyújtott szolgáltatások – a 
szálláshely kínálattól a kiegészítő programokig – hiányosak, a színvonaluk gyakran alacsony. 
Az elmúlt években számos turisztikai ág indult fejlődésnek (kulturális turizmus, lovas-
turizmus stb.), ami igényli a helyben nyújtott szolgáltatásokat, melyek azonban még nem 
tudják kielégíteni a keresletet. Mindez egyszerre jelent kívánatosnál gyengébb vonzerőt, 
kielégítetlen fogyasztói szükségleteket és elmaradt bevételt a célterületen. 

A program tartalma 

A turisztikai infrastruktúra meglehetősen tág fogalom, számos területen igényel (folyamatos) 
fejlesztést. Ide tartozik a szálláshely-fejlesztés (turistaszállás létrehozása, ösztönzése a falusi 
turizmusnak, együttműködés szálláshelyet működtető vagy létrehozni kívánó vállalkozókkal, 
szálláshely-minősítési rendszer stb.), az erdei utak környezetbarát kialakítása, illetve pihenők, 
útjelzők, állat- és növényismertetők elhelyezése, tanösvények létrehozása, kerékpáros- lovas- 
és gyalogtúra útvonalak kijelölése, a látványosságokról szóló információk biztosítása 
(útmutatók, térképek, táblák).  

Kiemelt jelentősége van a kerékpárút-hálózat és az azt kiszolgáló (információs, pihenő-
vendéglátó és szerviz-) háttér kiépülésének: a természeti adottságok, a környezetbarát 
programok kistérségi fejlesztési koncepción belüli prioritása, a domináns attrakciók közti 
összeköttetések kialakításának regionális szintű törekvése, a környékbeli kerékpárutakhoz 
csatlakozás lehetősége.  

A program várható hatásai és eredményei 

� Vállalkozási aktivitás erősödése 

� Vendégforgalom emelkedés, tartózkodási idő és költési hányad növekedése 

� Vendégek elégedettségi és visszatérési, ill. ajánlási mutatóinak javulása 

 

 



 

 - 107 -  

Területi hatókör 

Az egész kistérség érintett. 

Kedvezményezettek 

� Települési önkormányzatok 

� Turisztikai vállalkozások 

A végrehajtás szereplői 

� Kistérségi menedzsment 

� Települési önkormányzatok 

� Idegenforgalmi vállalkozások 

� Természetvédelmi hatóságok és szervezetek 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

A saját források mellett az Uniós Kohéziós és Strukturális Alapokból lehet forrásokhoz jutni. 
A költségek elemenként igen széles spektrumon mozognak. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

Az eredményesség a domináns elemet jelentő kerékpárút-hálózat bővülésén ítélhető meg. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „fejlődő kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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A megújuló energiák hasznosítása operatív program 

A program célja 

A legfontosabb cél, hogy sokkal nagyobb arányban lehessen hasznosítani a kistérségben 
rendelkezésre álló alternatív energiákat. Ezáltal csökkennének a fosszilis energiahordozók 
felhasználásából fakadó környezeti veszélyek. 

Indoklása 

Mind az Európai Unióban, mind hazánkban kiemelt prioritás a fenntartható fejődés elvéből 
fakadóan a fosszilis energiahordozók arányának a visszaszorítása az energiatermelésben. 
Élnie kell a kistérségnek a lehetőségekkel az alternatív energiák hasznosításában.  

A program tartalma 

A megújuló energia hasznosításával összefüggő beruházások ösztönzése, mintaértékű 
projektek megvalósítása. 

Várható hatásai, eredményei 

Korszerűbbé válna az energia szerkezet a kistérségben, illetve költségtakarékos megoldások 
kerülnének gyakorlati alkalmazásra. Eredményeképpen a kistérségben a levegő minősége 
javulna, a környezeti terhelés csökkenne. 

Területi hatókör 

A kistérség egész területe. 

Kedvezményezettek köre 

� települési önkormányzatok, 

� vállalkozások 

A végrehajtás főbb szereplői 

� a regionális  területfejlesztési ügynökség, 

� települési önkormányzatok, 

� vállalkozók. 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

A program költségei és forrásai 

Mindenekelőtt az Uniós Kohéziós és Strukturális Alapokból, a költségek több százmillió Ft-ot 
tesznek ki. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

Kistérségi szinten 3 mintaprojekt megvalósítása (mikrotérségenként 1-1) 

Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „fejlődő kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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Belvízelvezetés, védelmi rendszer fejlesztése 

A program célja 

� Szakszerűen kialakított belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, 

Indoklása 

A települések egy részében nem megoldott sem a belvíz, sem a csapadékvíz elvezetés, sok 
helyen az egykori elvezető árkok betemetődtek. Noha több településen a tervek készen állnak, 
még nem valósultak meg a fejlesztések. 

A program tartalma 

Nagyon fontos feladat a csapadékvíz elvezetésének a megoldása, valamint a belvíz 
elvezetésének megnyugtató megoldása a kistérség egészében. 

Várható hatásai és eredményei 

Legfőbb hatása és egyben eredménye a belvízveszély csökkenése, valamint a csapadékvíz 
biztos elvezetése. 

Területi hatókör 

A egész kistérség területe 

Kedvezményezettek köre 

� települési önkormányzatok, 

A végrehajtás főbb szereplői 

� vízügyi hatóság, 

� települési önkormányzatok 

� kistérségi menedzser 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

A program költségei és forrásai 

A program költségeit regionális elosztású források finanszírozzák 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

2013-ra oldódjon meg az egész kistérségben a belvízveszély 

Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „biztonságos kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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Közösségfejlesztés, civil szervezetek erősítése 

A program célja 

� A civil szervezetek számának és aktivitásának növekedése 

� Új, innovatív terület- és településfejlesztési kezdeményezések 

A program indoklása 

A térségben szép számmal vannak civil szervezetek, melyek működésére többnyire jellemző, 
hogy tevékenységük kevéssé professzionalizált, valamint tevékenységük nem a település 
illetve a térség egészére terjed ki. Ezzel együtt vannak olyan közösségek, amelyek működése 
a térségben modellként szolgálhat A civil társadalom szervezetei minden településen jelen 
vannak ugyan, de valódi súlyuk és szerepük erősen változó településről településre (néhány 
helyen kifejezetten erős e szféra, másutt gyakorlatilag nem működik). E szféra dinamizálása, 
az ebben rejlő terület- és településfejlesztési potenciál kiaknázása a program feladata. 

A program tartalma 

A program lényege a közösségi célok megvalósulásában (potenciálisan vagy ténylegesen, 
közvetlenül vagy közvetett módon) szerepet játszó vállalkozások létrejöttének ösztönzése, 
működésének támogatása a közös célok megvalósulása érdekében. 

A programban folytatandó tevékenységek közül kiemelhető az innovatív kezdeményezések 
szakmai támogatása, információs gócpontok létrehozása (teleházak és szolgáltató házak, 
önkormányzatok és civil szervezetek segítségével), a partnerségen alapuló önkormányzati-
civil együttműködések kezdeményezése, a térségi civil fórum beindítása és a non-profit és 
for-profit szervezetek közötti együttműködés segítése, az együttműködés koordinálása. 

A program várható hatásai és eredményei 

� Civil szervezetek számának emelkedése 

� A helyi értelmiség aktivitásának fokozódása 

� Közösségi-civil és üzleti-civil együttműködések (konkrét projektek) számának 
gyarapodása 

� A közösségi élet színtereinek és eseményeinek szaporodása 

Területi hatókör 

A kistérség egész területe, de a mikrotérségek központjai 

Kedvezményezettek 

� Civil szervezetek 

� Önkormányzatok és (főleg közművelődési feladatokkal is rendelkező) intézményeik 

A végrehajtás szereplői 

� Civil szervezetek 

� Önkormányzatok és (főleg közművelődési feladatokkal is rendelkező) intézményeik 

� Területfejlesztési Társulás 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 
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Költsége és forrásai 

A kiadások nagyságrendje a többi programhoz képest viszonylag csekély, a források egy 
része helyi saját forrásokból vállalható és természetesen élni kell a rendelkezésre álló 
pályázati lehetőségekkel is. 

A megvalósítás értékelési kritériumai 

Pozitív eredmény, ha a civil szervezetek száma, a helyi értelmiség aktivitás és a közösségi-
civil, illetve üzleti-civil együttműködések (konkrét projektek) száma érezhetően, 
kimutathatóan emelkedik. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „élhető kistérség” alprogrammal áll összhangban. 
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 Hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése 

A program célja 

� A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának javulása 

� Roma kulturális értékek és produktumok gyarapodása 

A program indoklása 

A helyi közösség részét képezik olyan lakossági csoportok, rétegek is (különösen nagy 
számban a roma kisebbséghez tartozók), melyek sajátos helyzetükből adódóan nem tudnak 
olyan mértékben hozzájárulni a térség értékeinek sokszínűségéhez (miként pl. gazdaságához 
sem), mint amilyen mértékű a potenciáljuk e téren. 

A program tartalma 

A programban különös figyelmet kaphat a hátrányos helyzetű és roma gyermekek 
esélyegyenlőségének biztosítása, a társadalmi beilleszkedés segítése, a kirekesztés elleni 
küzdelem szakmai feltételeinek megerősítése és a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok 
foglalkoztathatóságának javítása, vagy a kezdő roma vállalkozások sikeres beindítása és 
piacképessé tétele, illetve a roma vállalkozások versenyképességének fejlesztése. 

A program várható hatásai és eredményei 

� Társadalmi konfliktusok mérséklődése 

� Roma vállalkozások számának emelkedése 

� Tartós munkanélküliség csökkenése 

� Új, a hátrányos helyzetű csoportokhoz kötődő kulturális produktumok létrejötte 

Területi hatókör 

A kistérség egész területe, kiemelten azok a települések, ahol a hátrányos helyzetű lakosok 
felülreprezentáltak. 

Kedvezményezettek 

� Hátrányos helyzetű polgárok és közösségeik 

� Civil, szociális és oktatási szervezetek 

� Települési önkormányzatok 

 

A végrehajtás szereplői 

� Hátrányos helyzetű polgárok érdekvédelmi szervezetei 

� Civil, szociális és oktatási szervezetek 

� Települési önkormányzatok 

A megvalósítás ütemezése 

folyamatos 

Költsége és forrásai 

Ágazati célelőirányzatok (szociális, oktatási) és decentralizált EU támogatások költségvetési 
társfinanszírozási konstrukciói biztosíthatják a program forrásait. 
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A megvalósítás értékelési kritériumai 

Pozitív megítélés alá esik e program megvalósulása, ha csökken a kulturális távolság a 
lakosság többsége és a hátrányos helyzetű csoportok között. 
Kapcsolat nagyobb térségi fejlesztési prioritásokkal 

Közvetlen a kapcsolat az érvényben levő Új Széchenyi Terv prioritásaival. 

Kapcsolat a kistérségi program  prioritásaival 

A program a „élhető kistérség” alprogrammal áll összhangban. 

 
 
 
A programozási feladat összefoglalása 
 
A kistérség területfejlesztési programja, mint egy középtávú cselekvési terv egyfelől nem egy 
formálisan és előírásszerűen elkészítendő bürokratikus feladat, hanem egy megvalósításra 
váró, a helyi fejlesztésben iránymutatásként használandó eszköz, másfelől nem egy lezárt és 
évekre véglegesen rögzített dokumentum, hanem egy, a körülmények változásával 
összhangban folyamatosan alakítandó, „élő”  szöveg.  

A dokumentumban megfogalmazott fejlesztési programok jelentősen különböznek abban a 
tekintetben, hogy milyenek a megvalósulás feltételei és esélyei, mindezáltal a társadalmi, 
gazdasági és környezeti tényezők folyamatos elemzése, és a program ennek tükrében történő 
kiegészítése és elemeinek szükség szerinti átértékelése fontos feladata a megvalósításért 
felelős szervezet(ek)nek. 

Finanszírozási háttér nélkül a program megvalósíthatatlan, különös szerepe van a források, 
pályázati lehetőségek nyomon követésének, aminek eredményeként egy forrástérkép készül. 
A forrástérkép célja a kistérségbe potenciálisan bevonható források, pályázati lehetőségek 
nyomon követése és róluk naprakész nyilvántartás vezetése. A feladat szükségessége tükrözi 
azt a lényegesebb momentumot, hogy a kistérségi programok végrehajtása alapvetően külső, 
támogatási források általi finanszírozásra épül, mely jellemzően pályázati rendszereken 
keresztül érhető el.  

A megvalósítási fázis legfontosabb része a projektgenerálás: az intézkedéscsomagok és 
projekttípusok „alá” besorolható egyedi projektek felszínre hozása, illetve a projektötletek, -
kezdeményezések nyilvántartása és aktualizálása, valamint megvalósításának előmozdítása. 
Ennek szerepe az, hogy a kistérség fejlesztési céljaival összhangban lévő projektötletek, 
projekt kezdeményezések a kistérség közreműködésével projektekké fejleszthetők legyenek 
és beépülhessenek – a megvalósítás esélyével - a kistérségi programba (magába a 
dokumentumba, gyakorlatilag pedig a megvalósításra váró projektek sorába). A 
projektötletek, projekt kezdeményezések gyűjtése, nyilvántartása, vizsgálata egy folyamatos 
tevékenység. 

A feladat a felülvizsgálati fázis lezárásával nem ér véget, szükséges a megvalósítás nyomon-
követése és a program folyamatos utógondozása. 


