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1. Vezetői összefoglaló
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk a Közép-Alföldi tájegység középpontjában, azaz a szolnoki
kistérségben elhelyezkedő és „leaderszerűen” egyesületet alkotó 16 település civiljeinek,
vállalkozóinak és helyi önkormányzatainak főbb fejlesztési irányait mutatja be, a 2007-13-as
időszakra. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER program szolnoki
kistérségben - elismerten működő - vidékfejlesztési célok megvalósításáért létrejött jogi személyiségű
társadalmi szervezet, 2008. évben alkotta meg Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját az aktuális helyzetre,
problémákra alapozva, melyek megoldására, valamint a lehetséges fejlesztésekre tett javaslatokat,
határozta meg a fejlesztési irányokat, s vázolta fel az elérni kívánt eredményeket, várható hatásokat.
A helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett folyamatok
szükségessé tették a Stratégia 2011. évi felülvizsgálatát, aktualizálását. Időszerűvé vált a HVS
végrehajtásának előrehaladásával kapcsolatos értékelés, és a HVS által idáig elért eredmények
áttekintése, összegzése.
A 2011. évi HVS felülvizsgálat 2011. február 15-én indult az Egyesület által meghirdetett Indító
értekezlettel, amikor megválasztották a Tervezői csoport 11 tagját. Ezt követően a tervezői
munkacsoport 7 alkalommal ült össze, ahol a HVS általános felülvizsgálata indult el: a jövőkép,
helyzetelemzés, átfogó célok, a vállalt részfeladatok aktualizálása. A teljes nyilvánosság biztosításával
megtörtént a helyzetelemzés véglegesítése, intézkedések felülvizsgálata, véglegesítése, a projektötlet
gyűjtés, a HPME/ célterületek egyeztetése, kidolgozása, véglegesítése. A felülvizsgálat, tervezői
munka eredménye az alábbiakban foglalható össze:

1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
2013-ra a helyi adottságokra épülő tevékenységek fejlesztése (pl. az élelmiszerek előállítása,
feldolgozása és értékesítése) egyidejűleg az infrastruktúrális feltételek javításával a helyi munkaerő
bevonásával elindul, a térség természeti adottságaira építve megkezdődik a megújuló energia potenciál
felhasználása valamint a többoldalú együttműködésekre alapozva a térség belső társadalmi, gazdasági
integrációs szintje és függetlensége erősödik.
Jövőkép: Fenntartható helyi szociális/szolidáris gazdaságépítés a Közép-Tisza-Zagyva térség
népességmegtartó erejének növelése érdekében.

1.2 Főbb célkitűzések
Átfogó célunk a Közép-Tisza-Zagyva vidék erőforrásait ismerő, azokat saját fejlődése érdekében
hasznosítani tudó, erős, "saját" fenntartható gazdaságot építő közösség kialakítása, innovatív,
szolidáris, környezettudatos magatartással, különös figyelemmel az esélyegyenlőségre.
Rövid távú célunk a helyi aktivitás és tevékenység fokozása, és az "Éljünk a Tiszavölgyben!"
program beépítése a hétköznapi életbe.
Célkitűzéseink két főbb elvi sík mentén tagolhatóak:
- Fenntartható helyi szociális/szolidáris gazdaságépítés
- Fenntartható helyi szociális/szolidáris társadalom kialakítása, közösségépítés

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései
1. Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló
kezdeményezések támogatása
Közvetlen cél: vállalkozások fejlesztésén, munkahelyteremtésen és megőrzésen keresztül a
gazdálkodási hagyományok megőrzése, munkaerő igényes tevékenységek megvalósítása,
együttműködési lehetőségek biztosítása – akár beszerző-értékesítő szövetkezeti formában – is, kisebb
mértékben ugyan, de a térségi turisztikai értékek bemutatására is mód nyílik, közvetett cél az
egészséges életmód elősegítése.
2. A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-energia ágazat
valamint turizmus fejlesztése
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Közvetlen cél: a rendelkezésre álló természeti értékek okszerű hasznosítása. A megújuló energia
programok fejlesztése, melyek által a helyi öngondoskodás környezetbarát módon valósítható meg, a
mezőgazdasági termelés újszerű diverzifikálásával. Közvetett cél: munkahelyteremtés,
energiatakarékosság, helyi potenciál kihasználása.
3. Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése
Közvetlen cél: a helyi kultúra, a hagyományőrzés és a települési épített környezet megőrzése,
fejlesztése. Közvetett cél: a térség lakossága jó közérzetének megőrzése, komfortérzetük növelése.
4. A tájjal harmonikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás
megerősítésével
Közvetlen cél: környezettudatosság növelése, a termelés biztonságának növelése, munkahelyteremtés.
Közvetett cél: a munkanélküliek települési szintű foglalkoztatásának biztosítása, megoldása.
5. Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a hazai- és külföldi együttműködések
kiépítésével, képzések, és K+F segítségével
Közvetlen cél: közösség erősítés, a térségi humán infrastruktúra fejlesztése, stabilizálása. Közvetett
cél: fiatal értelmiségiek helyben tartása, vállalkozások életképességének növelése.
6. Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az
esélyegyenlőség biztosításával
Közvetlen cél: szociális feszültségek csökkentése, közösségi összefogás, együttműködések erősítése.
Közvetett cél: fenntartható és népességmegőrző térség kialakítása.
A célok megvalósítása érdekében - LEADER forrásból - 10 célterület mentén hajthatóak végre
fejlesztések. Célterületeink között öt „vállalkozási alapú”, ezekből egy „kis értékű” fejlesztéseket
tesz lehetővé. Megfogalmazódott egy „komplex” célterület, kettő „közösségi alapú”, egy
„képzés” valamint egy „rendezvény” célterület. A rendelkezésre álló LEADER forrás
allokálásánál vezérlő elv volt a gazdaságfejlesztés prioritása, így a térségi forrásallokációnál
52% – 48% arány érvényesül a gazdaságfejlesztés javára.

1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja
A térségben is az elmúlt három évben jelentős gazdasági és társadalmi változások következtek be,
gazdasági recesszió hatásai a lakosság eladósodása növekedő tendenciát mutat, lelassultak a
különböző fejlesztési programok. Alapvetően nem változtak a jelenlegi igények a két évvel ezelőttihez
képest, ugyanakkor jelentősen csökkent az önerő, a fejlesztések finanszírozására fordítható pénz
mennyisége, jelentős gondok vannak a működtetés, a fenntartás területén mind az önkormányzat, mind
az egyén szintjén. Cél: változások feltárása és ehhez illeszkedő stratégia megfogalmazása.

1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések,
résztvevők
A HVS 2011. évi felülvizsgálata a széles nyilvánosság bevonásával történt, a www.ktzve.hu honlapon
keresztül, valamint a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök (újságok, honlapok, hírlevél, DM
levél, Internet) felhasználásával. A meghirdetett rendezvények, fórumok, ülések nyitottan zajlottak, az
Egyesület munkaszervezeti irodája heti 42 órás nyitva tartással, és elérhetőséggel biztosította az
egyenlő esélyű elérést.
A kommunikáció legfontosabb eszköze az Internet, a honlap elérhetőség: www.ktzve.hu, melyen
keresztül az egyesület folyamatos és széleskörű tájékoztatást nyújt a HVS felülvizsgálat aktuális
állásáról. A honlapon minden munkaközi dokumentum, helyi sajtóban megjelent naprakész információ
megtalálható. A Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban 6 lakossági fórum zajlott, melyen összesen
43-an vettek részt. A fórumokon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő
adatlapok benyújtására.
A projektötlet adatlapok gyűjtése az alábbiak szerint történt:
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-

honlapon letölthetően, e-mailen beküldhető formában fórumokon személyes egyeztetés
alapján,
munkaszervezeti irodán keresztül biztosított konzultációval (igény szerint faxon is
beküldhetően),
települési polgármesteri hivatalokba kihelyezett projektötlet gyűjtő mappákon keresztül,
kistérségi ülésen ismertetett és kiosztott nyomtatványokon keresztül,
tervezői munkacsoport tagjainak gyűjtőmunkáján keresztül.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során beérkezett projektötlet adatlapok száma: 170
db. A javaslattevők arányát tekintve a közszférából 60%-ban, a civil szférából 30%-ban a vállalkozói
szférából 10%-ban nyújtottak be projektötleteket.

1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzéseinek legszembetűnőbb változása, hogy a régi
stratégiában meghatározott 7 célkitűzés száma 6-ra csökkent a turizmus, valamint a helyi bio- és
megújuló-energia ágazat fejlesztésének összevonásával. Újdonság, hogy az idei évtől a helyi bio- és
megújuló-energia ágazat fejlesztésére is történt külön forrásallokáció.
A „Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló
kezdeményezések támogatása” célkitűzésnél legmarkánsabb változás, hogy 2011-től a helyi termékek
kisértékű fejlesztésére is van mód, mely intézkedésünkkel támogatjuk azon mikro- és
kisvállalkozásokat, akik gyors támogatáshoz szeretnének jutni. A kisértékű fejlesztésnél elsősorban
eszközfejlesztésre nyílik lehetőség.
Az „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése”-nél a korábbi 4
célterület 3-ra csökkent, ebben az évben a marketing kialakítására irányuló célterület megjelentetésére
nem érkeztek be konkrét igények. A térségi marketing javítására ugyanakkor van mód kiegészítő
tevékenységként.
A „Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a hazai- és külföldi
együttműködések kiépítésével, képzések, és K+F segítségével” célkitűzésen belül a korábbi 3
célterület 1 intézkedésre, a „Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált
képzések támogatásával” célterületre csökkent. Ebben az évben a nemzetközi kapcsolatok építésére,
javítására irányuló elképzeléseket központi forrásból lehet megpályázni.
A „Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az
esélyegyenlőség biztosításával” célkitűzésen belül a „Közbiztonság megőrzését a Közép-Tisza-Zagyva
térségben” célterület mellett új, komplex célterületként fogalmaztuk meg a „Közösségi összefogás
erősítésének támogatása” című lehetőséget, mely a különböző profilú társadalmi szervezetek
együttműködését támogatja.
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Helyzetelemzés

2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése
2.1.1. A térség általános jellemzői
Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén a
Tisza és a Zagyva folyók mentén terül el. Közelebbről az Alföld nagytájon belül, a Közép –Tisza vidék középtáj területén helyezkedik el. Ezen belül a települések túlnyomó többsége (11 település) a
Szolnoki-ártér kistájhoz, 3 település a Szolnok – Túri -síkhoz és szintén 3 település a Jászság kistájhoz
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tartozik. Akcióterületünk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának területén helyezkedik el. A
Társulás 18 tagtelepüléssel együttesen alkotja a Szolnoki kistérséget, melyből 16 település alkotja
akcióterületünket: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny,
Zagyvarékas.
A 16 település nem kevesebb, mint 6 természetrajzi kistáj találkozásánál alakult ki. Meggyőződésünk,
hogy ez példa nélküli az országban. Egyetlen egy közös természeti jellemzőnk van, hogy folyóparton
élünk, a Tiszavölgyben. A szellemiség megfogalmazásában hétköznapi szavak helyett Gróf Széchenyi
István gondolatait idézzük:
"Tiszavölgy alatt én nem csak a Tisza ágyát értem és azon tért, melyre a kicsapongó Tisza árja terjed,
de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait, melyek a Tiszába omlanak."
A Közép-Tisza-Zagyva Helyi Közösség tagjaiként kivétel nélkül a folyók magas partjain otthont és
megélhetést találó egykori közösségek utódai vagyunk. Sorsuk, megélhetésük ezernyi szállal kötődött
a folyókhoz, a vízhez, mint ahogy az egymással való összeköttetést is évszázadokon keresztül a folyók
"országútjai" biztosították. Hagyományainkban, legendáinkban, szokásainkban máig megőriztük a
természettel okosan együttműködő ember képét. Mindenhol fellelhetők az időben, a messzi múltban, a
lelkekben pedig mélyen gyökerező paraszti kultúra értékei. A régmúlt szinte génekben megőrzött
üzenete, hogy mindenünk meg van, csak okosan, mások és a jövő iránti felelőséggel, de saját
hasznunkra kell élni vele, hogy minden falu, egy teljes ország, egy önálló világegyetem, ahol állsz,
ahol élsz, az a világ közepe. A Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság között, de egyik népcsoporthoz
sem tartozva e közösségben újra egymásra találtunk.
Jelen vannak még a helyi mesterségbeli tudások, de nincs biztosítva azok átörökítése az ifjúság
számára. A hagyományok éltetése erősen jellemzi térségünket, ugyanakkor a hagyományok
megőrzéséhez szükséges a háttér infrastruktúra fejlesztés és az együttműködések erősítése.
A KSH 2009. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a lakosság szám csökkent, a 16 település
lakosságszáma: 39 556 fő, szemben a 41 297 fővel, mely 2008. évben a tervezésünk alapját jelentette.
Infrastrukturális helyzetünk a közműellátottság tekintetében jónak mondható, erősségeinket növeli. A
térség területén a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya – néhány település kivételével
– meghaladja a 80 %-ot. Az ivóvíz minősége több esetben nem felel meg az előírásoknak, a hálózatok
öregek és elavultak. Szennyvízcsatornával a legtöbb település rendelkezik, vagy kiépítése folyamatban
van. A vezetékes gázellátás és a villamosenergia ellátás minden településén biztosított. A közvilágítási
rendszer kiépítettsége teljes, a legtöbb esetben 10 éves a technológia, mely energiatakarékosság
szempontjából korszerűsítésre szorul.
Az egészségügyi infrastruktúra helyzete elégséges, az ellátó rendszer kiépített, az épületek és
felszerelésük felújításra és korszerűsítésre szorulnak. Ugyanakkor a lakosság elöregedéséből adódóan
is sok a beteg, megváltozott munkaképességű ember, valamint magas a mozgáskorlátozottak,
fogyatékosok száma. A lakosság általános egészségügyi állapota nem kielégítő, ezért indokoltak az
egészségügyi preventív intézkedések, köztük a lakosság tájékoztatása, az egszséges életmódra nevelés,
melyet stratégiánkban érvényesíteni kívánunk.
Kistérségi szinten a szociális ellátórendszer kiépített, de további fejlesztésre szorul a fellépő igények
miatt. A települések a közoktatási kötelezettségüknek eleget tesznek, folyamatban van az oktatási
intézmények átszervezése, szükséges az intézmények korszerűsítése, fejlesztése. Elkezdődött a
települések közötti együttműködések keretében az un. iskolatársulások létrehozása. Több településen
(Kőtelek, Nagykörű, Szajol, Csataszög, Újszász, Besenyszög, Tószeg) valósult meg pályázati
támogatással iskola és óvoda fejlújítás- és korszerűsítés. IKSZT beruházásra támogatást Besenyszög,
Rákócziújfalu, Zagyvarékas, Vezseny, Nagykörű települések nyertek el.
Szinte minden településen van sportpálya, sporttelep, melyek leromlott állapotban vannak; de komplex
rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra épülő terekkel kevesen rendelkeznek, ugyanakkor lehetőség
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van az összehangolt, egységes fejlesztésekre a lakosság életminősége javítása miatt. Az ifjúság
elvándorol munkahelyek és szabadidős lehetőségek nélkül, de lehetőség van a térségben tartásukra
szabadidős tevékenységek fejlesztésével, illetve munkahelyteremtéssel.
A térségben a társadalmi szervezetek száma összességében magas, viszont jellemzően három
településre osztódik nagyobb részük: Nagykörű, Rákóczifalva, Besenyszög. Együttműködésük
egymással jelentéktelen, zömében önállóan, partnerségek nélkül működő, jogilag rendezett
szervezetek. A társadalmi szervezetek szerepvállalása, a közszféra és civil szféra együttműködése
javításra szorul.
Térségünkben a településekre jellemzőek a nemzetközi kapcsolatok, leginkább a testvértelepülési
együttműködés, melyeket az önkormányzatok kötöttek. Ezek leginkább kulturális kapcsolatok, nem
jellemző az élő gazdasági együttműködés nemzetközi szinten.
Nem tartozunk a 33 leghátrányosabb kistérség közé. A Szolnoki kistérségben Szolnok Megyei Jogú
Város statisztikai mutatói nélkül azonban a kistérség települései gazdasági, és társadalmi mutatói
alapján hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. (LHH településünk: Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek,
Tiszasüly, Nagykörű, Zagyvarékas.)

2.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok
Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén a
Tisza és a Zagyva folyók mentén terül el. Közelebbről az Alföld nagytájon belül, a Közép –Tisza vidék középtáj területén helyezkedik el. Ezen belül a települések túlnyomó többsége (11 település) a
Szolnoki-ártér kistájhoz, 3 település a Szolnok – Túri -síkhoz és szintén 3 település a Jászság kistájhoz
tartozik.
A régió közlekedésföldrajzi helyzetét a térség megyén belül betöltött központi helyzete határozza meg.
A természetföldrajzi viszonyok és az eltérő közlekedési kapcsolatok miatt a kistérségben öt egymástól
eltérő adottságokkal rendelkező településcsoport különböztethető meg:
1. Szolnok, mint a térség közlekedési csomópontja;
2. Kedvező közlekedésföldrajzi helyzetű települések a 442. sz. főút mellett (Martfű,
Rákócziújfalu, Rákóczifalva);
3. Csak alsóbbrendű úton elérhető, vasútállomással is rendelkező települések a Tisza jobb
partján Szolnoktól délre (Tiszavárkony, Tószeg, Tiszajenő, Vezseny);
4. Főúti és vasúti fővonali kapcsolattal rendelkező települések Szolnoktól északra (Újszász,
Szajol, Szászberek, Zagyvarékas);
5. Csak alsóbbrendű úton elérhető települések, hiányzó kelet-nyugati összeköttetésekkel és
vasútvonal nélkül Szolnoktól északra (Besenyszög, Csataszög, Nagykörű, Hunyadfalva,
Kőtelek, Tiszasüly).
A KTZVE által „lefedett” működési terület a Szolnoki – ártér nevezetű kistájon terül el. A kistérség
kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, a települések jelentős része a Közép – Tiszai
Tájvédelmi Körzet részét képezik, mely országos jelentőségű védett terület. Az értékes folyóparti és
mocsári élőhelyek és társulások számos védett fajnak adnak otthont. A Tisza és holtágai, a Zagyva, és
a folyók hullámterei jelentős természeti erőforrások.
Térségünkben a települések szerkezetének kialakulását alapvetően a folyóvíz-parti helyzet szabta meg.
A Tisza menti falvak az árvízmentes területeket foglalták el a természeti környezethez alkalmazkodó
szabálytalan, de organikus településszerkezettel. Jellemzőjük a történelmi településmag apró telkei és
a kanyargós, zegzugos utcák. A későbbi fejlődés e jelleget megszüntette, és a nyitott utcák már
mérnökileg tervezett, párhuzamos és merőleges utcaszerkezetet mutatnak. Ilyen Tószeg, Tiszavárkony
vagy Zagyvarékas településszerkezete. Az elmúlt 50 évben újonnan önállóvá vált települések
(Csataszög, Hunyadfalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Tiszajenő) szerkezete a mérnöki tervezés
eredményeként szabályos, sakktábla alaprajzú.
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A térség éghajlata kontinentális, nagy és szeszélyes a hőmérsékletingadozás (+40C° és -25C° között),
a napfényes órák száma éves ingadozásban 1900 – 2100 óra között változik. Hazánk legszárazabb
területéhez tartozik. A csapadék sok éves átlaga alig haladja meg a 490 mm – t.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,3 oC. A csapadék évi átlaga 520 - 550 mm, a vegetációs időszak
átlaga 320 mm. Uralkodó széliránya ÉNY-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
Az utóbbi években az éghajlati szélsőségek fokozottabbakká váltak. Az éghajlatváltozás jelenségei a
magas hőmérsékletek és csapadékosabb periódusok váltakozásában-és a szárazabb (aszályos),
valamint csapadékosabb ciklusok negatív hatásaiban (belvízi elöntések, árvízi jelenségek) mutatkozik
meg. Súlyos gondokat és anyagi károkat jelent a talajok elvizesedése, nehéz művelhetősége, a
gyomosodás és a termés minőségének romlása. A kiélezett időjárási jelenségek gazdaságtalanná teszik
a hagyományos növénytermesztési gazdálkodást, ezáltal kultúra és szemléletváltásra van szükség:
tájgazdálkodás (extenzív állattartás, rét-legelőgazdálkodás bevezetése, erdőgazdálkodás, és a
biogazdálkodás bizonyos formáinak előtérbe helyezése.
A kistérség talajtakarója változatos, fő talajképző tényező a folyók, illetve a víz és hatására létrejövő
hidromorf talajok. Három talajtipus az uralkodó. Ezek a réti talajok, a csernozjom talajok és a
sztyeppesedő réti szolonyecek, valamint változataik. A talajok termőképessége változó, a terület közel
70 % - a szántó művelési ágban hasznosított.
A folyók, hullámterek és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, (Közép – Tiszai
Tájvédelmi Körzet) részei a Tisza mellett húzódó ökológiai folyosónak, mely 136 km hosszú és 9452
ha – t foglal magába.
A védett területek rendkívül gazdag és változatos növény, rovar és állatvilággal, biodiverzitással
rendelkeznek. Védettséget élveznek a hullámtéri rétek, szikes puszta maradványok, holtágak gazdag
mocsárvilága, a kérészek páratlan „tiszavirágzása”.
A kistérség környezeti állapota — összességében — a kevésbé szennyezett területek kategóriájába
sorolható.
A légszennyezés legfőbb okozója az ipar és a közlekedés. A térség települései túlnyomó részt a
„kiemelten védett” és „védett” kategóriába taroznak. Az utóbbi években a térség parlagfűvel fertőzött
területnek számít, mely növeli a lakosság allergén megbetegedését.
A felszíni vizek állapota változó.
- A Tisza folyó vízminősége a” jó víz és a tűrhető víz” minősítés közé helyezhető (II – III. osztály).
- A Zagyva folyó a felsőbb szakaszán szennyezettebb, értékei rosszabbak a Tiszáénál (III – IV.
osztály)
- A belvízcsatornák több esetben szennyvizek befogadójaként funkcionálnak és ezért erősen
szennyezettek.
- A holtágak vízminősége szennyezettnek tekinthető, mely többnyire a holtágak elöregedése, a sekély
vízmélységek (feliszapolódás) és az eutrofizáció kedvezőtlen hatásaira vezethető vissza. Az Alcsi Holt
– Tisza, mint kiemelt fontosságú holtág jó minőségű vízzel rendelkezik.
Kiemelt jelentőségű a talajok védelme. Megfigyelhetők a helytelen agrotechnika és külterületi
infrastruktúra (korábbi belvíz elvezető rendszerek elbontása, a megépített meliorációs drénhálózat nem
funkcionál, hulladék elhelyezés) hiányából adódó talajdegradációs folyamatok; a talajsavanyodás,
talajszerkezet romlás, eróziós folyamatok növekedése.
Az árvizek a Zagyván és a Tiszán kora tavasszal, míg a kisvizek ősszel gyakoriak, bár ez a tendencia
az elmúlt évtizedben többször felborult. Erős a belvízveszély.
Javult a hulladékgazdálkodás helyzete, ugyanakkor továbblépést igényel a szelektív hulladékgyűjtés
elterjesztése, a lakosság szemléletmódjának változtatása. Sok probléma van a lakosság
környezettudatos magatartásával, jellemző, hogy a települések határában szaporodnak az illegális
hulladéklerakó helyek.

8

A mezőgazdasági termelés során keletkezett hígtrágya és egyéb hulladékok kezelése, elhelyezése,
ártalmatlanítása részben megoldott, ezen a területen is további környezetvédelmi jogszabályváltozások
szükségesek. Pl. mezőgazdasági- és zöldhulladék újrahasznosítása, komposztálása.
A kistérség jelentős része – elsősorban a folyók miatt – rét, legelő, ártéri terület. A szerény
mennyiségű, növénytermesztésre alkalmas területek többségének aranykorona értéke gyenge.
A növénytermesztésben a térségben hagyományos fajták (búza, napraforgó, repce) a meghatározóak.
A fogyasztási szokásokhoz igazodóan törekvés látszik, elsősorban kisebb gazdaságok, vállalkozások
esetében a zöldségtermesztés erősítésére, ennek gépigénye is alacsonyabb, a magasabb élőmunkaigény mellett.
Az állattenyésztésben elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés volt a jellemző, jelentős volt a tejtermelő
kapacitás. Ezenkívül a juh- és a sertésállomány volt meghatározó még. Jelenleg drasztikusan csökken
a mezőgazdasági termékek kibocsájtó kapacitása. Újszerű kezdeményezések már vannak a volt
mezőgazdasági majorok felújítására, újrahasznosítására (állattartás, terménytárolás, stb.), illetve a
helyi termékek (zöldség, gyümölcs, hús, tej, tojás) helyi hasznosítására (pl. iskolai főzőkonyhákban,
helyi piacokon) a helyi önellátás kialakítását elősegítve. A települések környékén erre alkalmas
földterületek kialakítása ennek elengedhetetlen feltétele.

2.1.3. Demográfiai helyzet
A térségben 4,8%-kal csökkent a lakosság száma 2008. évhez képest. Megállapíthatjuk, hogy a
népességfogyás, elöregedési tendencia tovább folytatódik és gyorsul. A romló demográfiai tendenciát
nem ellensúlyozza a cigány népesség átlag feletti népességszaporulata sem. Újszászon,
Zagyvarékason, Kőtelken, Nagykörűben, Tiszasülyön feladatként jelentkezik a cigányok helyzetének
kezelése, javítása.
A KSH legfrissebb adatai alapján (2009.) térségünkben a lakosság szám csökkent. A 16 település
39 556 lakosának mintegy 13.64%-a regisztrált munkanélküli, ami 2.44%-al meghaladja az országos
átlagot, amely a 2008. évi 4%-os munkanélküliségi rátához képest jelentős növekedést mutat. Tovább
rontja az összképet, hogy településeinken megjelent a közműdíj eladósodás, valamint a jelzálog
eladósodás.
A lakosság kor szerinti megoszlásából is megállapítható, hogy térségünkben a lakosság elöregedőben
van, mivel az összlakosságnak a 0-15 éves korosztály mindössze 15,79%-át teszi ki. A 15-30 év
közöttiek aránya 19,54%, a 30-50 év közöttiek aránya 27,47%, az 50-65 év közöttiek aránya 19,93%, a
65 évnél időseb korosztály aránya 17,25%. A térségünk helyzetét tovább nehezíti, hogy a
munkalehetőségek beszűkülése miatt a fiatalok elvándorlása igen nagyarányú.
Iskolai végzettség szerint a lakosság 51%-ának legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a 8
általánost. Az országos átlag 46%-ához képest ez jónak mondható. Sajnos ez már nem mondható el a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42%
ami 6%-al elmarad az országos átlagtól. A felsőfokú végzettséggel a lakosság 5%-a rendelkezik, ami 7%-os eltérést mutat az országos átlaghoz képest.
Az általános iskolai tanulók száma kistérségi összesítésben mintegy 12,7 %-kal - csökkent. 2009-es
KSH adatok szerint a 16 településünkön az általános iskolai tanulók száma 3013 fő volt. A szolnoki
kistérségben a 2007/2008. tanévben 25 általános iskola 4 tagintézménnyel, 1 önálló gyógypedagógiai
intézmény működött. Nemzetiségi általános iskola a kistérségben nincs.
21 általános iskolát települési önkormányzat, 4-et társulás tart fenn. Nem működik általános iskola
Csataszögön és Hunyadfalván. Az iskolásokat Kőtelken és Nagykörűben fogadják. Önkormányzati
társulások az általános iskolai feladatok ellátására Besenyszög központtal (Tiszasüly); Nagykörű
központtal (Kőtelek); Tószeg központtal (Vezseny) működnek.
A szakközépiskolások száma kistérségi szinten 10,2 %-kal csökkent, amely adat a drasztikusnak
mondható szolnoki 13,5 %-os csökkenésből és a környék 20 %-os növekedéséből adódott. Ezek
eredményeként végül is a középiskolai tanulók száma kistérségi szinten 7 %-kal csökkent. A
szakközépiskolai képzés 41,4 %-os arányt képvisel a megyei középfokú oktatás keretén belül. Ez
megfelel az országos értéknek.
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Az iskolarendszerű szakképzés tendenciája szerint, csökken az iskolás korosztály létszáma,
ugyanakkor nő a képzésben töltött időtartam. A szakiskola kontraszelektált, az ott tanulók létszáma a
gazdaság igényeihez képest alacsony. Kevés a középfokú végzettségű, munkaerőpiacra belépő
szakember, a gimnáziumból és a szakközépiskolából egyre nagyobb arányban tanulnak tovább a
fiatalok. A munkaerő-piaci igényekhez képest magas a felsőfokú intézményekben tanulók aránya.
A csökkenő létszámú szakiskolai képzés komoly feszültséget teremt a munkaerőpiacon és ezen
túlmenően a kontraszelekcióból fakadóan itt a legnagyobb a lemorzsolódás, a képzésből sikeresen
kikerülők tudásszintje eltér a szakmai és vizsgakövetelmények alapján elvárttól, valamint a munkaadói
igényektől is. A munkaerőpiacon egyszerre van jelen a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor a
szükségesnél kevesebb az igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő. Térségünkben igény van a
korszerű, gyakorlaton alapuló mezőgazdasági jellegű szakképzésre, piacképes termékeket előállító
kézműves kismesterségek elsajátítására (lekvárfőzés, sajtkészítés, tésztakészítés, savanyítás,
gyümölcsaszalás, fafaragás, kosárfonás, stb.)
Esélyegyenlőség kiemelt kezelését szempontnak tekintjük.
Programunkban kiemelkedően fontosnak tartjuk a gazdasági és infrastrukturális lehetőségek
fejlesztésével a térség népesség megtartó képességének javítását, illetve a lakosság,- különös
tekintettel az aktívkorúakra- képzésének segítését, hogy kiszélesedjen a magasan képzett, a térséghez
kötődő és azért tenni akaró lakosság köre.

2.1.4. Gazdasági környezet
Az egy főre jutó GDP alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye a 15. helyet foglalja el a megyék
sorrendjében, az elmúlt évek viszonylatában. Jellemzően a GDP megoszlása a gazdasági ágak szerint:
mezőgazdaság 5,6 %, ipar és építőipar együtt 29,1 %, szolgáltatások 65,3%.
A legújabb adatok szerint JNK-Szolnok megye erősen fejlődik a gazdaságfejlesztésben. Húzóágazat a
gépipar. A javuló átlagot a Jászsági kistérség, és Szolnok megyei jogú város gazdaságának fejlődése
növelte, ugyanakkor a Szolnokot körülvevő – KTZVE által lefedett térség települései – elsősorban
Tiszamenti települések
(Tiszasüly, Nagykörű, Csataszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Vezseny,
Tiszavárkony, Zagyvarékas) továbbra is elmaradott, un. „belső perifériának” minősülnek.
A térség gazdag mezőgazdasági termelési kultúrával és hagyományokkal rendelkezik, azonban az
agrárium jelenleg nem versenyképes. A termőhelyi adottságokat figyelmen kívül hagyó helytelen
talajhasználat az alacsony jövedelmezőségen túl jelentősen rombolja a természeti környezet állapotát.
A kisebb településeken még mindig szinte kizárólag a helyi mezőgazdaság ad megélhetést,
ugyanakkor a hagyományos termékszerkezet, az elaprózott birtok – és tulajdonosi rendszer, az
alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejletlensége, a termelés integráltságának alacsony szintje, a
térségi arculat hiánya további súlyos problémákat okoz. A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatások és a termelők közötti összefogás hiánya jellemzi a településeket. Mindezen hátrányok
hozzájárulnak a növekedő munkanélküliséghez. A kistérségben az un. szolnoki löszháton gazdálkodó
szervezetek (Újszász, Rákóczifalva) képesek eredményes mezőgazdasági gazdálkodást folytatni. A
többi területen a térség mozaikos talajszerkezete miatt a gazdálkodók a magas pótlólagos ráfordítással
sem versenyképesek.
A megyében a második legiparosodottabb kistérség, de ez leginkább Szolnokra jellemző. Térségünk
jövőbeni fejlesztését elsősorban közlekedési – logisztikai helyzetére alapozhatja, amennyiben
befejeződnek a folyamatban lévő vasút fejlesztések, és elkészül az M4, illetve az M8 autópálya ide
vezető szakasza.
Az iparon belül a feldolgozóipari ágazatok (gépipar, élelmiszeripar), szolgáltató ipar, kereskedelem
játszik jelentős szerepet.
A szolnoki kistérség részesedése a megye összes vállalkozásának arányát tekintve 43%, amelyből a
mezőgazdaság 26.8%-ot, az ipar-építőipar 34.8%-ot a szolgáltatás 46.4%-ot tesz ki.
A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a
foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából. Ebből a szempontból a települések legfontosabb
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szektorai a kereskedelem, szolgáltatás, közigazgatási szférán belül az önkormányzatok, és a
feldolgozóipar.
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a Kereskedelem szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel.
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a feldolgozóipar rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel.
A térség gazdaságát és vállalkozóit az országos tendenciák jellemzik, magas az egyéni, kis – és
közepes vállalkozások aránya. A vállalkozásokra jellemző a tőke –és piaci ismeretek és kapcsolatok
hiánya. A legalacsonyabb vállalkozási kedv Hunyadfalván (4.8 db /1000 lakos), Tiszajenőn (24.5 db
/1000lakos), Vezsenyen (25.1 db /1000 lakos), Csataszögön (29.0 db /1000 lakos) tapasztalható,
legmagasabb pedig Szászbereken (56.2 db /1000 lakos), Tószegen (54.5 db /1000 lakos),
Rákóczifalván (48.8 db /1000 lakos), Nagykörűben (43.2 db /1000 lakos).
A vállalkozásokon belül valamennyi településen magas az egyéni vállalkozások aránya (59 – 100%
között). Az egyéni vállalkozások többségében kényszervállalkozók, akik jellemzően biztonsági őrök.
A térségben átlag 35.5 vállalkozó jut 1000 lakosra, 73.7 %-uk egyéni vállalkozó.
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása között a legtöbb – 5 db – melyek közül a
kerékpárgyártás, vegyes gazdálkodás, húsfeldolgozás, -tartósítás , műanyag építőanyag gyártása
valamint fémszerkezetek gyártása szerepel.
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 7%-át adja a térségen belüli foglalkoztatásnak.
A térségben – elsősorban a kis településeken – magas és tartós a munkanélküliség (Hunyadfalva
25.1%, Kőtelek 21.8%, Nagykörű 19.5%, Zagyvarékas 16.1%, Rákóczifalva 10.3%, Tiszajenő és
Újszász 9.6%).Összességében megállapítható, hogy a kistérségben a regisztrált munkanélküliek aránya
13.6%, amely meghaladja a 11.2%-os országos átlagot.
A térség gazdag és egyedi turisztikai vonzerőkkel rendelkezik (természeti értékek, termálvíz,
gasztronómia), amire sokrétű gyógy – és wellness, vízi-, öko-, kulturális-, falusi és sport turizmus
építhető. Azonban a lehetőségek jelenleg még kihasználatlanok, melynek főbb okai, hogy nem állnak
rendelkezésre a sokoldalú és minőségi szolgáltatások nyújtásának alapfeltételei.
A kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését a meg nem újuló természeti erőforrások (földgáz, ásványi
nyersanyagok) szórványos jelenléte mellett a megújuló természeti erőforrások (termál- ásvány- és
gyógyvizek, rétegvizek, felszíni vizek) bősége, a talajadottságok változatossága befolyásolja.
A falvak, városok településrendezési terveiben kijelöltek az ipari jellegű területek, azonban csak a
térség 4 településén kezdett el működni ipari park jelleggel lehatárolt terület, ahol 1-2 betelepült
vállalkozás működik, amelyek további fejlesztésre szorulnak. Jelenleg 1 ipari park Szászberek
településen működik. A térség gazdaságfejlesztésének súlyponti eleme lehet a meglévő
iparterületek hasznosítása, fejlesztése, ami csak infrastrukturális fejlesztésekkel együtt valósítható
meg.
A gazdasági bázis megerősítése új vállalkozások indítását, az üzleti infrastruktúra és a szolgáltatások
fokozatos kiépítését igényli. A meglévő illetve új ipari területek, parkok fejlesztése, illetve a
tőkevonzó képesség erősítésével megalapozható szilárd gazdasági bázis a továbbfejlődés
kiindulási pontja lehet.

2.1.5. Társadalmi környezet
Jellemző a települési sport- és szabadidõs szervezetek, a hagyományőrző illetve kulturális
tevékenységű szervezetek aktivitása. A legnagyobb szervezetek (Kuruc Hagyományőrző Egyesület,
Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület, Rákóczifalvi Madárbarát- és Természetvédő Egyesület,
Szabó János Horgászegyesület, Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, Rákóczi Lovasai Egyesület,
Emberkék az Emberért Egyesület, Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, Besenyszögért Alapítvány)
mindegyike pályázati forrásokat vesz igénybe tevékenysége végzéséhez, bár még jellemzően az állami
támogatásokból származó forrásokból működnek (önkormányzati költségvetésből). Jellemző rájuk az
önkéntes munka bevonása.
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Egy ideig emelkedett az állami támogatásokból származó források aránya, 2000-ben a teljes szektor
bevételeinek 28%-a származott az állami vagy önkormányzati költségvetésbõl, ez az arány 2005-re
40% fölé emelkedett, míg jelenleg újabb adatokkal nem rendelkezünk. A szektorban dolgozók száma
több mint 6%-kal növekedett az utóbbi két évben. A főállásban, teljes munkaidőben foglalkoztatottak
létszáma megközelítette a 10 fõt.
Általában jellemző a klasszikus civil szervezeti forma, leginkább egyesületben működnek a
szervezetek. A különböző tevékenységcsoportokon belül jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a
bevételek, illetve a szervezetszám tekintetében. A térségben minden településen működik
Vadásztársaság, mely civil egyesületi formában látja el tevékenységét. A térség 12 településén van
Horgászegyesület, illetve sportegyesület, melyek elavult eszközrendszerrel, infrastruktúrával, de
lelkesen végzik önkéntes tevékenységüket.
Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége:
- a rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület országosan elismert rendezvénye az Aratófalatok
ünnepe a Magyar Turizmus Zrt. rendezvénynaptárjában is besorolt,
- a Rákóczi Néptáncegyüttes táncosai országszerte mérettetik meg magukat a hagyományos magyar
népi táncok versenyein, fesztiváljain,
- a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület.
Kiemelkedő a civil sport terén:
- az újszászi Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület országos lábtoll-labda bajnokságai méltán
elismertek,
- elismert a rákóczifalvi Rákóczifalva Sportegyesület labdarúgó (NBIII.), sakk, valamint
lovassportokkal (fogathajtás) kapcsolatos tevékenysége.

2.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség
A HVS felülvizsgálati folyamatában – a kezdeti lépésektől – kiemelt figyelmet és szerepet kapott az
Akcióterületen a partnerség fejlesztése, kezelése. A helyi akciócsoport leaderszerűen alakult,
„magukat” szervezve léptek be azok a civilek, önkormányzatok, vállalkozások (51 alapító tag, ebből
11 önkormányzat, 10 társadalmi szervezet, 30 vállalkozás) akik felismerték a LEADER program
céljaiban, megvalósításában rejlő vidékfejlesztési lehetőséget.
Térségünkre, a jász és kun mentalitásra jellemző az összefogás hiánya, a valódi partnerség hiánya,
mindez évszázados történeti múltra és emberi tényezőkre vezethető vissza, melynek megváltoztatása, e
szemlélet pozitív irányú alakítása nagy kihívás, és hosszú távú folyamat. Tény, hogy az
együttműködéseket jellemzően a vélt - és nem valós – remélt haszon, érdek vezette. Ez sajnos a
program elején 2008-ban is megfigyelhető volt, sokan attól reméltek pályázati támogatást illetve egyéb
előnyöket (pl. bírálati szempontok), hogy az akciócsoport tagjai sorába léptek. Miután 2009-ben, de
leginkább 2010. évben nyilvánvalóvá vált, hogy a tagság, maga a leaderben való gondolkodás, és
együttműködés nem az „elvárt előnyök” megszerzéséről szól, hanem közös gondolkodásról, közös
tervező munkáról, együttműködésben történő térségfejlesztésről, a tagok egy része - a tagságot
megtartva - passzívvá vált. Folyamatosan szűntek meg tagsági viszonyok és léptek be új tagok.
Jelenleg 36 tagból áll egyesületünk, 13 közszféra, 10 társadalmi szervezet, 13 vállalkozás alkotja
egyesületünket, megtartva a LEADER program belső arányait.
Közösségépítést és partnerség fenntartását a munkaszervezeten keresztül az elérhető kommunikációs
eszközök, elemek felhasználásával, a nyilvánosság biztosításával gyakoroljuk:
-

-

A potenciális valamint a nyertes pályázókkal kialakult a rendszeres kapcsolatot működtetjük
fórumok, találkozók, egyeztetések, fogadóóra, tanácsadás keretében,
A www.ktzve.hu honlapon minden aktuális információ naprakészen megtalálható, térségi
eseménynaptár működik, valamint térségi büszkeségek – nyertes projektek, térségi
vállalkozások szolgáltatási hirdetései, és egyéb térségi információk is felkerülnek a honlapra
térítésmentesen (igény szerint),
Kéthetente KTZVE hírlevélben történik az aktuális információk kiküldése a partnerlistában
nyilvántartott címlistára (nem csak egyesületi tagok részére!),
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-

-

-

A helyi újságokban, helyi más médiumokban (helyi rádió, televíziók) rendszeresen megjelenő
információkkal segítjük a tevékenység nyomonkövetését, újabb információk széles körű
eljuttatását a térségbe.
Rendszeres kapcsolatot ápolunk a kistérségi többcélú társulással, a kistérség kamaráival
(agrárkamara, kereskedelmi és iparkamara), Civil Házával (Társadalmi Szervezetek
Érdekvédelmi Szövetsége),
Tagönkormányzataink honapjain megjelenítjük az aktuális híreket.

A program végrehajtása első szakaszában (2008-2010) is szerepet vállaló partnerek és tagok (civilek,
önkéntes szervezetek, intézmények, önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek) jelenleg is
aktívan kiveszik a részüket térségünk fejlesztéséből, bevonhatóak, és aktívan tevékenykednek a
tervező munka során is. A 2011-es felülvizsgálat indításakor megválasztott, önkéntes tervezői
csoporttagok nagy tenniakarással láttak hozzá a tervező munkához.
A program céljainak megvalósításában fontos és jelentős az érintett önkormányzatok és civil
szervezetek (tájékoztatás, szervezés, mozgósítás, infrastrukturális háttér biztosítása) elvi támogatása.
Az érintett fejlesztésekben érdekelt vállalkozói kör elsősorban a számukra kínált pályázati
lehetőségeken keresztül méri le a program hasznosságát. Itt viszont a központi elvek és irányítás is
meghatározó, ez fejlesztendő terület: az utóbbi két évben kialakult és egyre mélyülő bizalmatlanság, a
növekvő bürokrácia, valamint hosszú bírálati idő nem kedvező a program sikeres megvalósításában.
Összességében jellemző HACS-unkra a széles körű kapcsolatrendszer működtetése, az
önkormányzatokkal, kistérségi társulással, és a térségben működő civil szervezetekkel történő
rendszeres kapcsolattartás, ugyanakkor javítani szükséges a lakosság passzívabb részével történő
kommunikációt, szükséges megtalálni azokat a figyelemfelkeltő eszközöket, melyekkel szélesebb
társadalmi támogatást tudunk elérni, valamint a vállalkozói réteg bizalomvesztését vissza tudjuk
fordítani.
Erősíteni szükséges a helyi kezdeményezőkészséget (képzések, találkozók, pl. állampolgári tanács
módszerén alapuló kezdeményezések segítségével), melyek növelik a „beleszólás” lehetőségét a helyi
ügyekbe, fejlesztésekbe. Ugyanakkor alapvető, hogy amíg az egyén nem tudja saját létét
(megélhetését) biztosítani, addig nem képes/hajlandó a közösségért tenni.
ÉRTÉKKÉ kell tenni a közösségért végzett munkát. Széles körű motiváltságot kell teremteni a
közösségért végzett tevékenységekben.

2.3 A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése
Az egyesület 2009-ben három alkalommal hirdethetett pályázati felhívást a rendelkezésre álló mintegy
1,2 milliárdos térségi keretösszeg lehívására. A 77 beérkezett kérelemből 46 pályázót értesíthettek az
elnyert támogatásról. Az összesen 233 623 460 Ft támogatási összegből a térségben sportpályák,
hagyományőrző épületek, templomok, alkotó táborok, piacok, játszóterek, pihenő helyek, parkok
épülhetnek, korszerűsödhetnek, valamint 16 helyi vállalkozó fejlesztheti vállalkozását munkahelyeket
teremtve eszközbeszerzéssel, gazdasági épületeik felújításával.
A Gazdaságfejlesztés, azon belül a „Versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító
vállalkozások támogatása” prioritáson belül a „Termelői, termelői tulajdonú feldolgozó üzemek és
szolgáltatási infrastruktúra megerősítése, helyi termék fejlesztés, piacra jutás elősegítése céljából”
intézkedésre a III. tengely Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére jogcímre 18 kérelem
érkezett, 8 településről, melyből 1 kérelmet nehéz pénzügyi helyzete miatt vissza kellett utasítanunk, 1
kérelmező visszavonta kérelmét, 9 projekt nem érte el a minimális pontszámot. A második körben a 9
kérelemre összesen 208.543,85 euro összegű támogatást igényeltek, melyből 1 kérelmet nehéz
pénzügyi helyzete miatt vissza kellett utasítanunk, 1 kérelmező visszavonta kérelmét, 1 projekt nem
érte el a minimális pontszámot, így az elnyert támogatás összege: 164.386 eu. A kérelmezők
vállalkozásaik eszközparkjának bővítésére, felújítására, illetve egy esetben a vállalkozáshoz használt
épület bővítésére szánják az összeget. Összeségében szépen kidolgozott, összeszedett kérelmeket
nyújtottak be a helyi vállalkozók. Ez által versenyképes, minőségi szolgáltatást nyújtó
mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban tudnak munkát vállalni. Javuló
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hatékonyság, az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések
valósulhatnak meg.
Gazdaságfejlesztésen belül a „A térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése”
prioritásának két intézkedéscsoportját határoztuk meg. Melyek közül az első a „Helyi hagyományokra
és természeti adottságokra épülő öko-, vízi, horgász-, lovas- és vadászturizmus fejlesztése”. Erre az
intézkedéscsoportra egyrészt a III. tengely „Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez” jogcím,
másrészt a IV. tengely „Helyi sajátosságú területek, szolgáltatások térségi fejlesztése” terület nyújtott
vissza nem térítendő támogatási lehetőséget, melyre 2 nyertes pályázat érkezett, 2 településről 14.276
Euro értékben. Az egyik alkotótábor már megvalósult, másik mintegy 12.000 euro támogatási összegű
pályázatnál a pályázó még hezitál a kivitelezés megvalósításával kapcsolatban. Turisztika témában az
első körben 4 db kérelem érkezett be, 4 településről, melyből 1 kérelmező pályázott sikeresen erre a
forrásra, 9.814.860 millió forint összegben Nagykörűből. A második körben 4 kérelem (2 településről)
153.010 euro támogatást igényelt és nyert el. A kérelmezők turisztikai létesítményeket, vendégházat,
lóistállót hoznak létre, főként a lovasturizmus fejlesztés indul el. A kérelmek megvalósítását követően
a Közép-Tisza-Zagyva térség teljes környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá
válik, nő a vendégéjszakák száma, az igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai
szolgáltatások kihasználtsága nő, több vállalkozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek
alakulnak. Vélhetően csökken az elvándorlás a kistérség településeiről, a fiatal, produktív népesség a
térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások és életszínvonal javulásának hatására.
Ezen prioritáson belű a második intézkedés a „Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az
egészséges életmód szemléletének terjesztésével”, melyben IV. tengely „Egészséges életmódra
nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása”, ez az Ifjúsági rekreációs, szabadidős és
sporttevékenységek fejlesztését a meglévő sportpályák, játszó és pihenő helyek felújítását szolgálják. 4
db sportpálya felújításra, 4 településről, 46.189 euro összegben érkezet be pályázat, ahol is a
sporpályákhoz tarozó épületet újjítják fel, lelátót építenek, a pályát újrafüvesítik, kézilabdakosárlabdapálya felszínét új burkolattal látják el, illetve rekreációs központot hoznak létre. A III.
tengely „Falumegújításra és –fejlesztésre” 4. célterület játszótér kialakítására 6 db kérelem érkezett,
ebből az 1. körben 2 kérelem nem érte el a minimális pontszámot. További 4 kérelem nyert, melynek
összege megközelítően 92.000 euro. A megvalósítást követően faluképhez illeszkedő, mindenki által
biztonságosan használható játszóterek épülnek, mely jótékony hatással lesz a közösségre, a
kisgyermekes családokra. Növeli a lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel.
A közösségi célú fejlesztéseken belül 3. prioritás tekinthető legsikeresebbnek, ezekre érkeztek be
pályázatok, kérelmek.
Az „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése” prioritás
„Közép-Tisza-Zagyva térségi marketing kialakítása” intézkedésre IV. tengely „Leader Helyi
marketing fejlesztése” jogcímre 2 pályázat érkezett, 2 településről 7.080 Euro támogatási összegben.
Kiadványok, honlapok, helyi jellegzetességű ajándéktárgyak készítése kistérségi és települési,
mikrotérségi szinten a táj, történelmi előzmények, települések gazdasági élete bemutatása céljából. A
turisztikai látnivalók, attrakciók bemutatása, és a helyi vonzerőleltár elkészítése (táji és építészeti,
ökológiai, gasztronómia, népművészeti hagyományok, stb.) általános és tematikus kiadványok,
honlapok, illetve azok bemutatása rendezvényeken, kiállításokon. A Közép-Tisza-Zagyva térség teljes
környezetének állapota javul, így a turisták számára vonzóvá válik, nő a vendégéjszakák száma, az
igénybevett lovas-, vadász-, vízi-, horgászturisztikai szolgáltatások kihasználtsága nő, több
vállalkozást erre az ágazatra alapítanak, munkahelyek alakulnak. Csökken az elvándorlás a kistérség
településeiről, a fiatal, produktív népesség a térségben marad a turisztikához kapcsolódó szolgáltatások
és életszínvonal javulásának hatására.
„A helyi hagyományos mesterségek megőrzése, bemutatásának támogatása” intézkedésre IV. tengely
„Helyi sajátosságú területek, szolgáltatások térségi fejlesztése” valamint „Hagyományos paraszti
gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi termék fejlesztés valamint népi kismesterségek megőrzése”
jogcímekre összesen 4 db pályázat érkezett be, melyből egy pályázatot el kellett utasítanunk, mert nem
szerepelt a jogosult települések sorában. A támogatott pályázatok 21.866 Euro támogatási összegre
pályáztak, 2 településről. A hagyományos paraszti gazdálkodás, népi kismesterségek bemutatásának
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támogatása, a régi helyi mesterségbeli tudások és technikák hagyományos szerszámmal történő
bemutatásának támogatása, bemutatásra alkalmas kisléptékű infrastruktúra fejlesztésének támogatása a
cél. Minden olyan helyi sajátos tevékenységekre lehetett támogatást igénybe venni, melyek a
hagyományos helyi mesterségek megőrzéséhez és bemutatásához közvetlenül kapcsolódnak. A
hagyományos mesterségek művelésével kézműves munkahelyek teremtődnek, a helyi termékek
előállításának lehetősége megnő. Közvetett eredménye, hogy a falusi turizmus helyi attrakció kínálata
gazdagodik.
„Az épített települési környezet, falukép, igényes hagyományokat őrző életterek kialakításának,
felújításának támogatása” intézkedésre volt a legnagyobb az érdeklődés. A „Leader Hagyományokat
őrző kiállítóhelyek, bemutatóhelyek fejlesztése” mind a közösségi, mind a vállalkozás alapú
fejlesztésekre 7 db pályázat érkezett (1 db érdemi vizsgálat nélkül elutasítva), 3 településről, mintegy
49.510 euro összegben. Ezek közül egy megvalósult, 2 fejlesztés folyamatban van, a többi pályázat
megvalósításának elindítását tavaszra tervezik. A pályázatok megvalósításával a helyi hagyományok
felelevenítését, bemutatóhelyek, kiállítóhelyek kisléptékű felújítását, hagyományőrző jellegű
magángyűjtemények bemutatását, a helyi hagyományőrző köz-és magángyűjtemények bemutatásához
közvetlenül kapcsolódó kisléptékű eszközbeszerzését támogatja. Ezáltal a helyi lakosság újra felismeri
a hagyományokban rejlő lehetőségeket, kedvet kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban
magukénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a
hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre.
Ezen intézkedésen belül a III. tengely „Falumegújításra és –fejlesztésre” 1., 2. 3. célterületére, illetve
III. tengely „Vidéki örökség megörzése” jogcímre 17 db kérelem érkezett be (9 projekt nem érte el a
minimális pontszámot), 7 településről. Falumegújításra 7 db kérelem nyert el támogatást 317.122 euro
összegben. A III. tengely 1. kör „Vidéki örökség megörzése” jogcímre 1db kérelem 2.913.300 Ft.összegben nyert el támogatást. A helyi piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb
üzlethelyiségek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatását valósítja meg, a minőségi
követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és az elárusító vállalkozók egyaránt
igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával lehetőség nyílik a szolgáltatási
színvonal emelésére, az életminőség javítására településszerte. Jótékony hatással lesz a
termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a lakosság életminőségét és
helyben tartó erőt képvisel.
A következő intézkedés a „Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai
jellegzetességek fejlesztésének támogatása”, melyre IV. tengely „Hagyományokat őrző rendezvények
fejlesztése, megvalósítása” jogcímre 6 pályázat érkezett (1 db elotasításra került), 5 településről,
17.937 euro összegben. Ezen rendezvények mindegyike megvalósult projekt. Ezek színvonalas
hagyományőrző rendezvények melyek a helyi szereplők együttműködésével jöttek létre. Ezáltal a
helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, kedvet kap azok felelevenítésére.
A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az
értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és együttműködni képes civil
szervezetek jönnek létre.
A „Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a képzések, és K+F segítségével”
prioritás két intézkedésére érkeztek pályázatok. A „Helyi vállalkozások, vállalkozók képzése,
alternatív képzési- és foglalkoztatási programok megvalósítása kiemelten a roma lakosság körében”
intézkedésre és a „A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és
túl” intézkedésre. Az első intézkedésre a IV. tengely „Élhető Élet Program megvalósítása a térségben”
célterületre 2 pályázat érkezett Rákóczifalváról, 10.668 euro összegben, melyek közül az egyik már
megvalósult. A pályázatok megvalósítását követően a térségi "Élhető Élet Program" beindul, elméleti
társadalmi, gazdasági és gyakorlati képzések szabadegyetem formájában. A képzések konzultációi
számára klubszerű gyakorlóterek hoznak létre, könyvtárakban, közösségi házakban. A térség
gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzelései összehangoltabbá válnak, piacképes képzésekkel
javulni fog a hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélye és a meglévő munkahellyel
rendelkezőknek stabilizálódik a munkaerőpiaci helyzete. Vállalkozói ismeretek bővülése,
piacképesebb vállalkozások létrejötte.
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A második intézkedésre szintén 2 db pályázat érkezett a IV. tengely „Együttműködés ösztönzése”
jogcímre, melyből az egyik pályázó visszalépett. Rákóczifalva településről érkezett pályázat még nem
valósult meg, a megvalósításra szánt összeg 6.582 euro. Ha ez létrejön, akkor a meglévő nemzetközi
testvértelepülési kapcsolatok hivatalossá válnak, együttműködési szerződések alapján gazdasági
jellegű projektek is megvalósulnak. A projekt tartalmaz 5 hazai és nemzetközi LEADER közösséggel
felvett kapcsolatot. A testvérvárosi kapcsolatok kialakulnak, illetve a nemzetközi hálózatépítéshez a
nyelvi nehézségek leküzdhetővé válnak.
A 3. prioritás a közösségi célú fejlesztéseken belül a „Társadalmilag hosszú távon fenntartható,
szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával”. A „Közösségi
szerepvállalást felvállaló társadalmi szervezetek támogatása” intézkedésre IV. tengely „Közbiztonság
megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben” célterületre 2 pályázat érkezet, melyből az egyik pályázó
visszalépett. A polgárőrség fejlesztésére 5.907 euro támogatási összeget nyertek el a Nagykörűi
polgárőrök, amit már meg is valósítottak. Az elnyert összegből az alapvető működési feltételeket
(jelzőeszközök biztosítása, védő- és egyenruha biztosítása), biztosítják. Ezáltal a teljes akcióterületen
javul a közbiztonság, mely a lakosság közérzetét javítja, növeli az idelátogatók bizalmát, hozzájárul az
élhetőbb települési környezet kialakításához.

2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága
A térségben is az elmúlt három évben jelentős gazdasági és társadalmi változások következtek be
(gazdasági recesszió hatásai a lakosság eladósodása növekedő tendenciát mutat, lelassultak a
különböző fejlesztési programok):
- a KSH 2009. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a lakosság szám csökkent, a 16 település
lakosságszáma: 39 556 fő, szemben a 41 297 fővel, mely 2008. évben a tervezésünk alapját jelentette.
- 2008. óta jelentősen növekedett a munkanélküliség, a kistérségben a regisztrált munkanélküliek
aránya 13.6%, amely meghaladja a 11.2%-os országos átlagot.
A HVS-ben a korábban szakmailag megalapozottan kiírt fejlesztési célok és a valós pályázati
eredmények nem igazolták vissza a kitűzött stratégiai céljaink megvalósulását, jelentős pályázati
forrásunk maradt felhasználatlanul, mely szintén indokolja stratégiánk felülvizsgálatát. Alapvetően
nem változtak a jelenlegi igények a két évvel ezelőttihez képest, ugyanakkor jelentősen csökkent az
önerő, a fejlesztések finanszírozására fordítható pénz mennyisége, jelentős gondok vannak a
működtetés, a fenntartás területén mind önkormányzati, mind egyén szintjén. Tapasztalataink szerint a
beérkezett pályázatokból hiányzik az innovatív gondolkodás, a ténylegesen újszerű megoldások
megjelenése. Hiányzik a közösségért végzett munka elimerése, a szolidaritás.
A szélsőséges időjárás negatív hatásai (árvíz, tartós belvízek kártétele, viharok) érzékenyen érintették
térségünket. Mindezek a tényezők arra késztettek bennünket, hogy átértékeljük és a kialakult
helyzethez igazítsuk a LEADER program korábbi célkitűzéseit, meghatározott irányait.

2.5 SWOT elemzés
Erősségek
Gyengeségek
A megyeszékhely (Szolnok) gazdasági,
A Térség differenciált fejlettsége (Szolnok <> többi
társadalmi, kulturális integráló ereje és húzó
település)
hatása
Periférikus jelleg, elmaradott települések jelenléte
Agglomerációs fejlődés pozitív hatásai a
A mezőgazdasági termelés integráltságának alacsony
környező településekre
szintje
Szolnoki Főiskola szakirányú tanszékeinek
Tőkeszegénység a gazdaságban és az intézményi
(turizmus, vidékfejlesztés, stb.) szakmai és
szférában
tudományos háttere
A gazdasági szervezetek és a lakosság eladósodottsága
A Térség természeti értékekben gazdag és
Árvíz és belvízveszélynek kitett térség
mezőgazdasági adottságai kedvezőek az
Megújuló energiapotenciál kihasználatlan
agrártermelés és túrizmus számára
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Kedvező és gazdag megújuló energia potenciál
(geotermikus, CO2, zöld (bio) energia)
Kedvező –központi –közlekedés földrajzi
fekvés és helyzet (tranzit szerep)
Gépipar, élelmiszeripar meghatározó jellege
Szolnok felvevő piac szerepe

Az érdekérvényesítés – lobbizás – alacsony foka
A települések elöregedése, népességmegtartó képesség
csökkenése
A Térség településeinek úthálózata rossz (belterületi
utak, járdák)
Romló demográfiai tendencia - a népességfogyás,
elöregedési tendencia tovább növekszik és gyorsul
Összefogás hiánya települési, vállalkozói és társadalmi
szinten
Turisztikai létesítmények részleges vagy teljes hiánya
Helyi termékek hiánya, a kevés meglévő elégtelen
marketingje
Önerő hiánya

Lehetőségek
Veszélyek
Többcélú föld – és területhasználat
Hagyományos – és gazdaságtalan – termelési
szerkezet, értékesítési nehézségek
Táj – és ökogazdálkodás fejlesztése
Az átfogó fejlesztés elmaradása (paradigma váltás - táj
Ökoturizmus (vízi, falusi, lovas, vadász, gyógy)
– és ökogazdálkodás bevezetése, helyi piacok
fejlesztése
erősítése: „Termelj helyben,fogyassz helyben, dolgozz
Ártéri és vad- és halgazdálkodás megújítása
helyben” szemléletmód
Megújuló energiák (zöldenergia programok)
A térség további elszegényedése és a fejlesztési
hasznosítása
lehetőségek beszűkülése
A lakosság és vállalkozók ismereteinek
Nem sikerül tőkét bevonzani a Térségbe
fejlesztése célirányos képzési, szakképzési
Szolnok város túlzott dominanciája
programokkal
A vállalkozói és lakossági önszerveződés hiánya,
Üzleti háttér szolgáltatások fejlesztése
érdektelenség fokozódása
Térségi összefogás és együttműködés erősítése
Az éghajlati – időjárási – szélsőségek felerősödése
EU források kihasználása
Kidolgozott tervek és programok hiányában a források
A lokálpatriotizmus, közösségi összefogás és
nem lesznek elérhetőek
szemléletmód erősítése
Kistelepülések fejletlen humán infrastruktúrája
Szakképzett munkaerő elvándorlása
A Térség lakosságának elöregedése
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A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
Jövőkép:
2013-ra a helyi adottságokra épülő tevékenységek fejlesztése (pl. az élelmiszerek előállítása,
feldolgozása és értékesítése) egyidejűleg az infrastruktúrális feltételek javításával a helyi munkaerő
bevonásával elindul, a térség természeti adottságaira építve megkezdődik a megújuló energia potenciál
felhasználása, valamint a többoldalú együttműködésekre alapozva a térség belső társadalmi, gazdasági
integrációs szintje és függetlensége erősödik.
Átfogó célunk a Közép-Tisza-Zagyva vidék erőforrásait ismerő, azokat saját fejlődése érdekében
hasznosítani tudó, erős, "saját" fenntartható gazdaságot építő közösség kialakítása, innovatív,
szolidáris, környezettudatos magatartással, különös figyelemmel az esélyegyenlőségre.
A térség, adottságait kihasználva képes lesz a turisztikai értékek tudatos megjelenítésére, a komplex
turisztikai programok kialakitására és önszerveződő turisztikai elemek létrehozására a turisztikai
marketing adta lehetősegek és eszközök maximális kihasználásával.
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Rövid távú célunk a helyi aktivitás és tevékenység fokozása, és az "Éljünk a Tiszavölgyben!"
program beépítése a hétköznapi életbe.

A HVS struktúrája
I. JÖVŐKÉP
2013-ra a helyi adottságokra épülő élelmiszerek előállítása, infrastruktúrális feltételeinek javítása, a
helyi munkaerő alkalmazásával elindul, a térség természeti adottságaira épülő fejlesztésekkel
megkezdődik a megújuló energia potenciál felhasználása, valamint a többoldalú együttműködések
fejlesztésével a térség belső társadalmi, gazdasági integrációs szintje és függetlensége erősödik.
PRIORITÁS
Fenntartható helyi szociális/szolidáris gazdaságépítés a Közép-Tisza-Zagyva térség népességmegtartó
erejének növelése érdekében
II. CÉLKITŰZÉSEK
II.1. Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló
kezdeményezések támogatása
II. 2. A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-energia ágazat
valamint turizmus fejlesztése
II.3. Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése
II.4. A tájjal harmonikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos magatartás
megerősítésével
II.5. Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a hazai- és külföldi együttműködések
kiépítésével, képzések, és K+F segítségével
II.6. Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az
esélyegyenlőség biztosításával
III. INTÉZKEDÉSEK
III.1./1. 530b01, Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások fejlesztésének
támogatása
III.1./2. 530b02, Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások kis értékű
fejlesztésének támogatása
III.2./1. 530b03, Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása, a helyi megújuló-energia ágazat
fejlesztés
III.2./2. 530b04, Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
III.3./1. 530c08, Hagyományokat őrző, egészséges életmóddal kapcsolatos és térségre jellemző
rendezvények fejlesztése, megvalósítása
III.3./2. 530a06, Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi-, és
szórakozási helyek fejlesztése
III.3./3. 530b05, Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása
III.5./1. 530d09, Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések
támogatásával
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III.6./1. 530a07, Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben
III.6./2. 530f10, Közösségi összefogás erősítésének támogatása

3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez
Akcióterületünk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának területén helyezkedik el. A Társulás 18
tagtelepüléssel együttesen alkotja a Szolnoki kistérséget, melyből 16 település alkotja
akcióterületünket: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny,
Zagyvarékas.
A demográfiai helyzetet vizsgálva, a KSH 2009. évi legfrissebb adatai alapján megfigyelhető, hogy
kistérségünkben a lakosság száma csökkent, a 16 település lakosságszáma: 39 556 fő, szemben a
41 297 fővel, ami 4,8%-kos csökkenést mutat a 2008. évhez képest. Megállapíthatjuk, hogy a
népességfogyás, elöregedési tendencia tovább folytatódik és gyorsul.
Mindezek mellett a gazdasági és társadalmi változások hozzájárultak egy nagy fokú gazdasági
recesszióhoz, amely jelentős mértékben megmutatkozik a lakosság eladósodásának növekvő
tendenciájában, illete a különböző fejlesztési programok csökkenésében.
Térségünkre jellemző a sport- és szabadidõs szervezetek, a hagyományőrző illetve kulturális
tevékenységű szervezetek aktivitása, amely részben kielégíti térségünk társadalmi szükségleteit.
A versenyképes helyi termékek és szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló
kezdeményezések támogatása kiemelt szerepet kap, melyek a textilipar, műanyaggyártás,
fémszerkezetgyártás és egyéb könnyűipar ágak jelenlétében mutatkozik meg. Mindemellett
kistérségünkben lehetőség nyílik a paraszti gazdálkodásra, a hagyományos kézműipari, kisipari
mesterségekre is, melyeket szükséges a fiatal korosztályokra átörökíteni.
A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-energiapotenciál
térségünkben még kihasználatlan. A térség egyik gazdasági kitörési iránya lehet, ha rendelkezésre álló
természeti értékeinket (biomassza, geotermikus energia, napenergia) a közeljövőben hasznosítani
tudjuk. A Tisza és Zagyva ártéri erdeje gazdag növény és állatvilággal rendelkezik, amely kiemelt
szerepet tölt be a horgász és vadászturizmusban.
A Közép-Tisza-Zagyva érték megőrzése kiemelt fontosságú térségi közösségünk megerősítésében.
Településeink számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel jellegzetes épített környezettel bírnak.
Ezen fejlesztések támogatása elengedhetetlenül fontosak térségünk társadalmi kohéziója
szempontjából.
A környezettudatos magatartás megerősítésével törekedni kell a rendkívül gazdag és változatos
biodiverzitás fenntartására, valamint harmonikus kapcsolatot kell kialakítani a területen gazdálkodási
tevékenységet folytatók között.
A nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése végett, a hazai- és külföldi
együttműködések ösztönzésével törekedni kell egy fejlett szociális hálózat kiépítésére, melyre a K+F
támogatások nyújthatnak segítséget.
Céljaink között szerepel még az is, hogy hosszútávon egy társadalmilag fenntartható, koherens
közösséget alakítsunk ki az esélyegyenlőség biztosításával. Minden településen működnek bejegyzett
társadalmi szervezetek, klubok, de fontos a közösségi összefogás erősítése. A fenntartható és
népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő (különböző profilú) egyesületek, szervezetek
tevékenységének összegzése szükséges, az együttműködési lehetőségek feltárása, esetlegesen a
turisztikai kínálatba történő bevezetése, sajátos közösségi terek létrehozása.
Célunk, hogy szakszerű hagyományőrző tevékenységek, szakavatott művelői kapjanak támogatást, ne
az önjelölt hagyományőrzők. Ezáltal biztosított, hogy valóban a hagyományos szakszerű technika,
anyaghasználat és forma, motívum kincs öröklődik tovább. Igaz ez a népi kismesterségekre és régi
szakmák művelőire, kik még tovább tudják adni évtizedes tapasztalatukat. A támogatást ebbe az
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irányba kívánjuk hatékonyan biztosítani. Alkotóházak esetében újonnan létre jövő munkahelyek,
bővítés, felújítás megvalósítására allokálunk támogatási forrást.
A térség szükségeleteit a településekről begyűjtött un. Települési adatbegyűjtő tábla (16 db) és a
kiküldött kérdőívek alapján összegeztük.
Egyéb fejlesztési dokumentumok, melyekhez illeszkedik stratégiánk:
-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program /2010-2013/
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és
Fejlesztési Terv /2008 – 2014/
Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Terv /2008 – 2014/
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program / 2007-2013 /
Szolnoki Kistérség területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja /2007 –
2013/
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program /2009-2014/

3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései
1. célkitűzés: Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások előállítására és értékesítésére
irányuló kezdeményezések támogatása
Térségünkben több mint 100 vállalkozás (nagyobb része mikrovállalkozás) tevékenykedik a
feldolgozóipar területén, ezek a textilipar, műanyaggyártás, fémszerkezetgyártás és egyéb könnyűipar
ágak. A feldolgozott termékek egy része alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre. A mai kor
technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak a helyi vállalkozások.
Mezőgazdaságunkra jellemző a hagyományos termékszerkezet, az elaprózott birtok – és tulajdonosi
rendszer, az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejletlensége, a termelés integráltságának
alacsony szintje, a térségi arculat hiánya. A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások és
a termelők közötti összefogás hiánya jellemzi a településeket. Adódik a termékszerkezet
átalakításának lehetősége, a tájspecifikus zöldség-gyümölcstermesztési hagyományok megőrzése,
újabb fajták bevonása a termesztésbe, az értékesítés elősegítése a KTZVE által érintett helyi piacokon,
illetve a vonzáskörzeten kívüli térségekben, pilot projektként megvalósítható a ,,Szedd és vidd”
mozgalom is, összekapcsolva a térségi látnivalók bemutatásával, amennyiben a távolról érkezők
hétvégén jönnek.
Kistérségünkben gazdag hagyományai vannak a hagyományos paraszti gazdálkodásnak, a
hagyományos kézműipari, kisipari mesterségeknek (pl.kenyérsütés, hagyományos falusi disznótorhúsfeldolgozás, házi aszalványok készítése, méhészet, fafaragás, kovácsolás, nemezelés, csuhé,szalma-, vesszőfonás, kézi hímzés, fonás, halászmesterségek, gyógynövények feldolgozása.) Ezeket
hagyományos technikával és eszközökkel, szerszámokkal végezték. A kevés beruházást igénylő ipari
és kézműves hagyományok feltérképezése, rögzítése, oktatása és gyakorlatba történő bevezetése,
lehetőség szerint turisztikai kínálatba történő bevonása gazdaságot fejleszthet.
(Indoklás: az egészséges életmód elősegítése, a gazdálkodási hagyományok megőrzése, munkaerő
igényes tevékenység megvalósítása, együttműködési lehetőség biztosítása – akár beszerző-értékesítő
szövetkezeti formában – is, kisebb mértékben ugyan, de a térségi turisztikai értékek bemutatására is
mód nyílik.)
2. célkitűzés: A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi bio- és megújuló-energia ágazat
valamint turizmus fejlesztése
A térség területe az Alföld egyik leggazdagabb apróvad- és őzállományával rendelkezik. Jelentős a
horgász és vadászturizmus. A Tisza és Zagyva ártéri erdeje gazdag növény és állatvilággal
rendelkeznek. A térségben jelentős a NATURA 2000 területek aránya. Térségünkben a tiszavirágzás
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szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti jelensége. A térség 3 tanösvénnyel
(Rákóczifalva, Nagykörű, Besenyszög), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti
adottságokkal, látnivalókkal (pl. Kőtelken a Csatlói Szentély-holtág) rendelkezik, védett területeken
rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással rendelkezik. A térség
szálláshely és vendéglátás tekintetében igen elmaradott az agro-, és öko-,vízi-, horgász-,lovas- és
vadászturizmushoz kapcsolódva.
A rendelkezésre álló ártéri erdők, erdős területek, szántóföldi növénytermesztés ellenére sincsenek
jelentős zöldenergia programok, kihasználatlan a megújuló energiapotenciál. A térség egyik gazdasági
kitörési iránya lehet, ha rendelkezésre álló természeti értékeinket (biomassza, geotermikus energia,
napenergia) okszerűen hasznosítani tudjuk. Ide tartozik az ártéri területek gazdag aljnövényzetének
(„özönnövény”) kitermelése, hasznosítása, a mezőgazdasági melléktermékek (szalma, kukoricaszár,
napraforgószár, stb.) összegyűjtése, és bioenergia célra történő hasznosítása. A térségi megújuló
energiaprogram részei lehetnek Újszász, Besenyszög, Kőtelek, Tiszasüly, Nagykörű, Rákóczifalva,
Zagyvarékas települések mezőgazdasági és ártéri területei.
A megújuló energia programok fejlesztésével, a térségben munkahelyek teremtésével, az
energiaköltségek csökkentésével (pl. önkormányzati intézmények és lakosság részére felhasználható
helyi energiatermeléssel) olcsóbbá tehető az energiaellátás, valamint a helyi öngondoskodás
környezetbarát módon valósítható meg, a mezőgazdasági termelés újszerű diverzifikálásával.
3. célkitűzés: Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése
A térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel (Macimúzeum, Tószegi bronzkori
lelőhely), jellegzetes épített környezettel bírnak. A hagyományőrző rendezvények
(Rákóczifalvai Aratófalatok Ünnepe, Nagykörűi Cseresznyefesztivál) jelentős része az adott helyre
jellemző gasztronómiai élményt is nyújt. Emellett a Kolopi gyógyiszap, és a kihasználatlan
termálkincs értékes adottság.
A helyi kultúra, a hagyományőrzés és a települési épített környezet (pl. járdák, kutak, utcakép, egyházi
szobrok, kegyhelyek stb.) megőrzése, fejlesztése, karbantartása a lakosság részéről igényként
jelentkezik. Ehhez jelentős segítséget tudnak nyújtani a helyi civil szervezetek, és azok összefogásai,
akciói.
Ugyan ezen fejlesztések nem a munkahelyteremtést célozzák közvetlenül, de elengedhetetlen a térség
lakosságának jó közérzetéhez, hozzájárul komfortérzetük növeléséhez.
4. célkitűzés: A tájjal harmonikus kapcsolatban élő közösség létrehozása a környezettudatos
magatartás megerősítésével
A folyók, hullámterek és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, melyek rendkívül gazdag
és változatos biodiverzitással rendelkeznek. E biodiverzitás fenntartása nem megoldott, feszültség van
a területen gazdálkodási tevékenységet folytatók és az agrár-környezetgazdálkodás érdekei között. A
feszültség a jelenlegi jogi szabályozás diszharmóniájából adódik. A településeken a környezeti
tájelemek védelme, karbantartása nem megoldott, valamint a mezőgazdasági termelő területek
öntözési, belvíz elvezetési feladatai nincsenek megfelelően ellátva. Szükséges a rétek, legelők
feltérképezése, esetleges újrahasznosítása extenzív állattartás révén, cél a parlagon heverő
földterületek környezetbarát újrahasznosítása, munkahelyteremtés. Szükséges a mezőgazdasági és
települési melléktermékek (hígtrágya, szalma, zöldhulladék) feltérképezése, újrahasznosítási
lehetőségeinek (pl. komposztálás, energia biztosítása) feltárása és alkalmazási lehetőségeinek
bemutatása, oktatása, eszközellátásának biztosítása a környezeti terhelés csökkentése érdekében. A
munkanélküliek települési szintű foglalkoztatásának biztosítása lehetőség, kibővített profillal: a
települési feladatok minden szegmensében, az öntöző és/vagy belvízelvezető csatornák karbantartása
és bővítése terén, helyi gazdag biodiverzitás megőrzése terén.
(Indoklás: az elmúlt évtizedekben a privatizációt követően a felaprózódott földterületeken nem
oldották meg a korábban kialakított öntöző és/vagy belvízelvezető csatornák karbantartását és
bővítését, ami jelenleg súlyos károkat okoz a gazdáknak, ennek kiküszöbölése növeli a termelés
biztonságát, ugyanakkor új munkahelyeket is teremt.)
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5. célkitűzés: Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a hazai- és külföldi
együttműködések kiépítésével, képzések, és K+F segítségével
A térségi környezeti adottságra építve a tradicionális mezőgazdasági gazdálkodási hagyományok
(fokgazdálkodás, ártéri gazdálkodás, stb.) módszereinek feltérképezése, publikálása és szükség esetén
oktatása is, valamint az erre alkalmas területek meghatározása, eszközellátásának biztosítása.
A célterületen meglévő, kevés beruházást igénylő ipari és kézműves hagyományok feltérképezése,
rögzítése, oktatása és gyakorlatba történő bevezetése, lehetőség szerint turisztikai kínálatba történő
bevonása.
A Közép-Tisza-Zagyva térség vállalkozóinak, őstermelőinek vannak ötleteik vállalkozásuk
fejlesztésére, ám humán erőforrásuk ereje, képzettsége, kreativitása kevésbé az uniós elvekhez
illeszkedő. Az Európai Uniós irányelvek szerinti gondolkodás, tervezés és vállalkozásfejlesztés egyik
kulcsa a gyakorlatban alkalmazható K+F támogatása, melyre a térségben lenne igény, s mely feladatot
a civil szervezetek és a vállalkozók is érzékelnek.
6. célkitűzés: Társadalmilag hosszútávon fenntartható, szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség
alakítása az esélyegyenlőség biztosításával
Közbiztonság védelmével kapcsolatosan mind a 16 településen működik polgárőrség vagy önkéntes
tűzoltó egyesület, egylet. Jellemzően ők a helyi közbiztonság érzetéért felelős civilek, és a közösségi
szerepük is jelentős: a kulturális, sport- és hagyományőrző rendezvényeket önkéntes alapon
biztosítják. Feladatuk a szociális feszültségek csökkentése, közösségi és térségi identitástudat
erősítése.
A szociális feszültség csökkentésére lehetőség a szociális hálózat kiépítése mind az idős, beteg vagy
fogyatékkal élők számára, mind pedig a fiatal szülők számára. Az Élhető Élet programban
közösségalakító lehet az egészségmegőrzés, a prevenció szemlélet terjesztése, kiemelten a hátrányos
helyzetű népcsoportok (roma kisebbség) számára.
Minden településen működnek bejegyzett társadalmi szervezetek, klubok, de fontos a közösségi
összefogás erősítése. A fenntartható és népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő (különböző
profilú) egyesületek, szervezetek tevékenységének összegzése szükséges, az együttműködési
lehetőségek feltárása, esetlegesen a turisztikai kínálatba történő bevezetése, sajátos közösségi terek
létrehozása. Így a helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet
kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság
szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és
együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre.

3.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései
III. tengely 3. kör:
Falumegújítás és fejlesztés
ÚMVP 5.3.3.2.2.
Jogcímkód: 6.352.01.01
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban hátrányos helyzetű területen 66 839 748 forint, egyéb területen 105 968 438 forint.
Helyzet/Adottság: A településeken olyan helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település
megjelenésében szereppel bíró épületek találhatóak melyek állaga leromlott, felújításra szorul. A
települések igyekeznek esztétikussá tenni az épületeket és az épületekhez kapcsolódó zöld felületeket,
azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az
igényes és többcélú fejlesztés (1. célterület). A kereskedelem meghatározó gazdasági ág a térségben, a
3. legnagyobb foglalkoztató szektor. A kereskedelem helyi szinten részben a piacokon, fedett és
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fedetlen elárusítóhelyeken, egyéb üzlethelyiségekben történik, ám az korszerűtlen színvonalon. Nehéz
a környezetvédelmi, higiéniai előírásoknak megfelelni. A közművek, a csapadékvíz elvezetések és az
elárusító pultok elavultak. Helyenként az épített települési környezetbe nem illő az építmények
homlokzata, pedig központi helyen találhatóak (3. célterület). A településeken különböző nagyságú és
kulturáltságú zöldterületek, parkok, fasorok, pihenőhelyek találhatók. A települések igyekeznek
növelni és esztétikussá tenni a zöldövezeteket, azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb
lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az igényes és többcélú zöldövezetek fejlesztése (2.
célterület). Szinte az összes település kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótere leromlott állapotú
vagy hiányos felszereltségű. Az elvándorlást és a népességfogyást e játszóterek kialakítása,
korszerűsítése is ellensúlyozná (4. célterület).
Probléma/Lehetőség: A települések helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település
megjelenésében szereppel bíró épületek állaga leromlott, felújításra szorul. Az épületek felújítása az
esztétikai élményt, a pihenést, az kikapcsolódást szolgálja (1. célterület). Valamennyi településen
magas az idősek száma, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak utazni vásárlási szükségleteik
kielégítése érdekében. Az elárusítók és a vásárlók is gyakran panaszkodnak, hogy a helyi piacok,
egyéb üzlethelyiségek műszaki állapota rossz, nem elégítik ki a szükségleteket (pl. rossz a
csapadékvíz-elvezetés, nincs fedett rész, nincs megfelelő színvonalú illemhelyiség, hűtőpult, pult,
belső járóutak) (3. célterület). A települések zöldfelületeinek aránya a táj adottságaihoz képest
elenyésző. Megnőtt a lakosság igénye az esztétikus, kulturált környezet iránt bel – és külterületen
egyaránt. A zöldterületek növelése az esztétikai élményt, a pihenést, az egészséges kikapcsolódást,
környezetvédelmi célokat és funkciókat (zaj, por elleni védelem, aszály, szélkárok csökkentése) is
szolgál (2. célterület). A korszerű játszóterek hiánya miatt nő a veszélye annak, hogy a gyerekek nem
tudják hasznosan eltölteni szabadidejüket és a kisgyermekes családok elvándorolnak a településről (4.
célterület).
Megoldás: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró
épületek külső felújítására, települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, település
központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül
vezető útvonalak mentén fekvő épületek, kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására,
felújítására, kapcsolódó kerítésének kialakítására, felújítására van lehetőség (1. célterület). A helyi
piacok, fedett és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek kialakításának, meglévők
fejlesztésének támogatása, a minőségi követelmények emelése mellett, melyet a vásárló közönség és
az elárusító vállalkozók egyaránt igényelnek. A közművek, az infrastrukturális feltételek javításával
lehetőség nyílik a szolgáltatási színvonal emelésére, az életminőség javítására település szerte (3.
célterület). Közparkok, pihenőhelyek, sétautak, de nem járdák, szilárd útvonalak mentén lévő
zöldfelületek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása a Közép-Tisza-Zagyva kistérségben
(2. célterület). Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére
van lehetőség (4. célterület).
Eredmény: A településeken olyan helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település
megjelenésében szereppel bíró épületek felújításával javul a települések esztétikai megjelenése és
rendezettsége. Nő a lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a
környezettudatosság (1. célterület). Faluképhez illeszkedő, megfelelően kialakított helyi piacok, fedett
és fedetlen elárusítóhelyek, egyéb üzlethelyiségek valósulnak meg (pl. belső útburkolás, vízelvezetés,
szociális helyiségek, korszerű padok, elárusító helyek, pultok, hűtőpultok kiépítésével, felújításával),
mely jótékony hatással lesz a termelékenységre, a vállalkozási kedvre és a vásárlói kedvre. Növeli a
lakosság életminőségét és helyben tartó erőt képvisel. Javul a települések esztétikai megjelenése és
rendezettsége. Nő a lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a
környezettudatosság (3. célterület). A külterületi zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a
szabadidő, pihenő, rekreációs és ökoturizmus. Új vállalkozások és szolgáltatások jönnek létre. Javul a
környezet állapota (zaj, porszennyezés, aszály és szélkárok csökkennek). Nő a térség esztétikai értéke
(2. célterület). A külterületi zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a szabadidő, pihenő, rekreációs
és ökoturizmus. Nő a térség esztétikai értéke. A települések lakói jobban magunkénak érzik
élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre (4. célterület).
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Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög; Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű; Rákócziújfalu;
Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Vezseny; Zagyvarékas;

A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése
ÚMVP 5.3.3.2.3
Jogcímkód: 6.357.02.01
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban hátrányos helyzetű területen 29 714 801 forint, egyéb területen 51 923 562 forint.
Helyzet/Adottság: A településeken olyan helyi vagy országos védelem alatt álló, a település
megjelenésében szereppel bíró építmények, épületek és azok környezete található, melyek állaga
leromlott, felújításra szorul. A települések igyekeznek esztétikussá tenni az építményeket, épületeket
és az épületekhez kapcsolódó zöld felületeket, a rendszeres látogathatóság biztosítása miatt, azonban a
lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet megteremtéséhez szükséges az igényes és
többcélú fejlesztés (1. célterület). A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület településeinek
területén átfolyik a Tisza, a tiszavirágzás szinte minden Tiszaparti település jellegzetes természeti
jelensége. A térség 3 tanösvénnyel (Besenyszög, Nagykörű, Rákóczifalva), érintetlen zöldkörnyezettel,
kiemelkedő természeti adottságokkal, látnivalókkal (pl. Kőtelken a Csatlói Szentély-holtág), valamint
védett területeken rendkívül gazdag és változatos növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással
rendelkezik (2.3. célterület).
Probléma/Lehetőség: A települések helyi vagy országos védelem alatt álló, a település
megjelenésében szereppel bíró építmények, épületek állaga leromlott, felújításra szorul. Az épületek
felújítása az esztétikai élményt, a pihenést, az kikapcsolódást szolgálja, emellett a települések
vonzerejét növeli (1. célterület). A rendkívül gazdag helyi természeti adottságokról nincsenek
ismertetők, kiadványok, nincsenek az elérhetőségi útvonalak kitáblázva, nincsenek rendezett
útvonalak ezek megismerésére. Három tanösvény működik a térségben, ugyanakkor nem megfelelő a
népszerűsítés, a kitáblázás. A településeken ugyanakkor meg van a szándék a természeti látnivalók
bemutatását elősegítő fejlesztések megvalósítására. (2.3. célterület).
Megoldás: Helyi vagy országos védelem alatt álló, a település megjelenésében szereppel bíró
építmények külső felújítására, építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett
épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére, az épület közvetlen megközelítését szolgáló
gyalogutak kialakítására, parkoló kialakítására, kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére,
létrehozására, felújítására, kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására van lehetőség (1.
célterület). Természeti tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása támogatása,
természeti látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonalak mentén új pihenőhelyek
létesítésének, meglévők felújításának támogatása, természeti és történelmi látnivalók közvetlen
környezetének rehabilitációja, látnivalókat bemutató tanösvény kialakítása, meglévő tanösvények
melletti pihenőhelyek fejlesztése támogatása, közvetlenül a fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztató
kiadványok készítése, helyi természeti és történelmi értékekről, környezetvédelméről tájékoztató
táblák kihelyezése támogatása.
Eredmény: Épületek felújításával javul a települések esztétikai megjelenése és rendezettsége. Nő a
lakosság és az idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a környezettudatosság
(1. célterület). Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó megjelenő kiadványok, tájékoztató füzetek,
kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák, a térség ismertségének növekedése. Az alkotó táji elemek
állapotának javulása, térségben élők közérzetének javulása, növekvő turisztikai vonzerő.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög; Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű; Rákócziújfalu;
Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Vezseny; Zagyvarékas;
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Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
ÚMVP 5.3.3.1.2
Jogcímkód: 6.354.01.01
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 0 forint.
Helyzet/Adottság: Térségünkben 100-nál több vállalkozás (nagyobb része mikrovállalkozás)
tevékenykedik a feldolgozóipar területén, melyek a textilipar, műanyaggyártás, fémszerkezetgyártás és
egyéb könnyűipari ágazatok. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre
szorulnak a vállalkozások. Ezen mikrovállalkozások által feldolgozott termékek egy része alkalmas
helyi termékké történő fejlesztésre. Térségünkben számos főt foglalkoztató építőipari
mikrovállalkozás tevékenykedik. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre
szorulnak munkavégzésre használt eszközeik, illetve azon épületeik, melyeket közvetlenül
tevékenységük végzéséhez használnak (pl. raktár, műhely).
Probléma/Lehetőség: A feldolgozóiparban, építőiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben
elavult gép-; és eszközparkkal termelnek, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és
épületfejlesztésekre szorulnak. Jelenleg a feldolgozott termékek nem rendelkeznek jellegzetes
tájspecifikus helyi termék jegyekkel
Lehetőség, hogy a magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi
viszonyai rendezettek.
Megoldás: A mikrovállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek:
eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés, épületgépészet, kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (Gép-, beruházás- és
eszközpark fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése,
illetve új üzemépületek, raktárépületek építése), könnyűipari technológia kisléptékű fejlesztése.
Eredmény: Versenyképes, minőségi termékek előállítása, az értékesíthetőség bővül. Versenyképes,
minőségi szolgáltatást nyújtó mikrovállalkozások jönnek létre, illetve a meglévők hatékonyabban
tudnak munkát vállalni. Javuló hatékonyság, az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb
technológiai fejlesztések valósulhatnak meg. Megvalósul a könnyűipari tevékenységek korszerűsítése,
fejlesztése.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög; Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű; Rákócziújfalu;
Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Vezseny; Zagyvarékas;

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatás
ÚMVP 5.3.3.1.3
Jogcímkód: 6.355.01.01
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 0 forint.
Helyzet/Adottság: A térségben jelentős az élő, holt és mesterséges vízfelület. A területek az Alföld
egyik leggazdagabb apróvad- és őzállományával rendelkeznek. Jelentős a horgász- és vadászturizmus.
A Tisza és Zagyva ártéri erdejei gazdag növény- és állatvilággal rendelkeznek. A térségben jelentős a
NATURA 2000 területek aránya. A térség szálláshely és vendéglátás tekintetében nem használja ki az
agro-, öko-, vízi-, horgász-, lovas- és vadászturizmus kínálta lehetőségeket. A térség természeti
értékekben, gyógyvizekben gazdagon ellátott, mely az egészséges életmódban egyre nagyobb szerepet
tölt be. A térség rendelkezik az ország egyetlen szervetlen alapú gyógyiszapjával. A településeken
vannak szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a vidéki települések természeti erőforrásaira épülő
szolgáltatások, melyek minőségileg és komplexitásukat tekintve fejlesztésre szorulnak.
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Probléma/Lehetőség: A szolgáltatási infrastruktúra hiányossága gátolja az igényes agro-, öko-, vízi-,
horgász-, lovas- és vadászturizmus kialakítását, fejlődését. Kevés falusi szálláshely és vendéglátóhely
várja a vendégeket, nincs információ róluk, de a vendéglátás és a szálláshely létesítményei
fejleszthetőek. Lehetőség van az ökoéletmód mint életforma megismertetésére, elterjesztésére. A
kedvező természeti erőforrások nincsenek kihasználva. Kiépítetlenek és hiányosak, alacsony
színvonalúak az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások. Az egészséges életmód és a
szabadidő hasznos eltöltéséhez növekvő igény jelentkezik.
Megoldás: Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi
szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése. Szálláshelyhez
nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a
meglévők bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az alábbi területeken: alkalmi falusi és agroturisztikai,
lovas-, vadászati-, erdei-, horgász turisztikai, gasztronómiai és természetjáráshoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális,
bel/kültéri rekreációs fejlesztések támogatása. Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi- és
komplex ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésének támogatása, alkalmi falusi turisztikai
szolgáltatások fejlesztésének támogatása, meglévők korszerűsítésének támogatása, ingatlanhoz
kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztések támogatása.
Eredmény: Javul a turisztikai szolgáltatások színvonala. A vendégéjszakák száma nő. Nő az
idelátogató turisták száma, a térség versenyképessége javul. Erősödik a helyi lakosság
környezettudatos magatartása. A települések turisztikai vonzereje növekszik, a helyi lakosság
egészsége javul. A turisztikai vállalkozások száma és a szolgáltatások színvonala fejlődik. A térség
ismertté válik és nő a lakosság környezettudatos szemlélete. A rendszeres sportolással egészségesebbé
válik a felnövekvő nemzedék és a közösségi összetartó erő is pozitívan fejlődik.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög; Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű; Rákócziújfalu;
Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Vezseny; Zagyvarékas;

LEADER
1. célterület: Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások fejlesztésének
támogatása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 411-Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban egyéb területen 98 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: „Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások
előállítására és értékesítésére irányuló kezdeményezések támogatása” – célkitűzéshez kapcsolódó
HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530b01
Helyzet/Adottság: A térség gazdag mezőgazdasági termelési kultúrával és hagyományokkal
rendelkezik. Térségünkben több mint 100 vállalkozás (nagyobb része mikrovállalkozás)
tevékenykedik. A feldolgozott termékek egy része alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre.
Kistérségünkben gazdag hagyományai vannak a hagyományos paraszti gazdálkodásnak, a
hagyományos kézműipari, kisipari mesterségeknek. Ezeket hagyományos technikával és eszközökkel,
szerszámokkal végezték.
Probléma/Lehetőség: Az agrárium jelenleg nem versenyképes. A mai kor technológiájának megfelelő
felújításra, korszerűsítésre szorulnak a helyi vállalkozások. A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatások és a termelők közötti összefogás hiánya jellemzi a településeket. A kisebb településeken
még mindig szinte kizárólag a helyi mezőgazdaság ad megélhetést, ugyanakkor a hagyományos
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termékszerkezet, az elaprózott birtok – és tulajdonosi rendszer, az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek fejletlensége, a termelés integráltságának alacsony szintje, a térségi arculat hiánya további
súlyos problémákat okoz.
A kevés beruházást igénylő ipari és kézműves hagyományok feltérképezése, rögzítése, oktatása és
gyakorlatba történő bevezetése, lehetőség szerint turisztikai kínálatba történő bevonása gazdaságot
fejleszthet. Lehetőség nyílik az egészséges életmód elősegítésére, a gazdálkodási hagyományok
megőrzésére, munkaerő igényes tevékenység megvalósítására, együttműködési lehetőség biztosítására
– akár beszerző-értékesítő szövetkezeti formában – is, kisebb mértékben ugyan, de a térségi turisztikai
értékek bemutatására is mód nyílik. A „Szedd és vidd” mozgalom fejlesztéseknek köszönhetően
erősödik a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége.
Megoldás: Helyi, illetve tradicionális magyar termék fejlesztéséhez, előállításának ösztönzéséhez,
feldolgozásához szükséges termelő kapacitások létrehozásához, fejlesztéshez valamint kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztéséhez nyújtunk segítséget.
Támogatást biztosítunk népi kismesterségi hagyományok megőrzésére, tájspecifikus zöldséggyümölcstermesztési tevékenység fejlesztésére, valamint újabb fajták bevonására a termesztésbe, az
értékesítésük elősegítésére a KTZVE által érintett helyi piacokon és a közétkeztetésben, illetve a
megyei kistérségekben.
Támogatást biztosítunk „Szedd és vidd” mozgalom népszerűsítésére, elterjesztésére, mely
összekapcsolódik a térségi látnivalók bemutatásával.
Helyi termékfejlesztés, tájspecifikus zöldség- és gyümölcstermesztési, valamint népi kismesterségi
hagyományok megőrzését szolgáló fejlesztést és kapcsolódó marketing tevékenységet tesszük
lehetővé. Meglévő épületek, épületrészek beltéri felújítása, a fejlesztéshez kapcsolódó eszközök,
gépek beszerzése, valamint tradicionális eszközök beszerzése, meglévő védjegy rendszer bővítése, a
helyi termékek értékesítésének elősegítése a KTZVE, valamint JNK-Szolnok megyei piacokon és a
közétkeztetésben valósulhatnak meg.
Eredmény: 6 helyi termék fejlesztési illetve szolgáltatás fejlesztési projekt valósul meg a KTZVE
területén.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
2. célterület: Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások kis értékű
fejlesztésének támogatása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 411-Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban egyéb területen 13 577 131 forint.
A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 1. célkitűzés: „Versenyképes helyi termékek és
szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló kezdeményezések támogatása” – célkitűzéshez
kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530b02
Helyzet/Adottság: A térség gazdag mezőgazdasági termelési kultúrával és hagyományokkal
rendelkezik, azonban az agrárium jelenleg nem versenyképes. Térségünkben több mint 100
vállalkozás (nagyobb része mikrovállalkozás) tevékenykedik. A feldolgozott termékek egy része
alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre.
Probléma/Lehetőség: A mai kor technológiájának megfelelő felújításra, korszerűsítésre szorulnak a
helyi vállalkozások. A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások és a termelők közötti
összefogás hiánya jellemzi a településeket. A kisebb településeken még mindig szinte kizárólag a helyi
mezőgazdaság ad megélhetést, ugyanakkor a hagyományos termékszerkezet, az elaprózott birtok – és
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tulajdonosi rendszer, az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejletlensége, a termelés
integráltságának alacsony szintje, a térségi arculat hiánya további súlyos problémákat okoz.
A gazdasági bázis megerősítése új vállalkozások indítását, az üzleti infrastruktúra és a szolgáltatások
fokozatos kiépítését igényli. A meglévő illetve új ipari területek, parkok fejlesztése, illetve a
tőkevonzó képesség erősítésével megalapozható szilárd gazdasági bázis a továbbfejlődés
kiindulási pontja lehet. Erősödhet a kevésbé tőkeerős vállalkozások piaci lehetősége, a vállalkozások
verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége.
Megoldás: A helyi gazdaság fejlesztése annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások
versenyképessége növekedjen eszközparkjuk korszerűsítésével, tevékenységi körük diverzifikálhatóvá
váljon. Továbbá támogatást nyújtunk a helyi, illetve tradicionális magyar termék fejlesztéséhez
kapcsolódó kis értékű eszközök, gépek beszerzésére.
Eredmény: A KTZVE térségben legalább 13 kis értékű fejlesztés valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
3. célterület: Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása, a helyi megújuló-energia
ágazat fejlesztés
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 412- Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése:„A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bioés megújuló-energia ágazat valamint turizmus fejlesztése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 93 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
Vonatkozó HPME kódja: 530b03
Helyzet/Adottság: A kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését a meg nem újuló természeti
erőforrások (földgáz, ásványi nyersanyagok) szórványos jelenléte mellett a megújuló természeti
erőforrások (termál- ásvány- és gyógyvizek, rétegvizek, felszíni vizek) bősége, a talajadottságok
változatossága befolyásolja.
Probléma/Lehetőség: A rendelkezésre álló ártéri erdők, erdős területek, szántóföldi növénytermesztés
ellenére sincsenek jelentős zöldenergia programok, kihasználatlan a megújuló energiapotenciál.
A térség egyik gazdasági kitörési iránya lehet, ha rendelkezésre álló természeti értékeinket (biomassza,
geotermikus energia, napenergia) okszerűen hasznosítani tudjuk. Ide tartozik az ártéri területek gazdag
aljnövényzetének („özönnövény”) kitermelése, hasznosítása, a mezőgazdasági melléktermékek
(szalma, kukoricaszár, napraforgószár, stb.) összegyűjtése, és bioenergia célra történő hasznosítása. A
térségi megújuló energiaprogram részei lehetnek Újszász, Besenyszög, Kőtelek, Tiszasüly, Nagykörű,
Rákóczifalva, Zagyvarékas települések mezőgazdasági és ártéri területei. A megújuló energia
programok fejlesztésével, a térségben munkahelyek teremtésével, az energiaköltségek csökkentésével
(pl. önkormányzati intézmények és lakosság részére felhasználható helyi energiatermeléssel) olcsóbbá
tehető az energiaellátás, valamint a helyi öngondoskodás környezetbarát módon valósítható meg, a
mezőgazdasági termelés újszerű diverzifikálásával.
Megoldás: Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítására biztosítunk lehetőséget, mely a
megújuló energia felhasználásával a helyi adottságokhoz illeszkedik és bemutató jellegű. Építésre,
felújításra, infrastruktúrafejlesztésre, eszközfejlesztésre, eszközbeszerzésre adunk lehetőséget. A
marketing kiadások körében a bemutató jelleg és látogathatóság biztosításával összefüggő hirdetés,
összefoglaló jelentés és promóciós anyag elkészítése, fotó-dokumentáció készítése valósítható meg.
Eredmény: Legalább 3 új energia- és költségtakarékos rendszer fejlesztése valósul meg.
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Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
4. célterület: Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése:„A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bioés megújuló-energia ágazat valamint turizmus fejlesztése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as
időszakban egyéb területen 35 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
Vonatkozó HPME kódja: 530b04
Helyzet/Adottság: A térség területe az Alföld egyik leggazdagabb apróvad- és őzállományával
rendelkezik. Jelentős a horgász és vadászturizmus. A térség gazdag és egyedi turisztikai vonzerőkkel
van ellátva (természeti értékek, termálvíz, gasztronómia), amire sokrétű gyógy – és wellness, vízi-,
öko-, kulturális-, falusi és sport turizmus építhető. A térség 3 tanösvénnyel (Rákóczifalva, Nagykörű,
Besenyszög), érintetlen zöldkörnyezettel, kiemelkedő természeti adottságokkal, látnivalókkal (pl.
Kőtelken a Csatlói Szentély-holtág) rendelkezik, védett területeken rendkívül gazdag és változatos
növény, rovar- és állatvilággal, biodiverzitással rendelkezik.
Probléma/Lehetőség: Nem állnak rendelkezésre a sokoldalú és minőségi szolgáltatások nyújtásának
alapfeltételei. A térség szálláshely és vendéglátás tekintetében igen elmaradott az agro-, és öko-, vízi-,
horgász-, lovas- és vadászturizmushoz kapcsolódva.
A térség, adottságait kihasználva képes lesz a közösség a turisztikai értékek tudatos megjelenítésére, a
komplex turisztikai programok kialakitására és önszerveződő turisztikai elemek létrehozására a
turisztikai marketing adta lehetősegek és eszközök maximális kihasználásával.
Megoldás: A település hagyományaira építő turisztikai vendégfogadás tárgyi feltételrendszerének
kialakítására, az UMVP III-as tengelyéből nem támogatható új- és meglévő települési egyéb
szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére, erősítésére, bemutató gazdaságok kialakítására, illetve 30 fő
alatti befogadó képességű szálláshelyek, művészeti és/vagy alkotó, illetve környezeti nevelést
elősegítő táborok létrehozására, meglévők fejlesztésére, fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások
bevezetésére adunk lehetőséget.
Új- és meglévő épületek, épületrészek innovatív, környezetbarát kül- és beltéri felújítására,
korszerűsítésére, bővítésére, szociális helyiségek, vizesblokkok, konyhák közegészségügyi
szempontoknak való kialakítására, megfeleltetésére, akadálymentesítésre, illetve energiatakarékos
eszközök vásárlására, tradicionális eszközbeszerzésre, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó
eszközbeszerzésre, épületgépészeti berendezések felújítására, biztonságtechnikai berendezések
beszerzése és telepítésére, marketing tevékenység végzésére, kiadványok készítésére. Tematikus utak
kialakításához szükséges táblarendszer kiépítésére. A fejlesztéshez szorosan kapcsolódó tervezői,
szakértői tevékenységekre.
Eredmény: A KTZVE területén legalább 4 turisztikai jellegű fejlesztés valósul meg, melyekből két
helyi kultúrát megőrző, fejlesztő tábor fejlesztése valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
5. célterület: Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
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Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi
közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 34 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
Vonatkozó HPME kódja: 530b05
Helyzet/Adottság: Szinte minden településen van sportpálya, sporttelep. Komplex rekreációs és
szabadidős szolgáltatásokra épülő terekkel kevesen rendelkeznek.
Probléma/Lehetőség: A települések sportpályái, sporttelepei leromlott állapotban vannak. Komplex
rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra épülő terekkel csak néhány település rendelkezik.
Lehetőség van az összehangolt, egységes fejlesztésekre a lakosság életminősége javítása miatt. Az
ifjúság elvándorol munkahelyek és szabadidős lehetőségek nélkül, de lehetőség van a térségben
tartásukra szabadidős tevékenységek fejlesztésével, illetve munkahelyteremtéssel.
Megoldás: Új és meglévő vízi- és szárazföldi sportlétesítmények és szabadidős célú épületek,
építmények a hozzájuk tartozó kiegészítő létesítmények fejlesztésére (kivéve az alapoktatási
intézményekhez tartozó létesítményeket, a közparkokat, közjátszótereket), valamint e helyek
felújítására a sportolási lehetőségek bővítése céljából, a településen idáig el nem érhető sportágakhoz
szükséges infrastruktúra megteremtésére van lehetőség. Szabadidős, sportlétesítmények és az azokat
kiszolgáló épületek, épület részek külső és belső felújítására, kialakítására, korszerűsítésére, kiszolgáló
létesítmények felújítására, kialakítására, lelátók építésére, épületgépészeti berendezések felújítására,
zöldfelület rendezésre, sportpálya burkolatának felújítására, telepített sporteszközök beszerzésére,
sportpálya biztonságtechnikai eszközeinek beszerzésére, telepítésére, marketingtevékenységre,
tereprendezésre nyújtunk támogatást. A sportolásra alkalmas létesítmények fejlesztésével új rekreációs
lehetőségek kialakításával az egészséges életmódhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével tudjuk
biztosítani a fiatalok helyben maradását.
Közösségi célú erdei iskolák infrastrukturális fejlesztésére és működési feltételeinek, eszköz
hátterének javítására, az erdei iskolához kapcsolódó tanösvény kiépítésére, felújítására, bővítésére,
erdei- mezei tornapályák, gyalogos ösvények kialakítására, fejlesztésére, valamint a fejlesztéshez
kapcsolódó marketing tevékenységre van lehetőség.
Eredmény: Legalább 4 db olyan vállalkozási alapú beruházás valósul meg a KTZVE területén, mely
javítja az egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeit.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
6. célterület: Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi-,
és szórakozási helyek fejlesztése
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi
közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 46 000 000 forint.
Vonatkozó HPME kódja: 530a06
Helyzet/Adottság: A térség települései számtalan kulturális értékkel, bemutatóhellyel (Macimúzeum,
Tószegi bronzkori lelőhely), jellegzetes épített környezettel bírnak. A helyi kultúra, a hagyományőrzés
és a települési épített környezet (pl. járdák, kutak, utcakép, egyházi szobrok, kegyhelyek stb.)
megőrzése, fejlesztése, karbantartása a lakosság részéről igényként jelentkezik. Ehhez jelentős
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segítséget tudnak nyújtani a helyi civil szervezetek, és azok összefogásai, akciói. Általában jellemző a
klasszikus civil szervezeti forma, leginkább egyesületben működnek a szervezetek. A különböző
tevékenységcsoportokon belül jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám
tekintetében. A térségben minden településen működik Vadásztársaság, mely civil egyesületi
formában látja el tevékenységét. A térség 12 településén van Horgászegyesület, illetve sportegyesület,
melyek elavult eszközrendszerrel, infrastruktúrával, de lelkesen végzik önkéntes tevékenységüket.
Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége:
- a rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület országosan elismert rendezvénye az Aratófalatok
ünnepe a Magyar Turizmus Zrt. rendezvénynaptárjában is besorolt,
- a Rákóczi Néptáncegyüttes táncosai országszerte mérettetik meg magukat a hagyományos magyar
népi táncok versenyein, fesztiváljain,
- a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület.
Kiemelkedő a civil sport terén:
- az újszászi Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, országos toll-labda bajnokságai méltán
elismertek,
- elismert a rákóczifalvi Rákóczifalva Sportegyesület labdarúgó (NBIII.), sakk valamint
lovassportokkal (fogathajtás) kapcsolatos tevékenysége.
Probléma/Lehetőség: A térség településeinek jellegzetes épített környezete fejlesztésre, elavult
eszközrendszerei, infrastruktúrája karbantartásra szorul.
A helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, kedvet kap azok
felelevenítésére. A települések lakói jobban magukénak érzik élőhelyüket, az ifjúság
szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és
együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. Ezen fejlesztések elengedhetetlenek a térség
lakosságának jó közérzetéhez, hozzájárul komfortérzetük növeléséhez. A Közép-Tisza-Zagyva érték
megőrzése kiemelt fontosságú térségi közösségünk megerősítésében. Ezen fejlesztések támogatása
elengedhetetlenül fontosak térségünk társadalmi kohéziója szempontjából.
Megoldás: Helyi, nem védett épületű múzeumok, tájházak, faluházak, gyűjtemények, művelődési
házak, közösségi könyvtárak, templomok felújítására van lehetőség. Az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT) címmel nem rendelkező szervezetek által működtetett, helyi igényeken
alapuló kulturális-, közösségi-, és szórakozási helyek kialakításának, felújításának támogatása oldható
meg.
Új épület építésére, meglévő épület belső tér felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, valamint
épületgépészet kialakítására, korszerűsítésére; biztonságtechnikai berendezések beszerzésére,
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre; kiállítási tárgyak
állagmegóvását elősegítő berendezésekre, marketing tevékenységre pályázhatnak.
Eredmény: Legalább 5 db közösségi épület, építmény valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
7. célterület: Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és szolidáris KözépTisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával” – célkitűzéshez kapcsolódó
HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 54 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
Vonatkozó HPME kódja: 530a07
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Helyzet/Adottság: Közbiztonság védelmével kapcsolatosan mind a 16 településen működik
polgárőrség vagy önkéntes tűzoltó egyesület, egylet. Jellemzően ők a helyi közbiztonság érzetéért
felelős civilek, és a közösségi szerepük is jelentős: a kulturális, sport- és hagyományőrző
rendezvényeket önkéntes alapon biztosítják. Feladatuk a szociális feszültségek csökkentése, közösségi
és térségi identitástudat erősítése.
Probléma/Lehetőség: A polgárőr szervezetek eszközparkja elavult, hiányos. A településeken
hiányosak a közbiztonságot elősegítő berendezések, eszközök. Az egyesületek többségének, nincs
központi bázisuk, irodájuk és infrastruktúrájuk, ahonnan szervezetten tudnák irányítani a település
közbiztonságát.
Lehetőség van az összehangolt, egységes fejlesztésekre a lakosság biztonságérzet növelése végett.
Megoldás: A KTZVE települései környezet- és természetvédelmének, közbiztonságának és
vagyonvédelemének fejlesztésére, javítására nyújtunk megoldást pályázatunk kiírásával.
Támogatást nyújtunk a település közbiztonságát növelő biztonságtechnikai eszközök beszerzésére,
felszerelésére, működtetésére, települési önkormányzati tulajdonú belterületi utakon a közbiztonságot
segítő fekvőrendőr megépítésére. Támogatást nyújtunk a közbiztonság és vagyonvédelem
fejlesztéshez kapcsolódó meglévő épület helységének belső felújítására, telefon- és internetkapcsolat
bekötésére, eszközbeszerzésre, jelzőeszközök biztosítására, védő- és egyenruha biztosítására,
elektromos kerékpár beszerzésére, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing és működési
tevékenység fejlesztéséhez.
Eredmény: A KTZVE legalább 5 településén valósul meg 1-1 közbiztonságot megőrző fejlesztés.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
8. célterület: Hagyományokat őrző, egészséges életmóddal kapcsolatos és térségre jellemző
rendezvények fejlesztése, megvalósítása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva térségi
közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 42 000 000 forint. („Vegyes célterület – vegyes rangsor”)
Vonatkozó HPME kódja: 530c08
Helyzet/Adottság: A térségi hagyományőrző rendezvények (Rákóczifalvi Aratófalatok Ünnepe,
Nagykörűi Cseresznyefesztivál) jelentős része az adott helyre jellemző gasztronómiai élményt is nyújt.
Emellett a Kolopi gyógyiszap, és a kihasználatlan termálkincs értékes adottság.
Probléma/Lehetőség: Ezen fejlesztések nem a munkahelyteremtést célozzák közvetlenül, de
elengedhetetlen a térség lakosságának jó közérzetéhez, hozzájárul komfortérzetük növeléséhez,
lehetőséget rejt a turisztikai attrakciók bővítésére.
Megoldás: A hagyományos életformához kapcsolódó rendezvények fejlesztését, színvonalának
megőrzését támogatjuk, melyek felelevenítik, és évről évre életben tartják a térségre jellemző népi
kultúráját, gazdasági munkákhoz, hagyományos ünnepekhez, jeles napokhoz és a kézművességhez
kapcsolódó szokásokat, felidézik a hagyományos gasztronómiai jellegzetességeket, turisztikai
vonzerőt biztosítanak környezetbarát módon, segítik a tudatos fogyasztás szemléletének terjesztését.
Eredmény: A KTZVE területén legalább 10 olyan rendezvény valósul meg, mely hozzájárul a térségi
közösség megerősítéséhez.
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- A rendezvényeken összességében legalább 10 helyi termék bemutatásra kerül.
- A rendezvényekből legalább 6 szakmai együttműködésben, partnerségben valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
9. célterület: Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések
támogatásával
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése, a
hazai- és külföldi együttműködések kiépítésével, képzések, és K+F segítségével” – célkitűzéshez
kapcsolódó HPME-k.
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 24 000 000 forint.
Vonatkozó HPME kódja: 530d09
Helyzet/Adottság: A piaci és vállalkozási ismeretek hiánya a jellemző, nagy számban áll
rendelkezésre átképezhető munkaerő. A viszonylag magasabb foglalkoztatottsági átlag mellett a
munkanélküliség szerkezete kedvezőtlen. Nem a munkaadók igényeinek megfelelő képesítésekkel
rendelkeznek a munkavállalók. Sok a kényszervállalkozás, a roma építőipari vállalkozás. A lakosság
tömegei tájékozatlanok és ezért kiszolgáltatottak a jelen megváltozott gazdaság körülményeivel
szemben a válság kezelésével kapcsolatban.
A Közép-Tisza-Zagyva térség vállalkozóinak, őstermelőinek vannak ötleteik vállalkozásuk
fejlesztésére, ám humán erőforrásuk ereje, képzettsége, kreativitása kevésbé az uniós elvekhez
illeszkedő.
Probléma/Lehetőség: A Közép-Tisza-Zagyva térségben magas a halmozottan hátrányos helyzetű
népesség aránya, akik a rendszerváltást követően, annak ellentmondásait, érthetetlen fordulatait nem
tudták követni, a gazdasági válság egyéni megoldási módjait nem ismerik, egyre nehezebb
élethelyzetbe kerülnek. Lehetőség van arra, hogy a lakosság tömegeinek gondolati, érzelmi
felzárkóztatása, gazdasági felkészítése megtörténjen. Az Európai Uniós irányelvek szerinti
gondolkodás, tervezés és vállalkozásfejlesztés egyik kulcsa a gyakorlatban alkalmazható K+F
támogatása, melyre a térségben lenne igény, s mely feladatot a civil szervezetek és a vállalkozók is
érzékelnek.
Megoldás: Támogatást nyújtunk a térségi vállalkozások hatékonyságának javítására, a vállalkozói
kedv fokozása érdekében szervezett társadalmi, a gazdasági és gyakorlati képzésekhez. Támogatással
lehetőség nyílik a térségi hiányszakmák feltérképezését követően, szakképző intézményekkel való
együttműködésben rövidített, piacképes képzések megszervezésére és lebonyolítására. Társadalmi és
szociális feszültségek csökkentését szolgáló, képzési programok, képzésekhez, oktatásokhoz
illeszkedő elektronikusan elérhető tananyag, marketing tevékenység, honlap készítés szintén
támogatható.
Eredmény: A KTZVE területén legalább 5 db vállalkozói és/vagy társadalmi ismeretek fejlesztését
célzó képzési program valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
10. célterület: Közösségi összefogás erősítésének támogatása
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A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: KOMPLEX – Térségen belüli együttműködés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és szolidáris KözépTisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával” – célkitűzéshez kapcsolódó
HPME-k
A HPME-hez rendelt forrás meghatározása: A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as
időszakban egyéb területen 21 148 121 forint.
Vonatkozó HPME kódja: 530f10
Helyzet/Adottság: Az egészségügyi infrastruktúra helyzete elégséges, az ellátó rendszer kiépített, az
épületek és felszerelésük felújításra és korszerűsítésre szorulnak. Ugyanakkor a lakosság
elöregedéséből adódóan is sok a beteg, megváltozott munkaképességű ember, valamint magas a
mozgáskorlátozottak, fogyatékosok száma. A lakosság általános egészségügyi állapota nem kielégítő,
ezért indokoltak az egészségügyi preventív intézkedések, köztük a lakosság tájékoztatása, az
egészséges életmódra nevelés, melyet stratégiánkban érvényesíteni kívánunk.
Minden településen működnek bejegyzett társadalmi szervezetek, klubok, de fontos a közösségi
összefogás erősítése. A fenntartható és népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő (különböző
profilú) egyesületek, szervezetek tevékenységének összegzése szükséges, az együttműködési
lehetőségek feltárása, esetlegesen a turisztikai kínálatba történő bevezetése, sajátos közösségi terek
létrehozása. Így a helyi lakosság újra felismeri a hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet
kap azok felelevenítésére. A települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság
szemléletalakítása könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és
együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre.
Probléma/Lehetőség: A lakosság aránylag jelentős csökkenésével lehet számolni a KSH adatai
alapján. A térségben nem elégséges a preventív szűrést népszerűsítő aktív kommunikáció, hiányzik az
egyes kórképek korai tüneteinek széles körű oktatása, a lakosság egészségtudatos magatartásának
kialakítása.
Megoldás: A közösségi összefogás erősítése céljából a meglévő (különböző profilú) egyesületek,
szervezetek helyi és térségi partnerségeinek kialakítására, helyi közösségi klubélet fejlesztésére, az
együttműködési lehetőségek feltárására, a tevékenységet segítő meglévő közösségi terek, épületek,
építmények korszerűsítésére, belső felújítására, illetve sajátos közösségi terek létrehozására adunk
támogatást. Az egészség- és környezettudatos magatartás elterjesztéséhez, a helyi kulturális és
természeti értékek széles körben való megismertetéséhez kapcsolódó tájékoztatások, oktatások,
programok, ismeretterjesztő előadások, akciók, rendezvények, képzések, együttműködések
szervezésére valamint a lakossági preventív szűrővizsgálatok népszerűsítésére, a nem népegészségügyi
szűrővizsgálatok közé tartozó preventív szűrés elvégzésére, az ezekhez szorosan kapcsolódó
marketing fejlesztésére.
Eredmény: A KTZVE területén legalább 3 térségen belüli együttműködési projekt valósul meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;

Egyéb
Forrás: GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése
Helyzet/Adottság: Térségünkben 100-nál több vállalkozás (nagyobb része mikrovállalkozás)
tevékenykedik a feldolgozóipar területén, melyek a húsfeldolgozás, textilipar, műanyaggyártás,
fémszerkezetgyártás, élelmiszergyártás iparágak. A mai kor technológiájának megfelelő felújításra,
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korszerűsítésre szorulnak a vállalkozások. Ezen mikrovállalkozások által feldolgozott termékek egy
része alkalmas helyi termékké történő fejlesztésre.
Probléma/Lehetőség: A feldolgozóiparban tevékenykedő mikrovállalkozások részben elavult gép-; és
eszközparkkal termel, illetve a kapacitások bővítéséhez gép-, eszköz, és épületfejlesztésekre szorul.
Lehetőség, hogy a magyar, magántulajdonú cégek által működtetett vállalkozások tulajdonjogi
viszonyai rendezettek. Jelenleg a feldolgozott termékek nem rendelkeznek jellegzetes tájspecifikus
helyi termék jegyekkel.
Megoldás: A vállalkozások fejlesztési projektjeinél meghatározott fejlesztési tevékenységek:
eszközbeszerzés, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez tartozó építés, épületgépészet, kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés és infrastruktúra-fejlesztés (Gép-, beruházás- és eszközpark
fejlesztése és korszerűsítése, illetve a feldolgozó épületek, csarnokok felújítása, bővítése, illetve új
üzemépületek, raktárépületek építése).
Eredmény: Versenyképes, minőségi termékek előállítása, az értékesíthetőség bővül. Javuló
hatékonyság, az árbevétel nő ezáltal a foglalkoztatottság és újabb technológiai fejlesztések
valósulhatnak meg.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
Forrás: EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál erősítése
Helyzet/Adottság: A térség természeti értékekben, gyógyvizekben gazdagon ellátott, mely az
egészséges életmódban egyre nagyobb szerepet tölt be. A térség rendelkezik az ország egyetlen
szervetlen alapú gyógyiszapjával. A településeken vannak a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a
vidéki települések természeti erőforrásaira épülő szolgáltatások, melyek minőségileg és komplexitását
tekintve fejlesztésre szorulnak.
Probléma/Lehetőség: A kedvező természeti erőforrások nincsenek kihasználva. Kiépítetlenek és
hiányosak, alacsony színvonalúak az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások. Az egészséges
életmód és a szabadidő hasznos eltöltéséhez növekvő igény jelentkezik.
Megoldás: Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi- és komplex ökoturisztikai szolgáltatások
kiépítésének támogatása, alkalmi falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása, meglévők
korszerűsítésének támogatása, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastrukturális és rekreációs
fejlesztések támogatása a 10000 lakos alatti településeken.
Eredmény: A települések turisztikai vonzereje növekszik, a helyi lakosság egészsége javul. A
turisztikai vállalkozások száma és a szolgáltatások színvonala fejlődik. A térség ismerté válik és nő a
lakosság környezettudatos szemlélete. A rendszeres sportolással egészségesebbé válik a felnövekvő
nemzedék és a közösségi összetartó erő is pozitívan fejlődik.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
Forrás: EAOP - 5. Prioritás - Az Észak-Alföldi Operatív Program lebonyolításának
finanszírozása (technikai segítségnyújtás)
Helyzet/Adottság: A településeken különböző nagyságú és kulturáltságú zöldterületek, parkok,
fasorok, pihenőhelyek találhatók. A települések igyekeznek növelni és esztétikussá tenni a
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zöldövezeteket, azonban a lakosság elvárt igényeihez, az élhetőbb lakóhelyi környezet
megteremtéséhez szükséges az igényes és többcélú zöldövezetek fejlesztése.
Probléma/Lehetőség: A kistérség településeinek és a táj adottságaihoz képest viszonylag kevés a
zöldfelületek aránya. Megnőtt a lakosság igénye az esztétikus, kulturált környezet iránt bel – és
külterületen egyaránt. A zöldterületek növelése az esztétikai élményt, a pihenést, az egészséges
kikapcsolódást, környezetvédelmi célokat és funkciókat (zaj, por elleni védelem, aszály, szélkárok
csökkentése) is szolgál.
Megoldás: Közparkok, pihenőhelyek, sétautak, de nem járdák, szilárd útvonalak mentén lévő
zöldfelületek kialakításának, meglévők fejlesztésének támogatása a Közép-Tisza-Zagyva kistérségben
az 5000 főnél több lakosú településeken.
Eredmény: Javul a települések esztétikai megjelenése és rendezettsége. Nő a lakosság és az
idelátogatók komfortérzete, erősödik a lokálpatriotizmus és nő a környezettudatosság. A külterületi
zöldövezetek fejlesztése kapcsán fellendül a szabadidő, pihenő, rekreációs és ökoturizmus. Új
vállalkozások és szolgáltatások jönnek létre. Javul a környezet állapota (zaj, porszennyezés, aszály és
szélkárok csökkennek) Nő a térség esztétikai értéke.
Érintett települések köre: Rákóczifalva; Újszász;
Forrás: KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
Helyzet/Adottság: A térségben a hagyományos energiahordozók felhasználásán alapszik az
energiafelhasználás ipari, a kommunális és a lakossági területen is. A megújuló energiaforrások
kihasználtsági foka nulla, annak ellenére, hogy ezen energiaforrásokból a térség jelentős készlettel
rendelkezik. A térségben magas a napsütéses órák száma, jelentős területeken jellemző állandó
széljárás, s magas a mezőgazdasági hulladék mennyisége, valamint több település rendelkezik értékes
termálkinccsel (pl. Rákóczifalva, Tiszasüly).
Probléma/Lehetőség: A megújuló-energia ágazat egyetlen eleme sem található meg a térségben,
nincsenek kihasználva a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások. A lakosság kevésbé ismeri az új
technológiákat, nehezen meggyőzhetők. Lehetőség rejlik nap-, és szélenergia hasznosítására,
mezőgazdasági hulladékok felhasználásával biomassza-energia előállítására, illetve a termálvizek
miatt geotermikus energiahasznosításra.
Megoldás: A településközpontok, üzemek hőellátását végző bio-, ill. bioszolár rendszerek
alkalmazása, összefogással kisebb-nagyobb közösségek energiaellátásának megoldása megújulóenergia hasznosítással. A térségben meglévő, felhasználásra alkalmas bio-energiahordozó
termelésének támogatása, biomassza rendszerek mintaprojektjeinek támogatása. Szél- és geotermikus
megújuló rendszerek mintaprojektjeinek támogatása.
Eredmény: A környezeti állapot megőrzése és javítása, a kistérség erőforrásainak kihasználása. A
megújuló energiaforrások használata csökkenti a térség külső energiaforrásoktól való függőségét,
növeli a gazdaság stabilitását. Saját érdekeltségi rendszerű energetikai ültetvényeken történő
gazdaságos gazdálkodás.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
Forrás: Új Széchenyi Terv
Intézkedés: Környezet és Energia Operatív Program
Megnevezés: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
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Kódszám: KEOP-2011-4.9.0
Forrás meghatározása: A pályázat meghirdetésekor a 2011-13-as időszakra a projektek
megvalósítására 8 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 2011-ben 2 milliárd Ft pályázható. A
jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
Helyzet/Adottság: A települések épületeinek energia felhasználása magas, ez annak köszönhető, hogy
a hőtechnikai adottságai, meleg víz rendszerei, világítási rendszerei, szigetelésük nincs vagy rossz
állapotú.
Probléma/Lehetőség: A kistérségben az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik.
Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, akkor ezek energiabiztonságát is
megteremtjük.
Megoldás: Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek hőtechnikai
adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz
rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz
rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással
kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.
Eredmény: Csökken az épületek energiaköltsége, ezen energiahatékonyság javításra vonatkozó
tevékenységek használata csökkenti a térség külső energiaforrásoktól való függőségét, növeli a
gazdaság stabilitását.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
Vissza nem térítendő támogatás: Vállalkozás 50% Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási
és felsőoktatási intézmények 85 % Nonprofit szervezet 60% Mikro és kisvállalat LHH kistérségben 60
% Középvállalat LHH kistérségben 60%
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges.
Intézkedés: Észak-Alföldi Operatív Program,
Megnevezés: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Kódszám: ÉAOP-3.1.3/A-11
Forrás meghatározása: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a
2011-2013. időszakban: ÉAOP 3,00 Milliárd Ft. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás
összege minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft, az ÉAOP-3.1.3/A-11 kiírás esetében
maximum 500 millió Ft.
Helyzet/Adottság: A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen a
biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása.
Probléma/Lehetőség: A KTZVE településein, illetve települések között nincs, vagy rossz minőségű
kerékpár utak vannak.
A kerékpár utak fejlesztésével hozzájárulnak a környezet védelméhez, állapotának javításához; az
egészségmegőrzés fejlesztéséhez; a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek
csökkentéséhez; a közlekedési módválasztás szabadságához.
Megoldás: Kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak mentén,
valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra
kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények
korszerűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára történő átalakítására, kerékpártámaszok,
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kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai
eszközök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére.
Eredmény: Egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül
elérhetővé. A kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a régió
lakossága körében. A lakóterületeket a munkahelyekkel valamint a mindennapi szolgáltatások,
kereskedelem, ügyintézés helyszíneivel összekapcsoló, vonzó, a biztonságos kerékpáros közlekedést
szolgáló, közlekedési célú, szerves egységet képező kerékpáros útvonalhálózatok kialakítása.
Érintett települések köre: Besenyszög; Csataszög;
Hunyadfalva; Kőtelek; Nagykörű;
Rákóczifalva; Rákócziújfalu; Szajol; Szászberek; Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Tószeg; Új
szász; Vezseny; Zagyvarékas;
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Települési önkormányzatok,
Önkormányzati társulások, Központi költségvetési szervek és intézményeik, pályázat benyújtására
konzorciumi formában is lehetőség van.
Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%-os
támogatási intenzitással a Magyar Közút NZrt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az MK NZrt. és NIF Zrt. konzorciumi tagként több pályázatban is pályázhat, támogatást szerezhet.
Támogatás mértéke: az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség minimum 85%-a,
maximum 90%-a.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1. – 2012. március 29. között folyamatos az alábbi értékelési
szakaszok meghatározásával: 2011. július 28. 2011. október 24., 2012. március 29.

3.5 Forrásallokáció
A forrás allokálását az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján végezte el a
HACS. A LEADER intézkedésekre 460 725 252,- Ft áll rendelkezésre a 2011-2012-es évre. A 2010.
évi forrásallokáció alapján a III. tengely Falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatás
jogcímre 172 808 186,- Ft, a Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre
81 638 363,- Ft áll rendelkezésre, ugyanakkor a 2011. évben a mikorvállalkozás fejlesztés és turisztika
jogcímeket központi forrásból jelenteti meg az IH, a HACS által e két jogcímre allokált forrás
meghagyásával, így a 2011. év második félévében megjelenő falumegújítás- és fejlesztés valamint
vidéki örökség jogcímek forrása kiegészül a maradó forrással.
A LEADER vonatkozásában a vállalkozási alapú fejlesztésre allokált forrás: 239 577 131,- Ft, azaz
HPME-kre allokált források 52%- a lett a térség gazdaságfejlesztésére allokálva.
A kis értékű HPME-re allokált forrás rendelkezésre álló keretösszege a 2011-2012-as időszakban
13 577 131,- Ft, ami nem haladja meg a teljes HVS allokáció 10%-át.
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HPME/CÉLTERÜLET TERVEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ
TÁBLÁZAT

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
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II. CÉLKITŰZÉSEK

HPME sorszáma
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HPME címe

III. INTÉZKEDÉSEK (HPME)
Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel)
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A HACS név kiválasztása (a fenti rubrikában megtehető) után a HACS kód automatikusan töltődik, a teljes kód a célterület rubrikák kitöltése után áll össze.

Kitöltési útmutató

0a

Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.
A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.
Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.
A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.
A nem színnel jelölt cellák kitöltendők. A kódolás automatikus, referencia kód, ami nem egyezik meg az IIER-ben kapott kóddal. A táblázat nem helyettesíti a célterület tervezőt, csupán
a tervezést és ellenőrzést segítő eszköz, amellyel a forrásallokáció, a darabszám korlátozás, és az átfedések kiszűrése lehetséges.
A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések

4.1 Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát több egymással párhuzamos kommunikációs
tevékenységgel kezdtük:
- Közleményt adtunk ki, több helyi újságban, települési honlapon egyidőben megjelentetve.
- Honlapunkon a Stratégia menüpont alatt HVS felülvizsgálat 2011. menüpontot hoztunk létre, melyet
naponta többször is frissítünk, az aktuális folyamatok nyomon követhetősége érdekében.
- Hírlevelünkben prioritást élvezett a felülvizsgálat híre, menete.
- Indító értekezletet rendeztünk. Az Indító értekezlet helyszíne és időpontja a következő volt: Szolnoki
Főiskola (Szolnok, Tiszaliget) Campus 1. emelet Szenátusi terem, 2011. február 15. (kedd) 15.30 óra.
- Munkaszervezeti irodában, munkaidőben HVS felülvizsgálattal kapcsolatban folyamatos
konzultációt biztosítottunk, mind személyesen, mind elektronikus formában.
- A Szolnoki Kistérségi Társulás Tanácsülésén előterjesztésben tájékoztattuk a megjelent
polgármestereket, intézményvezetőket.
- Minden település polgármesteri hivatalában elhelyezésre került a várótérben egy un. Projektötlet
gyűjtő mappa, melybe a projektötlet gyűjtőlapokat lehet bedobni (üres nyomtatványok helyszínen
biztosítva vannak.
- Fórumokra a meghívás minden településen plakátok kihelyezésével is megtörtént.
- 2011. február 21-én Jászapátiban a tervezői munkacsoport egy tagja munkaszervezetünk 2 tagja
mellett részt vett az IH által szervezett HVS felülvizsgálat konzultáción.
Indító értekezlet helyszíne és időpontja a következő volt:
- Szolnoki Főiskola (Szolnok, Tiszaliget) Campus 1. emelet Szenátusi terem, 2011. február 15. (kedd)
15.30 óra. Az értekezleten részt vett 16 egyesületi tag valamint 16 egyéb képviselő. Az indító
értekezleten került sor a tervezői csoport kijelölésére.
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A tervezői munkacsoport tagjai:
TCS vezetője: Balogh Zoltán - Besenyszög (közszféra)
TCS tagjai:
Közszféra:
Dr. Gyuricza Miklós - Tószeg
Civil szféra: Hatvani Lajos - Vezseny
Kiszely Imréné - Besenyszög
Vállalkozói szféra:
Debreczeni László - Nagykörű
Kaló Jenő - Újszász
Nagy Lajos - Tiszasüly
Csendesné Dolinay Margit - Újszász
Munkaszervezet vezető: Szolovjov Rita
Felkért vidékfejlesztési szakértők:
Dr. Herbály Katalin - Szolnoki Főiskola Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézetének és egyben Agrár
és Vidékfejlesztési Tanszékének vezetője
Dr. Kerékgyártó Imre - InnoRIK Kht. külső munkatárs
A HVS felülvizsgálat során 7 tervezői munkacsoport értekezleteket tartottunk szolnoki székhelyünkön,
melynek időpontjai és témái a következők voltak:
1./ Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. február 21. 16 óra
Az értekezleten jelen volt 14 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A tervezői munkacsoport ülés napirendje:
1. HVS általános felülvizsgálatának megkezdése (Jövőkép, átfogó célok, helyzetelemzés felülvizsgálat
- 1.)
2./ Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. március 1. 14 óra
Az értekezleten jelen volt 9 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Jövőkép, helyzetelemzés, átfogó célok, a vállalt részfeladatok megbeszélése, HVS - EPAP
formadokumentumok vizsgálata
3./ Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 4. 13 óra
Az értekezleten jelen volt 10 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Helyzetelemzés véglegesítése
2. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések felülvizsgálata
4./ Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 7. 10 óra
Az értekezleten jelen volt 9 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések véglegesítése
2. HVS felülvizsgálat első szakaszának munkacsoportos lezárása
3. Egyebek
5./ Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 30. 15 óra
Az értekezleten jelen volt 9 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1.HPME/ célterület írás (HACS)
2.Egyebek
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6./ Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. április 5. 10 óra
Az értekezleten jelen volt 10 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése
2. Egyebek
7./ Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. április 11. 17 óra
Az értekezleten jelen volt 9 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése
2. Egyebek
A HVS felülvizsgálat 1. szakaszának lezárásaként elnökségi ülést, valamint közgyűlést tartottunk a
szolnoki Társadalmi Egyesületek Székházában, melynek időpontjai és témái a következők voltak:
Elnökségi ülés – 2011. március 9. 15.30 óra
Az elnökségi ülésen jelen volt 6 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
Az elnökségi ülés napirendje:
HVS dokumentum véglegesítése, HACS elnökség általi jóváhagyása
Közgyűlés – 2011. március 9. 18 óra
A közgyűlésen jelen volt 18 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
A közgyűlés napirendje:
HVS dokumentum véglegesítése, HACS általi jóváhagyása
A beérkezett projektötletek kiértékelésére, elfogadására lakossági fórumot tartottunk szolnoki
székhelyünkön, melyen részt vettek a vállalkozói-, köz illetve civil szféra képviselői és
magánszemélyek egyaránt.
Projektötlet értékelő fórum – 2011. március 24.
A fórumon jelen volt 15 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan 6 lakossági fórumot tartottunk,
melynek helyszínei és időpontjai a következők voltak:
- Besenyszög, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Dózsa György út 4.)
2011. február 22. (kedd) 17 óra
- Kőtelek, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Szabadság út 1.)
2011. február 23. (szerda) 17 óra
- Szajol, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Rózsák tere 1.)
2011. február 24. (csütörtök) 17 óra
- Tiszavárkony, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Endre király út 37.)
2011. február 25. (péntek) 17 óra
- Újszász, Szász vendéglő (Kossuth út 41.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra
- Szolnok, TESZ székház (Szapáry út 19.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra
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A fórumokon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.
Fórumok jegyzőkönyvei, jelenléti ívei, fotók, meghívó honlapunkon nyilvánosan elérhető.
A HVS munkaközi példányait nyilvánossá tettük honlapunkon, minden csoportülés után, illetve az
aktuális változatáskor. Lakossági felhívást intéztünk térségünk lakói felé, kértük, várjuk véleményeiket,
észrevételeiket, javaslataikat.
2011. március 3-ig elkészült a HVS felülvizsgálat Helyzetelemzése, illetve a SWOT-analízise.
A megküldött szöveges részeket teljes mértékben összevetettük a településszintű visszaküldött
adatlapokkal (kiértékeltük, analizáltuk), a megyei illetve kistérségi stratégiák, fejlesztési tervek
legfrissebb példányaival, így már frissített adatokat tartalmaz a HVS munkaközi példánya.
Egyesületünk folyamatosan közzéteszi a honlapján (www.ktzve.hu) a HVS felülvizsgálat aktuális
állásáról szóló tájékoztatásokat, információkat valamint felülvizsgálati stratégiánk minden egyes
lépéséről napi szinten beszámol.
Helyi akció csoportunk folyamatos információkat közöl a HVS aktuális eseményeiről a helyi és
megyei sajtóban. A helyi újságokban négy közleményt, egy riportot megjelentetett:
Új Néplap 2011. 02. 16.-i száma
Rákóczi Lap 2011. 1. száma
Rákóczi Lap 2011. 2. száma
Rákóczi Lap 2011. 3. száma
Rákóczi Lap 2011. 4. száma
Az akcióterületünkön elhelyezkedő települési honlapok időszakosan közlik híreinket, meghívóinkat,
plakátjainkat, közleményeinket. (pl. www.toszeg.hu, www.tiszavarkony.hu, stb.)
Projektötlet adatlapot gyűjtöttünk az alábbiak szerint:
- honlapon letölthetően, e-mailen beküldhető formában (probléma a benyújtó aláírásának
hiánya)
- fórumokon személyes egyeztetés alapján
- munkaszervezeti irodán keresztül biztosított konzultációval (faxon beküldhetően)
- települési polgármesteri hivatalokba kihelyezett projektötlet gyűjtő mappákon keresztül
- kistérségi ülésen ismertetett és kiosztott nyomtatványokon keresztül,
- tervezői munkacsoport tagjainak gyűjtőmunkáján keresztül.
A beérkezett projektötlet adatlapok száma: 170 db.
A HVS felülvizsgálat második körének záró fázisára, azaz a célterület egyeztetésekre, 2011
áprilisában került sor az Irányító hatósággal, ami az elmúlt évekhez hasonlóan kétkörös lett. Az első
körös egyeztetésre Nyíregyházán, az MVH kirendeltségén került sor 2011.04.20-án, míg a második
körös felülvizsgálatot 2011.04.27-én az MVH Alkotmány utcai épületében, Budapesten, az IH
közreműködésével fejezte be a KTZVE.
A HACS által 10 pályázható célterület került meghatározásra, mely a Szolnoki kistérség 16
településének 2011-12. évi fejlesztési irányait határozza meg, valamint tartalmazza azokat a pályázati
lehetőségeket és forrásokat, melyet az EU és a Magyar Állam a LEADER program keretében biztosít.
A 10 célterületből 1 db Komplex fejlesztés, 5 db Vállalkozási alapú fejlesztés, melyből 1 db Kis értékű
projekt, 2 db Közösségi célú fejlesztés, 1 db Rendezvény és 1 db Képzés célterületet határozott meg
Egyesületünk, a beérkezett projektötlet adatlapok és a Tervezői csoport által javasolt ötletek alapján.

4.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 2008. május 29-én alakult meg Rákóczifalván a JászNagykun-Szolnok Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével az egyesület alapításáról szóló
jogszabályzatnak és a LEADER-szerűség alapelveinek megfelelően. Az alakuló közgyűlés fogadta el
az egyesület alapszabályát, valamint elnökségi tagjainak megválasztotta: Debreczeni Lászlót, Luzsi
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Józsefet, Csoma Gábort, Iván Ferencet, Kaló, Jenőt, Tenczer Tibort, (vállalkozói szférából) Dr.
Gyuricza Miklóst, Molnár Pétert, (közszférából) Katona Mihályt, Nagy Lajost (civil szférából).
Elnöknek Debreczeni Lászlót, míg alelnöknek Dr. Gyuricza Miklós választotta. Elnökségünk a
jogszabályban foglaltaknak megfelelően saját ügyrendje szerint működik, és legalább havonta egy
alkalommal ülésezik.
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 48 taggal alakult meg 2008. május 29-én. A 2011-es
évtől az egyesület tagjainak száma 35-re csökkent, melyből 13-an a vállalkozói szférát, 12-en a
közszférát, és 10-en a civil szférát képviselik, melyek megfelelnek a LEADER-szerűség alapelveiben
meghatározott partnerek, szférák közti megoszlásának és együttműködésének.

A LEADER-szerű működés feltételeinek érvényesülése a HACS működésében
Terület alapú integrált stratégiák alkalmazása, amelyek célja a helyi gazdasági potenciál
egészének hasznosítása
A stratégia tervezésénél a terület lehetőségeinek figyelembe vétele mellett építünk a helyi
igényekre és szándékokra. A HVS tervezési területe lefedi az egyesülethez tartozó mind a 16
települést.
A térségben elkészültek és rendelkezésre állnak mindazok a dokumentumok, tanulmányok
területfejlesztési koncepciók, és operatív programok, melyek megvalósítása jelentős
mértékben hozzájárult helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtásához. A korábban elkészült
fejlesztési tervek jó alapot szolgáltattak és megbízható szakmai hátteret adtak a jelenlegi HVS
programjainak a tervezéséhez.
Alulról jövő kezdeményezések felkarolása
A stratégia megalkotásának fő alapeleme a helyi igényekre építkezés. A jövőkép
megfogalmazását követően a célkitűzések úgy kerültek meghatározásra, hogy az a helyben
megfogalmazott projektszándékokra épülve lefedje a fejlesztési szándékokat, és azoknak teret
adjon.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódóan az egyesület, illetve az
egyesület munkaszervezete aktívan részt vesz az együttműködéseket erősítő személyes
konzultációkon, lakossági fórumokon, helyi hagyományőrző rendezvényeken és képzéseken.
Jelentős szerepet vállalva abban, hogy tevékenységeink a helyi partnerekkel együttműködve
közösségi és gazdasági szinten is eredményesek legyenek.

A helyi lakosság aktivizálása, bevonása a fejlesztési folyamatokba
A településen élő közösségek számára az egyik legjelentősebb információforrás a különböző
fórumok lebonyolítása, melynek célja, hogy minden lakoshoz eljussanak a vidékfejlesztéssel,
és a helyi egyesülettel kapcsolatos információk, illetve javaslatok, vélemények érkezzenek a
programok megvalósításával és fenntarthatóságával kapcsolatban. Törekszünk a széles körű,
településszintű emberközpontú tájékoztatásra, az információkat közérthetően, gyakorlati
életszerűségre alapozottan juttatjuk el a fórum résztvevői felé. Igyekszünk esélyegyenlőséget
és lehetőséget biztosítani arra, hogy a pályázati programon mindenki sikeresen tudjon részt
venni.
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Kapcsolatteremtés, élő kapcsolatrendszer és együttműködés kialakítása a vidéki térségek
között a vidéki térségek között a megszerzett tudás és tapasztalatok közös hasznosítása
végett
Rendszeresen veszünk részt más térségek programjain, bemutatjuk elért eredményeinket,
átvesszük a hasznosítható jó példákat. Heti szintű együttműködésben a JKHK-val, havi
együttműködésben a Nagykunságért LEADER HACS-csal, illetve alkalmi együttműködésben
a Tisza-tavi, Tiszazúgi és a Hortobágyi LEADER HACS-okkal cserélünk hasznos
tapasztalatokat.
A térségben a HVS kialakítása során a tervezői munkacsoport támaszkodott az érintett
települések és érdekcsoportok (vállalkozói-, köz- illetve civil szféra) igényeire (170 beérkezett
projektötletre), javaslataira, valamint felhasználta a rendelkezésre álló fejlesztési
koncepciókat, elemző anyagokat (lásd a 5.6 melléklet).
Az innováció növelése
Stratégiánk gazdaságfejlesztési részének kiemelt eleme az innovatív kezdeményezések
támogatása, ezt a pontozási szempontrendszer kialakításával erősítjük. Ösztönözzük a
pontozásba építve a természeti erőforrásokkal történő tevékenység javítását, az energiával való
gazdálkodást. Többletponttal értékeljük, ha a kedvezményezett olyan innovatív megoldásokat
alkalmaz, mely a természeti jellegzetességekkel, településképpel harmóniában van.
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület olyan innovatív megoldásokat is alkalmaz,
melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kommunikációs és marketing eszközökön
(honlap, sajtó, brosúrák, plakátok) keresztül szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a helyi
közösségek számára. (Rákóczifalvai Madárbarát és Természetvédelmi Kör rajz pályázata,
Nagykörű brosúra).
A helyi partnerség erősítése
Akciócsoportunkban mindhárom szféra képviselői aktívan veszik ki részüket mind a
stratégiaalkotási, mind pedig a megvalósítási folyamatban.
Kiemelten kezeljük a helyi és térségen belüli partnerségek kialakulását, segítjük az egymást
kiegészítő és egymást erősítő projektek összekapcsolását. Többletponttal értékeljük, ha a
kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel
szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során
építi ki. Települési szinten tájékoztatunk a fejlesztési ötletekről.
A nyilvánosság teljes biztosításával kívánjuk LEADER-szerű működést biztosítani. Ennek érdekében
ügyfélszolgálatunk a hét minden napján rendelkezésre áll, valamint hetente egy alkalommal rendszeres
fogadóórát biztosítunk a munkaszervezet működési helyén (Rákóczifalva Szabadság tér 4.). A széles
körű nyilvánosság és esélyegyenlőség elve alapján a településeken működő médiumokat vesszük
igénybe, a helyi újságokban, a helyi kisközösségi rádiókban, helyi televízióban illetve a települési
honlapokon is rendszeresen adunk tájékoztatást az aktualitásokról, népszerűsítjük a helyi HVS-t,
valamint a pályázási lehetőségeket.
A LEADER-szerű programok és a teljes stratégia megvalósításától a térségben meglévő társadalmi és
gazdasági lemaradás leküzdése várható, mely hosszútávon érzékelhető fejlődést generál. A program
pozitívan hozzájárul ahhoz, hogy több területen a fejlődés elinduljon (vállalkozás- és turizmus
fejlesztése, térségi partnerségi kapcsolatok fejlesztése, hagyományőrzés). A tervezett programokhoz
kapcsolódó egyéb források felhasználásával additív hatás érhető el a fejlesztésekben, ami
megsokszorozhatja a program hatásait.
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Mellékletek
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KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
MELLÉKLETEK
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A HVS FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
PÉNZÜGYI TÁBLÁZATOK, FORRÁSALLOKÁCIÓ
A NYILVÁNOSSÁGI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ IGAZOLÓ
DOKUMENTUMOK
TÉRKÉPEK (A TÉRSÉG TERMÉSZETI ÉS EGYÉB ADOTTSÁGAIT
BEMUTATÓ TÉRKÉPEK)
TÁBLÁZATOK
(STATISZTIKAI
ADATOK
ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLÁZATAI)
A TÉRSÉGRE VONATKOZÓ EGYÉB STRATÉGIÁK LISTÁJA
FENNTARTHATÓSÁGI ALAPELVEK
A LEADER-SZERŰSÉG KRITÉRIUMAI CÉLTERÜLETENKÉNT
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„ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!”
KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.1 Melléklet: A HVS felülvizsgálat során végzett
tevékenységek
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A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát több egymással párhuzamos kommunikációs
tevékenységgel kezdtük:
- Közleményt adtunk ki, több helyi újságban, települési honlapon egyidőben megjelentetve.
- Honlapunkon a Stratégia menüpont alatt HVS felülvizsgálat 2011. menüpontot hoztunk létre, melyet
naponta többször is frissítünk, az aktuális folyamatok nyomon követhetősége érdekében.
- Hírlevelünkben prioritást élvezett a felülvizsgálat híre, menete.
- Indító értekezletet rendeztünk kezdtük. Az Indító értekezlet helyszíne és időpontja a következő volt:
Szolnoki Főiskola (Szolnok, Tiszaliget) Campus 1. emelet Szenátusi terem, 2011. február 15. (kedd)
15.30 óra.
- Munkaszervezeti irodában, munkaidőben HVS felülvizsgálattal kapcsolatban folyamatos
konzultációt biztosítottunk, mind személyesen, mind elektronikus formában.
- A Szolnoki Kistérségi Társulás Tanácsülésén előterjesztésben tájékoztattuk a megjelent
polgármestereket, intézményvezetőket.
- Minden település polgármesteri hivatalában elhelyezésre került a várótérben egy un. Projektötlet
gyűjtő mappa, melybe a projektötlet gyűjtőlapokat lehet bedobni (üres nyomtatványok helyszínen
biztosítva vannak.
- Fórumokra a meghívás minden településen plakátok kihelyezésével is megtörtént.
- 2011. február 21-én Jászapátiban a tervezői munkacsoport egy tagja munkaszervezetünk 2 tagja
mellett részt vett az IH által szervezett HVS felülvizsgálat konzultáción.
Indító értekezlet összefoglalása:
Az értekezleten részt vett 16 egyesületi tag valamint 16 egyéb képviselő. Az indító értekezleten került
sor a tervezői csoport kijelölésére, mely 11 tagból áll. Az értekezlet nyilvános volt, mind a 16
település valamennyi hirdetőtábláján plakát értesítette a lakosságot, híradást jelentetett meg róla
másnap az Új Néplap.
Tervező csoportülések:
A HVS felülvizsgálat során 7 tervezői csoport értekezletet tartottunk szolnoki székhelyünkön,
melynek időpontjai a következők voltak:
- Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. február 21. 16 óra
- Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. március 1. 14.00 óra
- Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 4. 13 óra
- Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 7. 10 óra
- Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 30. 15 óra
- Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. április 5. 10 óra
- Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. április 11. 17 óra
Lakossági fórumok:
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan 6 lakossági fórumot tartottunk,
melyen összesen 43-an vettek részt. A fórumokon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére,
projektgyűjtő adatlapok benyújtására. A fórumok jegyzőkönyvei, jelenléti ívei, fotói, plakátjai a
honlapon elérhetőek.
- Besenyszög, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Dózsa György út 4.)
2011. február 22. (kedd) 17 óra
- Kőtelek, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Szabadság út 1.)
2011. február 23. (szerda) 17 óra
- Szajol, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Rózsák tere 1.)
2011. február 24. (csütörtök) 17 óra
- Tiszavárkony, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Endre király út 37.)
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2011. február 25. (péntek) 17 óra
- Újszász, Szász vendéglő (Kossuth út 41.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra
- Szolnok, TESZ székház (Szapáry út 19.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra
A beérkezett projektötletek kiértékelésére, elfogadására lakossági fórumot tartottunk szolnoki
székhelyünkön, melyen részt vettek a vállalkozói-, köz illetve civil szféra képviselői és
magánszemélyek egyaránt.
Projektötlet értékelő fórum – 2011. március 24.
A fórumon jelen volt 15 fő. Jelenléti ív, jegyzőkönyv, fotók, meghívó honlapunkon elérhető.
Egyesületünk folyamatosan közzéteszi a honlapján (www.ktzve.hu) a HVS felülvizsgálat aktuális
állásáról szóló tájékoztatásokat, információkat valamint felülvizsgálati stratégiánk minden egyes
lépéséről napi szinten beszámol.
Helyi akció csoportunk folyamatos információkat közöl a HVS aktuális eseményeiről a helyi és
megyei sajtóban. A helyi újságokban négy közleményt, egy riportot megjelentetett:
-

Új Néplap 2011. 02. 16.-i száma
Rákóczi Lap 2011. 1. száma
Rákóczi Lap 2011. 2. száma
Rákóczi Lap 2011. 3. száma
Rákóczi Lap 2011. 4. száma

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról elektronikus úton is folyamatos tájékoztatást
adunk. Kéthetente megjelenő hírlevelünkben prioritást élvez a felülvizsgálat híre, menete.
A következő hírlevelekben adtunk tájékoztatást a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk felülvizsgálatáról:
-

2011.02.08 – XXII. KTZVE Hírlevél
2011.02.22. –XXIII. KTZVE Hírlevél
2011.03.08. – XXIV. KTZVE Hírlevél
2011.03.22. – XXV. KTZVE Hírlevél
2011.04.05. – XXVI. KTZVE Hírlevél
2011.04.19. – XXVII. KTZVE Hírlevél
2011.05.03. – XXVIII. KTZVE Hírlevél

A HVS munkaközi példányait nyilvánossá tettük honlapunkon, minden csoportülés után, illetve az
aktuális változatáskor. Lakossági felhívást intéztünk térségünk lakói felé, kértük, várjuk véleményeiket,
észrevételeiket, javaslataikat.
Az akcióterületünkön elhelyezkedő települési honlapok időszakosan közlik híreinket, meghívóinkat,
plakátjainkat, közleményeinket. (pl. www.toszeg.hu, www.tiszavarkony.hu, stb.)
Projektötlet adatlapot gyűjtöttünk az alábbiak szerint:
- honlapon letölthetően, e-mailen beküldhető formában (probléma a benyújtó aláírásának
hiánya)
- fórumokon személyes egyeztetés alapján
- munkaszervezeti irodán keresztül biztosított konzultációval (faxon beküldhetően)
- települési polgármesteri hivatalokba kihelyezett projektötlet gyűjtő mappákon keresztül
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- kistérségi ülésen ismertetett és kiosztott nyomtatványokon keresztül,
- tervezői munkacsoport tagjainak gyűjtőmunkáján keresztül.
A beérkezett projektötlet adatlapok száma: 170 db.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során beérkezett projektötlet adatlapok száma: 170
db. A javaslattevők arányát tekintve a közszférából 60%-ban, a civil szférából 30%-ban a vállalkozói
szférából pedig 10%-ban nyújtottak be hozzánk projektötleteket.
2011. március 3-ig elkészült a HVS felülvizsgálat Helyzetelemzése, illetve a SWOT-analízise.
A megküldött szöveges részeket teljes mértékben összevetettük a településszintű visszaküldött
adatlapokkal (kiértékeltük, analizáltuk), a megyei illetve kistérségi stratégiák, fejlesztési tervek
legfrissebb példányaival, így már frissített adatokat tartalmaz a HVS munkaközi példánya.
A HVS felülvizsgálat második körének záró fázisára, azaz a célterület egyeztetésekre, 2011
áprilisában került sor az Irányító hatósággal, ami az elmúlt évekhez hasonlóan kétkörös lett. Az első
körös egyeztetésre Nyíregyházán, az MVH kirendeltségén került sor 2011.04.20-án, míg a második
körös felülvizsgálatot 2011.04.27-én az MVH Alkotmány utcai épületében, Budapesten, az IH
közreműködésével fejezte be a KTZVE.
A HACS által 10 pályázható célterület került meghatározásra, mely a Szolnoki kistérség 16
településének 2011-12. évi fejlesztési irányait határozza meg, valamint tartalmazza azokat a pályázati
lehetőségeket és forrásokat, melyet az EU és a Magyar Állam a LEADER program keretében biztosít.
A 10 célterületből 1 db Komplex fejlesztés, 5 db Vállalkozási alapú fejlesztés, melyből 1 db Kis értékű
projekt, 2 db Közösségi célú fejlesztés, 1 db Rendezvény és 1 db Képzés célterületet határozott meg
Egyesületünk, a beérkezett projektötlet adatlapok és a Tervezői csoport által javasolt ötletek alapján.
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„ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!”
KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5.2 Melléklet: Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció

50

HPME/CÉLTERÜLET TERVEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ
TÁBLÁZAT

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

A térség sajátos
Versenyképes helyi Versenyképes
A térség sajátos
környezeti
termékek és
helyi termékek és
környezeti értékeire értékeire épülő
szolgáltatások
szolgáltatások
épülő gazdálkodás, gazdálkodás,
előállítására és
előállítására és
helyi bio- és
helyi bio- és
értékesítésére
értékesítésére
megújuló-energia megújuló-energia
irányuló
irányuló
ágazat valamint
ágazat valamint
kezdeményezések kezdeményezések
turizmus fejlesztése turizmus
támogatása
támogatása
fejlesztése

II. CÉLKITŰZÉSEK

HPME sorszáma

01

HPME címe

III. INTÉZKEDÉSEK (HPME)
Célterület jogcím besorolása (HVS jogcím szerint, betűjellel)
Célterülethez allokált forrás (Ft)
Gazdaságfejlesztési (igen=1, nem=0)
Kis értékű célterület (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 DB)

Helyi termékek
előállításának és
értékesítésének,
helyi
szolgáltatások
fejlesztésének
támogatása
A1.
0b
98000000
1
0

02

Helyi termékek
előállításának és
értékesítésének,
helyi
szolgáltatások
fejlesztésének
támogatása
A2.
0b
13577131
1
1

03

Energia- és
költségtakarékos
rendszerek
kialakítása, a helyi
megújuló-energia
ágazat fejlesztés
A3.
0b
93000000
1
0

Társadalmilag
hosszútávon
Értékeit felismerő, Értékeit felismerő, fenntartható, és
megőrző Közép- megőrző Közép- szolidáris KözépTisza-Zagyva
Tisza-Zagyva
Tisza-Zagyva
térségi közösség térségi közösség közösség alakítása
megerősítése
megerősítése
az
esélyegyenlőség
biztosításával

04

Helyi
sajátosságokra
épülő turisztikai
kínálat és
szolgáltatások
fejlesztése
A4.
0b
35000000
1
0

05

06

Hagyományokat
őrző kiállító-,
bemutatóhelyek,
Egészséges
illetve helyi
életmódra nevelés kulturális-,
infrastruktúrális
közösségi-, sportfeltételeinek
, és szórakozási
javítása
helyek fejlesztése
A5.
B1.
0b
0a
34000000
46 000 000
0
0
0
0

07

Kód:
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460725252
4
1

összeg
darab
RENDBEN

Nyitott,
innovatív
Társadalmilag
Közép-Tiszahosszútávon
Zagyva
fenntartható,
Értékeit
közösség
és szolidáris
felismerő,
megerősítés
Közép-Tiszamegőrző Közép- e, a hazai- és
Zagyva
Tisza-Zagyva
külföldi
közösség
térségi közösség együttműkö
alakítása az
megerősítése
dések
esélyegyenlős
kiépítésével,
ég
képzések, és
biztosításával
K+F
segítségével
08

09

Vállalkozói
és társadalmi
ismeretek
fejlesztése
cél- és
Hagyományokat gyakorlatori
Közbiztonság
őrző
entált
megőrzése a Közép- rendezvények
képzések
Tisza-Zagyva
fejlesztése,
támogatásáv
térségben
megvalósítása
al
B2
C1
D1
0a
0c
0d
54000000
42000000
24000000
0
0
0
0
0
0

10

Közösségi
összefogás
erősítésének
támogatása
E1
0f
21148121
0
0

Komplex fejlesztés (igen = 1, nem = 0; LEGFELJEBB 2 DB;
KOMPLEX NEM LEHET KISÉRTÉKŰ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

RENDBEN

Ellenőrzés (gazdaságfejlesztési arány). Minimum 45%.
Ellenőrzés (kis értékű aránya). Maximum 10%.
HPME/célterület kód

98000000
0
530b01

13577131
13577131
530b02

93000000
0
530b03

35000000
0
530b04

0
0
530b05

0
0
530a06

0
0
530a07

0
0
530c08

0
0
530d09

0
0
530f10

239577131
13577131

RENDBEN
RENDBEN

Jogcím kód / megnevezés magyarázat
közösségi célú

0b

vállalkozási alapú

0c

rendezvény

0d

képzés

0e

tervek és tanulmányok

0f

Térségen belüli együttműködés

A HACS név kiválasztása (a fenti rubrikában megtehető) után a HACS kód automatikusan töltődik, a teljes kód a célterület rubrikák kitöltése után áll össze.

Kitöltési útmutató

0a

Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.
A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.
Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.
A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.
A nem színnel jelölt cellák kitöltendők. A kódolás automatikus, referencia kód, ami nem egyezik meg az IIER-ben kapott kóddal. A táblázat nem helyettesíti a célterület tervezőt, csupán
a tervezést és ellenőrzést segítő eszköz, amellyel a forrásallokáció, a darabszám korlátozás, és az átfedések kiszűrése lehetséges.
A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.
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„ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!”
KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI
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5.3 Melléklet: A nyilvánossági intézkedésekre
vonatkozó igazoló dokumentumok
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Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
Székhely: 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fsz. 3.
LEADER Iroda: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4. Pf.41.
Tel. : 0656/584-009
Fax: 0656/584-010
E-mail: ktzve1@gmail.com Web: www.ktzve.hu

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szolnoki kistérség lakosságát, hogy az ÚMVP Irányító Hatóságának
6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t)
felülvizsgáljuk, frissítjük!
Célunk: a helyi fejlesztési igények ismételt felmérése, a világban és hazánkban zajló
gazdasági folyamatokhoz való illeszkedés biztosítása, egyéb, 2008. év óta jelentkező
fejlesztési igények összegyűjtése, beillesztése a helyi stratégiába. (A Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia tartalmazza a térség jövőképét, a főbb célkitűzéseket, a
jelenlegi helyzet elemzését, valamint a térség fejlesztésére irányuló intézkedéséket
és az azokhoz rendelhető pénzügyi forrást. E dokumentum alapján várhatóak a 2011.
évi helyi pályázati kiírások!)
A helyi stratégia felülvizsgálatát alábbi ütemezés szerint végzi el a KTZVE:
2011.02.15. HVS felülvizsgálat indító értekezlet – MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
VÁRUNK SZERETETTEL!
Helyszín: Szolnoki Főiskola, (Szolnok, Tiszaliget)
Időpont: délután 15 óra
Az értekezleten kerül sor a tervezői csoport kijelölésére! A tervezői
csoport tagjai lehetnek: a HACS tagsága és minden olyan helyi
szereplő, aki vállalja a tervező munkát, ötleteket gyűjt, segíti a térség
leghatékonyabb fejlesztési irányainak kidolgozását.
2011.02.15-től
Projektötlet-gyűjtés
és
általános
felülvizsgálat
elvégzése
2011.02.20.-2011.03.04 Fórumok tartása
2011.03.07.-2011.03.11. HVS
dokumentum
véglegesítés
(HACS
általi
jóváhagyás – KÖZGYŰLÉS!)
2011.03.16.2011.03.18. Végleges és jóváhagyott HVS IH-hoz történő
benyújtása
Reményeink szerint a HVS felülvizsgálata a LEADER program végrehajtás sikerének
fontos részévé válhat. Várjuk érdeklődésüket, véleményüket, juavaslataikat,
projektötleteiket!
Kívánunk türelmet, lelkesedést, és hatékony munkát!
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
Elérhetőségek: 56/584-009, honlap: www.ktzve.hu; e-mail: ktzve1@gmail.com
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MEGHÍVÓ
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
felülvizsgálat
indító értekezletre.
Tájékoztatjuk, hogy az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük!

Indító értekezlet helyszín, időpont:

Szolnoki Főiskola (Szolnok, Tiszaliget) Campusának 1. emelete,
Szenátusi terem,
2011. február 15. (kedd), kezdés 15.30 óra
Regisztráció: délután 15 órától az aulában.
Az értekezleten kerül sor a tervezői csoport kijelölésére! A tervezői csoport tagjai lehetnek: a HACS
tagsága és minden olyan helyi szereplő, aki vállalja a tervezőmunkát, ötleteket gyűjt, segíti a térség
leghatékonyabb fejlesztési irányainak kidolgozását.
Célunk: a helyi fejlesztési igények ismételt felmérése, a világban és hazánkban zajló gazdasági
folyamatokhoz való illeszkedés biztosítása, egyéb, 2008. év óta jelentkező fejlesztési igények
összegyűjtése, beillesztése a helyi stratégiába. (A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tartalmazza a térség
jövőképét, a főbb célkitűzéseket, a jelenlegi helyzet elemzését, valamint a térség fejlesztésére irányuló
intézkedéséket és az azokhoz rendelhető pénzügyi forrást. E dokumentum alapján várhatóak a 2011-12.
évi helyi pályázati kiírások!)
Tervezzünk együtt!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK SZERETETTEL!

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
Elérhetőségek: 56/584-009, honlap: www.ktzve.hu; e-mail: ktzve@gmail.com
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2011.02.15 - HVS felülvizsgálat Indító értekezlet
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Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
Tisztelt Társadalmi Szervezeti Vezető/Tag!
Tisztelt Vállalkozó Úr/Asszony!

Tárgy: MEGHÍVÓ

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük.
A felülvizsgálat célja: a helyi fejlesztési igények ismételt felmérése, a világban és hazánkban
zajló gazdasági folyamatokhoz való illeszkedés biztosítása, egyéb, 2008. év óta jelentkező
fejlesztési igények összegyűjtése, beillesztése a helyi stratégiába. (A Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia tartalmazza a térség jövőképét, a főbb célkitűzéseket, a jelenlegi helyzet elemzését,
valamint a térség fejlesztésére irányuló intézkedéséket, és az azokhoz rendelhető pénzügyi
forrást. E dokumentum alapján várhatóak a 2011. évi helyi pályázati kiírások!)
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A HVS felülvizsgálat nyilvános, a térség lakóinak, civil szervezeteinek, vállalkozóinak,
önkormányzatainak javaslatai, ötletei, igényei alapján alakítjuk újjá a stratégiát. Ebből a
célból lakossági fórumokat tartunk, melyre tisztelettel meghívom.
Lakossági fórumok időpontjai, helyszínek:
-

Besenyszög, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Dózsa György út 4.)
2011. február 22. (kedd) 17 óra

-

Kőtelek, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Szabadság út 1.)
2011. február 23. (szerda) 17 óra

-

Szajol, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Rózsák tere 1.)
2011. február 24. (csütörtök) 17 óra

-

Tiszavárkony, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Endre király út 37.)
2011. február 25. (péntek) 17 óra

-

Újszász, Szász vendéglő (Kossuth út 41.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra

-

Szolnok, TESZ székház (Szapáry út 19.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra

Bízom abban, hogy az Ön/Önök számára legkedvezőbb helyszínen és időpontban
találkozunk!
A fórumokon ismertetjük a jelenlegi stratégia alapvetéseit, illetve kifejezetten projektötleteket
szeretnénk gyűjteni:
- mire van igény települési, civil szervezeti illetve üzleti téren?
- melyek azok a célok, melyek mentén megvalósíthatjuk térségünk gazdaságfejlesztését?
- a vállalkozások hogyan képzelik el a következő két-öt évet, mit szeretnének fejleszteni, mire
van szükségük? Milyen gazdasági ágakat, területeket célozzunk meg a stratégiában?
- hogyan tervezik a munkahelyek megtartását, illetve új munkahelyek létesítését?
- milyen pályázati lehetőségekre lenne szükségük a fejlődéshez, vagy legalább a
fenntartáshoz?
„Együtt gondolkodásra” hívom Önt, fontos, hogy közös akaratunkból együtt döntsünk
térségünk fejlesztése érdekében! Számítok ötleteikre, kérem, szíves együttműködésüket abban,
hogy a Szolnoki kistérség valóban „Életképes vidék” lehessen!
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Rákóczifalva, 2011. február 16.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök
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2011.02.22. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Besenyszög
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2011.02.22. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Kőtelek
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2011.02.24. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Szajol
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2011.02.25. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Tiszavárkony
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2011.02.28. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Szolnok
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2011.02.28. - HVS felülvizsgálat Lakossági fórum Újszász
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Kedves Tagtársunk!
Alulírott Debreczeni László, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület elnöke tisztelettel
meghívom Egyesületi közgyűlésre.
Közgyűlés helye, időpontja:
Szolnok
TESZ (Társadalmi Egyesületek Székháza, Szapáry út 19.) emeleti tanácskozó
2011. március 09. (szerda) 17 óra
A közgyűlés napirendje:
1. HVS dokumentum véglegesítése, HACS általi jóváhagyása
2. Előterjesztés tagdíjak befizetéséről és a tagok tagsági viszonyának tisztázásáról
3. Egyebek
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Tájékoztatom, hogy amennyiben a közgyűlés a fentiekben meghirdetett időpontban határozatképtelen,
ismételten összehívott Közgyűlést tartunk 2011. 03. 09-én 18 órakor, azonos napirenddel.
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Szolnok, 2011. február 24.
Tisztelettel:
Debreczeni László
elnök sk.
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2011.03.09. - HVS felülvizsgálat Közgyűlés Szolnok
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Tisztelt Közgyűlési Tagok!

Tárgy: MEGHÍVÓ

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03.
09-én véglegesítette.
A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett
projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből
készítünk HPME lapokat. A döntést fórum keretében kell meghozni, a nyilvánosság
biztosítása céljából lakossági fórum megtartásával. A fórumon a Tervezői munkacsoport
tagjainak, valamint az egyesület tagjainak 25%+1 fő jelenléte kötelező.
Fentiekre való hivatkozással, tisztelettel meghívom a Projektötlet döntés Lakossági
Fórumára.
A fórum helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra
„Együtt gondolkodásra” hívom Önt, fontos, hogy közös akaratunkból együtt döntsünk
térségünk fejlesztése érdekében! Számítok szíves együttműködésükre abban, hogy a Szolnoki
kistérség valóban „Életképes vidék” lehessen!
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Rákóczifalva, 2011. március 17.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tárgy: MEGHÍVÓ
Tisztelt Társadalmi Szervezeti Vezető/Tag!
Tisztelt Vállalkozó Asszony/Úr!
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03.
09-én véglegesítette.
A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett
projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből
készítünk HPME lapokat.
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Ebből a célból lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívom a vállalkozói-, köz
illetve civil szféra képviselőit és magánszemélyeket egyaránt.
A fórum helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra
„Együtt gondolkodásra” hívom Önt, fontos, hogy közös akaratunkból együtt döntsünk
térségünk fejlesztése érdekében! Számítok szíves együttműködésükre abban, hogy a Szolnoki
kistérség valóban „Életképes vidék” lehessen!
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Rákóczifalva, 2011. március 16.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök

Tisztelt Elnökségi Tag!
Kedves Elnökségi Tagtársunk!

Tárgy: MEGHÍVÓ

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03.
09-én véglegesítette.
A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett
projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből
készítünk HPME lapokat. A döntést fórum keretében kell meghozni, a nyilvánosság
biztosítása céljából lakossági fórum megtartásával. A fórumon a Tervezői munkacsoport
tagjainak, valamint az egyesület tagjainak 25%+1 fő jelenléte kötelező.
Fentiekre való hivatkozással, tisztelettel meghívom - Elnökségi tagként - a Projektötlet
döntés Lakossági Fórumára.
A fórum helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Tájékoztatom, hogy valamennyi eddig beérkezett projektöltet adatlap honlapunkról
(www.ktzve.hu) letölthető.
Rákóczifalva, 2011. március 16.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök
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Kedves Tagtársunk!
Tárgy: MEGHÍVÓ
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03.
09-én véglegesítette.
A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett
projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből
készítünk HPME lapokat. A döntést fórum keretében kell meghozni, a nyilvánosság
biztosítása céljából lakossági fórum megtartásával. A fórumon a Tervezői munkacsoport
tagjainak, valamint az egyesület tagjainak 25%+1 fő jelenléte kötelező.
Fentiekre való hivatkozással, tisztelettel meghívom – Egyesületi tagként - a Projektötlet
döntés Lakossági Fórumára.
A fórum helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra
„Együtt gondolkodásra” hívom Önt, fontos, hogy közös akaratunkból együtt döntsünk
térségünk fejlesztése érdekében! Számítok szíves együttműködésükre abban, hogy a Szolnoki
kistérség valóban „Életképes vidék” lehessen! Tájékoztatom, hogy valamennyi eddig
beérkezett projektötlet adatlap honlapunkról (www.ktzve.hu) letölthető.
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Rákóczifalva, 2011. március 16.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök

Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!

Tárgy: MEGHÍVÓ

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03.
09-én véglegesítette.
A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett
projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből
készítünk HPME lapokat. A döntést fórum keretében kell meghozni, a nyilvánosság
biztosítása céljából lakossági fórum megtartásával.
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A fórumon a Tervezői munkacsoport tagjainak jelenléte, és az egyesület tagjainak 25%+1 fő
jelenléte kötelező, mivel döntésről van szó.
Fentiekre való hivatkozással, tisztelettel meghívom - Tervezői csoporttagként - a Projektötlet
döntés Lakossági Fórumára.
A fórum helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra
Megköszönve eddigi szíves munkáját, szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Rákóczifalva, 2011. március 16.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Balogh Zoltán
Tervezői munkacsoport vezető

134

135

136

137

138

139

140

2011.03.24. - HVS felülvizsgálat Projektötlet értékelő fórum
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-TiszaZagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgáljuk, frissítjük!
A 2011. február 15-én megtartott HVS felülvizsgálat indító értekezleten
elhangzottaknak megfelelően kérem további együttműködését, és tisztelettel
meghívom az első egyeztető tárgyalásra.
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Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. február 21. (hétfő) 16 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. HVS általános felülvizsgálatának megkezdése

Szolnok, 2011. február 16.
Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:
Balogh Zoltán
Tervezői Munkacsoport vezető
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2011.02.21. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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A 2011. február 21-én megtartott HVS felülvizsgálat első tervezői munkacsoport
értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport
soron következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március. 1. (kedd) 14. óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Jövőkép, helyzetelemzés, átfogó célok, a vállalt részfeladatok megbeszélése, HVS EPAP formadokumentumok vizsgálata
A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a
részvétel tanácskozási joggal lehetséges!
Balogh Zoltán
Tervezői Munkacsoport vezető
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2011.03.01. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!
A 2011. március 1-jén megtartott HVS felülvizsgálat első tervezői munkacsoport
értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport
soron következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március. 4. (péntek) 13. óra
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Helyzetelemzés véglegesítése
2. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések felülvizsgálata

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel
várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!
Szolnok, 2011. március 1.
Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:
Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető

155

156

157

158

2011.03.04. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!
A 2011. március 1-jén megtartott HVS felülvizsgálat első tervezői munkacsoport
értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport
soron következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március. 7. (hétfő) 10 óra
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések véglegesítése
2. HVS felülvizsgálat első szakaszának munkacsoportos lezárása
3. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel
várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!
Szolnok, 2011. március 1.
Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:
Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető
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2011.03.07. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!
A 2011. március 24-én megtartott HVS felülvizsgálat lakossági fórumon
elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron
következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 30. (szerda) 15 óra
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1. HPME/ célterület írás (HACS)
2. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel
várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!
Szolnok, 2011. március 25.
Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:
Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető
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2011.03.30. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!

A 2011. március 30-án megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően
tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. április 5. (kedd) 10 óra
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1.

HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2.

Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt
tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Szolnok, 2011. március 30.
Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető
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2011.04.05. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Tisztelt Tervezői Munkacsoport Tag!

A 2011. április 05-én megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően
tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron következő megbeszélésére.
Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. április 11. (hétfő) 17 óra
A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:
1.

HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2.

Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt
tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető

178

179

180

181

182

2011.04.11. - HVS felülvizsgálat Tervezői munkacsoport
értekezlet
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Helyi sajtóban megjelent KTZVE hírek
2011.02.04.
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2011.02.16.

186

2011.03.28.
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2011.05.17
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5.4 Melléklet: Térképek (a térség természeti,
egyéb adottságait bemutató térképek)
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A szolnoki kistérség természeti értékei
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A Tisza vízrendszerének sémája

192

A KTZVE települései

Munkaszervezeti iroda (KTZVE telephelye: Rákóczifalva, Szabadság tér 4.)
Elérhetőségek:
Telefon: 56/584-009
Fax: 56/584-010
e-mail: ktzve1@gmail.com
honlap: www.ktzve.hu
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A szolnoki kistérség települései

Martfű város a Tiszazúg LEADER akcióterülethez csatlakozott.
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5.5 Melléklet: Táblázatok (statisztikai adatok
összefoglaló táblázatai)
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5.5 melléklet
Népesség nemek szerinti megoszlása a KTZVE településein
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5.5 melléklet
Népesség nemek szerinti megoszlása, a KTZVE 16 településére lebontva
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A KTZVE térségében élő népesség összesített kor szerinti megoszlása
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Népesség kor szerinti megoszlása, a KTZVE 16 településére lebontva
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5.5 melléklet
A településszerkezetet meghatározó tényezők a KTZVE térségben
Település

A településszerkezetet meghatározó
tényező

Besenyszög

Természeti környezet

Szajol

Természeti környezet, mérnöki tervezés

Csataszög

Mérnöki tervezés

Hunyadfalva
Kőtelek

Mérnöki tervezés
Természeti környezet

Nagykörű

Természeti környezet, mérnöki tervezés

Rákóczifalv
a
Rákócziújfal
u
Szászberek

Mérnöki tervezés

Tiszajenő

Mérnöki tervezés

Tiszasüly

Természeti környezet, mérnöki tervezés

Tiszavárkon
y
Tószeg

Természeti környezet
Természeti környezet, mérnöki tervezés

Újszász

Természeti környezet

Vezseny

Természeti környezet

Zagyvarékas

Természeti környezet, mérnöki tervezés

Mérnöki tervezés
Mérnöki tervezés

(Adatok forrása: A Szolnoki kistérség települési környezetvédelmi programja (2001)
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5.5 melléklet

A zöldfelületi rendszerek jellemzői a KTZVE térségben

A települések zöldfelületi rendszereinek jellemzőit az alábbi táblázat
foglalja össze:
Település

Besenyszög

Zöldterületek
nagysága
(m2)
20 000

Csataszög

8 650

Hunyadfalva

0

Kőtelek

28 000

Nagykörű

19 150

Rákóczifalva

14 293*

Parkok

Játszóterek

Zöldfelületek
karbantartója

Zöld-felületek
állapota

Chiovini park,
I. vh. Emlékmű
parkja,
Szent János park,
Erzsébet kert
Millenniumi
emlékpark,
Szabadidő park
Nincs kialakított
park.
(Kisebb zöldterület
a Kultúrháznál és a
Polgármesteri
Hivatal udvarán
található.)
Szent István tér
(emellett több kis
zöldterület
található a település
területén)
Hősök tere,
Önkormányzat
előtti park,
Szabadság tér,
Táncsics út,
I. vh. Emlékmű
parkja,
Bálint András úti
cseresznyefa
gyűjtemény
Szabadság tér

2 db

Önkormányzat

Rendezett

1 db

Önkormányzat

Rendezett

1 db
(az
iskola
udvarán)

Önkormányzat

Rendezett

1 db

Önkormányzat

Rendezett

3 db

Önkormányzat

Rendezett

1 db
(az
iskola
udvarán)
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Település

Zöldterületek
Parkok
nagysága
(m2)
Rákócziújfalu
20 000
1848-as
emlékpark,
Templomkert,
Szabadidőpark
Szajol
6000
Szabadidőpark
Szászberek
560
Fő tér
Tiszajenő
2 100
Emlékpark

Tiszasüly

15 000

Tiszavárkony
Tószeg

2 400
9 600

Újszász

82 000

Vezseny
Zagyvarékas

2 600
4 169

I. vh. Emlékmű
parkja,
II. vh. Emlékmű
parkja,
Iskola környéki
park
Hősök tere
Kossuth tér,
Hősök tere,
II. vh. Emlékpark
Szent István tér,
Szabadság tér,
Millenniumi park,
Szent László tér,
Mező út –
Alkotmány úti park
Központi park
Szabadság tér,
Kisszög

Játszóterek

Zöldfelületek
karbantartója

Zöld-felületek
állapota

1 db

Önkormányzat

Rendezett

2db
1 db
2 db

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

1 db

Önkormányzat

Rendezett
Rendezett
Rendezett, de
felújítást
igényel
Rendezett

nincs
2 db

Önkormányzat
Önkormányzat

Rendezett
Rendezett

4 db

Városgondnokság

Rendezett

1 db
1 db

Önkormányzat
Önkormányzat

Rendezett
Rendezett

*

A környezetvédelmi programban a zöldterületek nagysága 2.000 m2, az önkormányzat
tájékoztatása szerint módosítottuk az ott szereplő adatot az itteni értékre.

Adatok forrása: A Szolnoki kistérség települési környezetvédelmi programja (2001)
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5.6 Melléklet: A térségre vonatkozó egyéb stratégiák
listája

203

Egyéb fejlesztési dokumentumok, melyekhez illeszkedik stratégiánk:

-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program /2010-2013/

-

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei

Közoktatás-feladatellátási,

Intézményhálózat-

működtetési és Fejlesztési Terv /2008 – 2014/
-

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási,

Intézményhálózat-működtetési és

Fejlesztési Terv /2008 – 2014/
-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program / 2007-2013 /

-

Szolnoki Kistérség területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja
/2007 – 2013/

-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program /2009-2014/
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5.7 Melléklet: Fenntarthatósági alapelvek
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A HVS általános értékei
Vonzó vidéki világ: elősegíti a térség vonzerejének fenntartását, és a „jó gazda gondossága”
elve mentén elősegíti az értékőrző és diverzifikált gazdálkodás megteremtését. Elősegíti a
többoldalú együttműködésekre alapozott térségi belső társadalmi, gazdasági integrációs szint
növelését és hozzájárul a térség függetlenségnek erősödéséhez.
Helyi fenntarthatóság: érdekében fontos a helyi természeti kincsek megőrzése. A Szolnoki –
ártér kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, mely jelentős természeti erőforrás. A
települések jelentős része a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képezik, mely országos
jelentőségű védett terület.
Globális fenntarthatóság: elősegíti a vidéki élet sokszínségének megőrzését és- fejlesztését, a
táji értékek fennmaradásával, a tájkép és a biológiai sokféleség megőrzésével párhuzamosan
az ökologikus vidékfejlesztés előmozdításával. Az értékes folyóparti és mocsári élőhelyek és
társulások számos védett fajnak adnak otthont. A védett területek rendkívül gazdag és
változatos növény, rovar és állatvilággal, biodiverzitással rendelkeznek. Védettséget élveznek
a hullámtéri rétek, szikes puszta maradványok, holtágak gazdag mocsárvilága, a kérészek
páratlan „tiszavirágzása”, mely a biológiai sokféleséget őrzi. Elősegíti a környezettudatos
magatartás megerősítését a rendkívül gazdag és változatos biodiverzitás fenntartását, valamint
harmonikus kapcsolatot hoz létre a területen gazdálkodási tevékenységet folytatók között.
Etikus működés: Elősegíti a helyben feldolgozott termékek egy részének helyi termékké
történő fejlesztését. Hozzájárul a tájspecifikus zöldség-gyümölcstermesztési hagyományok
megőrzéséhez, újabb fajták bevonásához, az értékesítés elősegítéséhez. Helyi, illetve
tradicionális magyar termék fejlesztéséhez, előállításának ösztönzéséhez, feldolgozásához
szükséges termelő kapacitások létrehozásához, fejlesztéshez valamint kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztéséhez segíti elő.
A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok
Természetmegőrző vidékfejlesztés: támogatja a természeti értékek, a biológiai sokféleség
védelmét és megőrzését, a táj – és ökogazdálkodás fejlesztését. Segíti a Tisza és Zagyva ártéri
erdejének gazdag növény és állatvilág megőrzését, tájkímélő gazdálkodási formák bevezetését,
támogatja a horgász és vadászturizmus fejlesztését.

Szennyezés megelőzés, minimalizálása: Támogatja a térségben a hulladék koncentrációjának
visszaszorítását, újrahasznosítás érvényesítését. Javult a hulladékgazdálkodás helyzete,
ugyanakkor továbblépést igényel a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, a lakosság
szemléletmódjának változtatása. (Probléma van a lakosság környezettudatos magatartásával,
jellemző, hogy a települések határában szaporodnak az illegális hulladéklerakó helyek.)
Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: a rendelkezésre álló „környezeti
készletek”-et megújuló képességük szerinti igénybe vétele. Energia- és költségtakarékos
rendszerek kialakítására biztosítunk lehetőséget, mely a megújuló energia felhasználásával a
helyi adottságokhoz illeszkedő és bemutató jellegű. A térség egyik gazdasági kitörési iránya
lehet, ha rendelkezésre álló természeti értékeinket (biomassza, geotermikus energia,
napenergia) okszerűen hasznosítani tudjuk. Ide tartozik az ártéri területek gazdag
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aljnövényzetének
(„özönnövény”)
kitermelése,
hasznosítása,
a
mezőgazdasági
melléktermékek (szalma, kukoricaszár, napraforgószár, stb.) összegyűjtése, és bioenergia
célra történő hasznosítása.
A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok
„Termelj helyben, fogyassz helyben”: elv alapján segíti a helyi piacra jutás előmozdítását, a
közösségi önellátás megteremtését. Adódik a termékszerkezet átalakításának lehetősége, a
tájspecifikus zöldség-gyümölcstermesztési hagyományok megőrzésének támogatásával, segíti újabb
fajták bevonását a termesztésbe, az értékesítés elősegítését a KTZVE által érintett helyi piacokon,
illetve a vonzáskörzeten kívüli térségekben, pilot projektként megvalósítható a ,,Szedd és vidd”
mozgalom.

Integrált szemléletű megközelítés: termelés – feldolgozás - értékesítés termékpálya
megteremtésének (integrált termékpolitika) ösztönzése az innovatív gazdálkodási módszerek
elterjesztésével. Egyedi minőségű helyi termék előállítás elősegítése.
Helyben foglalkoztatás: Segíti a gazdálkodási hagyományok megőrzését, munkaerő igényes
tevékenység megvalósításával a munkahelyteremtést, a helyi foglalkoztatás erősítését a helyi
termékfejlesztés támogatással, a helyi lakosok termelési kedvének elősegítését a „szedd és
vidd” mozgalom támogatásával
Térségen belüli együttműködések erősítése: Támogatjuk a kedvezményezettet,hogy olyan
partnerekkel építsen ki kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra jogosult
településeken végzik tevékenységeiket. Helyi termék illetve a hagyományos magyar jellegű
termék fejlesztésével a tudás és kultúra alapú termelés előtérbe helyezése valósul meg.
A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok
Társadalmi kohézió: Segíti hosszútávon egy társadalmilag fenntartható, koherens közösség
kialakítását az esélyegyenlőség biztosításával. Segíti a fenntartható és népességmegőrző
térség eléréséhez a meglévő (különböző profilú) egyesületek, szervezetek tevékenységének
megismerését, az együttműködési lehetőségek feltárását.
Tudásalapú vidékfejlesztés: Segíti a termeléshez kapcsolódó képzések támogatását, amelyben
érvényesül az egyenlő elbánásmód, a szolidaritás és a társadalmi méltányosság. A nyitott,
innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség megerősítése céljából, társadalmi képzésekkel is
törekedni kell egy fejlett szociális hálózat kiépítésére, az értelmiségiek vidéki letelepedésének
elősegítésére.
Társadalmi felelősség vállalás: Cél: a civil szerveződések önszerveződésének elősegítése és
fejlődésük támogatása, a korosztályok közötti kohézió erősítése, a hátrányos helyzetben lévők
segítése, a gyermekvállalási hajlandóság növelésének elősegítése, a népesség megtartása.
Segít ÉRTÉKKÉ kell tenni a közösségért végzett munkát. Széles körű motiváltságot teremt a
közösségért végzett tevékenységekben.
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5.8 Melléklet: A LEADER-szerűség kritériumai
célterületenként
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1. célterület: Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások
fejlesztésének támogatása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 411-Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: „Versenyképes helyi termékek és
szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló kezdeményezések támogatása” –
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530b01
I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja
tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

2. célterület: Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások
kisértékű fejlesztésének támogatása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 411-Versenyképesség
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Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 1. célkitűzés: „Versenyképes helyi termékek
és szolgáltatások előállítására és értékesítésére irányuló kezdeményezések
támogatása” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530b02
I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.

III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja
tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

3. célterület: Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása, a helyi megújulóenergia ágazat fejlesztés
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 412- Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
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Vonatkozó HPME megnevezése:„A térség sajátos környezeti értékeire épülő
gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-energia ágazat valamint turizmus fejlesztése” –
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530b03
I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
IV. Innováció
A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja
tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
A projekt figyelem beveszi a helyi akciócsoport területén a környezeti épített
örökségeinek megőrzését, a tájhoz és településképhez való illeszkedést. A
kedvezményezett olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, mely a természeti
jellegzetességekkel, településképpel harmóniában van.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

4. célterület: Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
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Vonatkozó HPME megnevezése: „A térség sajátos környezeti értékeire épülő
gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-energia ágazat valamint turizmus fejlesztése” –
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k.
Vonatkozó HPME kódja: 530b04
I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

5. célterület: Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Vonatkozó HPME kódja: 530b05
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva
térségi közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k.
I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
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hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
A kedvezményezett a vállalkozás alapú projekt megvalósítása részeként javítja
tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
A projekt figyelem beveszi a helyi akciócsoport területén a környezeti épített
örökségeinek megőrzését, a tájhoz és településképhez való illeszkedést. A
kedvezményezett olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, mely a természeti
jellegzetességekkel, településképpel harmóniában van.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

6. célterület: Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-,
közösségi-, és szórakozási helyek fejlesztése
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
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Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Vonatkozó HPME kódja: 530a06
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva
térségi közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
I. Terület alapú megközelítés
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.
7. célterület: Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és
szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával”
– célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530a07
I. Terület alapú megközelítés
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A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti,
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

8. célterület: Hagyományokat őrző, egészséges életmóddal kapcsolatos és térségre
jellemző rendezvények fejlesztése, megvalósítása
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Vonatkozó HPME megnevezése: „Értékeit felismerő, megőrző Közép-Tisza-Zagyva
térségi közösség megerősítése” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
Vonatkozó HPME kódja: 530c08
I. Terület alapú megközelítés
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A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti,
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

9. célterület: Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált
képzések támogatásával
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Vonatkozó HPME megnevezése: „Nyitott, innovatív Közép-Tisza-Zagyva közösség
megerősítése, a hazai- és külföldi együttműködések kiépítésével, képzések, és K+F
segítségével” – célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k.
Vonatkozó HPME kódja: 530d09

216

I. Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti,
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.

10. célterület: Közösségi összefogás erősítésének támogatása
Vonatkozó HPME kódja: 530f10
Vonatkozó HPME megnevezése: „Társadalmilag hosszútávon fenntartható, és
szolidáris Közép-Tisza-Zagyva közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával”
– célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: 413- Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: KOMPLEX – Térségen belüli együttműködés
I. Terület alapú megközelítés
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A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes
konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
A közösségi alapú projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti,
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
VI. Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül, hálózatosodást segít elő, hálózathoz
való kapcsolódást valósít meg.
VII. Nyilvánosság biztosítása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően évente, minden május 31ig a fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről max. 1 oldal
terjedelemig, elérhetőségekkel, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást
küld a HACS részére elektronikus úton, a HACS a beküldéstől számított 3 napon belül
a tájékoztatót a www.ktzve.hu honlapon megjelenteti.
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