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1 Vezetői összefoglaló 

1.1 Jövőkép 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület „Európai Unióval az élhetőbb Alsó-Tisza 

vidékért” elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések 

megvalósulása esetén 2015-re a foglalkoztatottság szinten tartása és alternatív 

jövedelemszerzési lehetőségek mellett az életminőség javul, ezáltal a térség népesség-

megtartó képessége fokozódik. A helyi agrártermékek feldolgozási, értékesítési 

lehetőségének megteremtésével a Helyi Akciócsoport településein tevékenykedő 

kistermelők, vállalkozások jövedelemszerzési alternatívái bővülnek, a foglalkoztatási 

lehetőségek száma növekszik, a megújuló energiára épülő rendszerek elterjedtsége 

fokozódik. A szálláshelyek felújításával, korszerűvé tételével, újak kiépítésével, a 

turisztikai szolgáltatások kibővítésével, minőségi, attraktív kiadványok készítésével 

növekszik a térség ismertsége, idegenforgalmi vonzereje, nő a térségben eltöltött 

vendégéjszakák és elköltött jövedelmek mértéke. A falvak megújítása, a védett értékek 

megőrzése érdekében megvalósított fejlesztések, a közösségi és kulturális rendezvények 

hozzájárulnak a helyi identitástudat és a kulturális örökség fenntartásához, a helyi 

közérzet javításához és közvetve a turizmus fejlődéséhez.  

Főbb célkitűzések

Az Akciócsoport tevékenységi területén a  népességmegartó képességet a térség gazdasági 

potenciáljának fejlesztésével akarjuk elérni. Ennek részeként a helyi foglalkoztatottság 
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szinen tarása, növelése érdekében alternatív  jövedelm szerzési lehetőségek feltételeinek 

megteremétse, ezáltal az életminőség javítását célzó fejlesztési priorításokból származó 

intézkedések megvalósítása  szükséges. A helyi foglalkoztatás és a jövedelmek szinten 

tarását, növelését - a mezőgazdasági jellegű vidékből adódóan - a helyi agrár termékek 

versenyképességének erősítésével valamint a helyi adottságokra épülő turizmus 

fejlesztésével akarjuk elérni.  

A helyi életminőség javításával célunk a térségi lakosság életszínvonalának, identitásának, 

elégedettségének erősítése. Mindezt a helyi szolgáltatások fejlesztésével, helyi 

örökségvédelmi-, valamint  falumegújítási intézkedésekkel kívánjuk elérni. 

Az Európai Unióval az Alsó-Tisza Vidékért Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő 

célkitűzései

I. Falvak megújítása 

II. Vidéki örökség megőrzése 

III. Vállalkozásfejlesztés 

IV. Turizmus fejlesztése 

V. Helyi agrár termékek feldolgozási, értékesítési lehetőségeinek megteremtése 

VI. Kulturális és közösségi rendezvények megvalósításának támogatása 

VII. Megújuló energiákra épülő fejlesztések megvalósítása 

VIII. Civil szervezetek térségi szerepének növelése 

1.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 2008 júniusában készítette el HVS-ét. A helyi 

foglalkoztatottság és a jövedelmek szinten tartását, növelését, ezáltal az életminőség javítását 

célzó fejlesztési prioritásokból származó intézkedések megvalósítását terveztük elérni.  

A stratégia 2008-as tervezése, 2011-es felülvizsgálata óta zajló gazdasági tendenciák, helyi 

tapasztalatok, felmerült igények indokolják a stratégia újabb, LEADER fejezethez kötődő 

felülvizsgálatát. 

A válság hátrányosan érintette, mind az önkormányzatokat, mind a vállalkozásokat és civil 

szervezeteket. A munkanélküliség növekedett. A nehéz helyzetbe került vállalkozások 

elbocsátották alkalmazottaikat, illetve a térségben legjelentősebb ágazat, a mezőgazdaság is 

egyre szűkülő lehetőségeket kínál. A HACS tervezési területén a lakosságszám mintegy 3800 

fővel csökkent. 

A térség népességmegtartó erejének növeléséhez elengedhetetlen a jövedelemszerzési 

lehetőségek megtartása, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek felkutatása. A stratégia 

LEADER fejezetében hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi, mezőgazdasági jellegű termékek 

feldolgozására, ezáltal ezen ágazatban tevékenykedők jövedelemszerzési lehetőségeinek 

kibővítésére. 
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1.3 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők 

 A HACS honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az aktuális HVS felülvizsgálattal 

kapcsolatban, ennek keretében létrehozásra került egy külön menüpont „HVS felülvizsgálat 

2013.” címmel. Ennek részeként kértük fel az érdeklődőket, hogy egy projektötlet adatlap 

kitöltésével, visszaküldésével segítsék a felülvizsgálattal kapcsolatos munkánkat, valamint így 

a fejlesztési elképzelések előzetes felmérésére is lehetőség adódott. Egyesületünk tagjainak a 

projektötlet adatlapok e-mailen is kiküldésre kerültek. Fentieken túl 2 fórum került 

megtartásra, mivel a HACS tervezési területe 2 kistérséget foglal magába, ezért 1 fórum a 

szentesi kistérségben, 1 fórum pedig a csongrádi kistérségben került megrendezésre. A 

fórumokról e-mailben megküldött meghívókkal, valamint a HACS honlapján való 

közzététellel tájékoztattuk az érdeklődőket. A csongrádi kistérségben 8 fő résztvevővel, a 

szentesi kistérségben pedig 12 fő résztvevővel kerültek megtartásra a fórumok. A fórumokon 

összesen 3-4 projektötlet érkezett be, melyek közül 2 db érkezett be civil szervezetektől. A 

fórumokon kitöltött projektötlet adatlapokon kívül további adatlapok is érkeztek be 

irodánkhoz, mindösszesen 50 db.  

1.4  A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 

Előzmények 

A 2011-ben lefolytatott felülvizsgálat kezdeti szakaszában bebizonyosodott, hogy a 2008 

júniusában elkészített és stratégia főbb irányvonalai továbbra is tarthatók. A Helyzetelemzés 

alapján kiderül, hogy a Helyi Akciócsoport területén nem mentek végbe jelentősebb 

társadalmi és gazdasági változások. Sajnos az megállapítható, hogy a munkalehetőségek 

száma, a jövedelemszerzési lehetőségek száma csökkent, az agrárium helyzete nem javult, 

egyre nehezebb a versenyképes termékek előállítása. Agrárjellegű térségről lévén szó, 

mindenképpen szükséges volt kitörési pontot keresni ezen ágazatnak. A térség gazdasági 

versenyképességének megőrzése, növelése érdekében a térségi őstermelők, már működő 

mezőgazdasági vállalkozások műszaki-technológiai, infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatására 2008-ban kiírt célterület helyett 2011-ben a stratégia előző felülvizsgálata során 

a helyi termékek feldolgozási, értékesítési lehetőségeinek megteremtése került be.  A tervezői 

csoport akkor a helyi igényekre alapozottan, helyesen más irányt választott az agrárium 

helyzetének javítására. Fő célkitűzésként a fent említett az Annex I. termékek feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeinek megteremtése került megfogalmazásra, melynek eredményeként 

2011-ben sikeres pályázat került benyújtásra, melynek megvalósítása folyamatban van.  

 

2013. évi felülvizsgálat megállapításai 

A HVS 2011. éves felülvizsgálatához képest a Stratégián alapvetően nem változtattunk, az 

azóta a tervezési területen bekövetkezett változások, valamint az aktuális igények kerültek 

meghatározásra, figyelembe véve a helyi szereplők javaslatait. A Stratégiában egy új 

célkitűzés került megfogalmazásra, a „Civil szervezetek térségi szerepének növelése”, 

amellyel a térség civil szervezeteit, mint a helyi közösség alapvető tagjait kívánjuk segíteni a 

céljaik elérése érdekében. Az Irányító Hatóság által meghatározottak szerint, illetve a helyi 

igények alapján a munkaszervezet elkészítette a LEADER intézkedési tervet, amelyben az 

alábbi 14 intézkedés került megfogalmazásra: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és 

szolgáltatás fejlesztése (2); Helyi agrár termékek feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása (2); Helyi termékbemutató és értékesítő helyek kialakításának támogatása (2); 

Kulturális és közösségi rendezvények szervezése (2); Kulturális és közösségi programokhoz 

kapcsolódó eszközök beszerzése; Civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása; Civil 
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szervezetek infrastruktúrafejlesztése; Kulturális örökség megőrzése Szentesen és Csongrádon; 

Helyi mikrovállalkozások fejlesztése (2). 

2 Helyzetelemzés 

2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

Az  Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület  által lefedett terület Csongrád megye északi  

részén,  a Tisza magyarországi szakaszának alsó folyásánál, Budapesttől 109 km-re, 

Szegedtől 38 km-re, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék találkozásánál 

helyezkedik el. Az Akciócsoport területe 1.153 km
2
, 12 települést foglal magába, melyek 

közül 2 város (Csongrád, Szentes).  A HACS települései 2 kistérséghez – csongrádi és 

szentesi – tartoznak, mindkettő hátrányos helyzetű kistérség. A térség lakossága 63.691 

fő,(2012.) a városokban élő lakosok száma 45.322 fő. A térség - közlekedés és tőkevonzó 

képesség szempontjából - periférikus helyzetű, a településrendszer jellegzetes eleme, a 

kiterjedt tanyavilág . A térségbe nem vezet autópálya, azon csupán két főútvonal halad át: a 

45-ös és a 451-es. A térségre jellemző az elöregedő népesség, a csökkenő lakosságszám, a 

fiatalok elvándorlása. Nagymértékű a munkanélküliség, a munkalehetőségek hiánya 

különösen a községek esetében jellemző. A községekben hiányos az infrastruktúra: utak nem 

megfelelő minősége, szennyvízelvezetés-kezelés, valamint a felszíni vízelvezetés hiánya; 

belvízveszély.  

A hiányos infrastruktúra miatt nem települnek le tőkeerős befektetők. Az ipar Csongrád és 

Szentes városban koncentrálódik, főként kis- és középvállalkozások a jellemzőek. 

A térség agrárjellegű vidék, legnagyobb számban hagyományosan a kisgazdaságok vannak 

jelen, amelyek 1-5 ha földterületen gazdálkodnak. Leginkább jellemző termelési ág a 

kertészet: zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermesztés; szántóföldi növénytermesztés; állattenyésztés 

(baromfi, sertés). E gazdálkodási és tájhasznosítási hagyományok megőrzése jelenti a térség 

falusi turizmusának az alapjait is. A térség jelentős, de kihasználatlan idegenforgalmi 

potencállal rendelkezik.  A meglévő attrakciók fejlesztésére és újak kialakítására irányuló 

törekvések egyre erősebbek. Legjelentősebb turisztikai értékeink a felszíni vizek (Tisza, 

Kurca, Körös, Csaj-tó, horgász - termál tavak), valamint a természetvédelmi területek. A 

mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozó üzemek közül a térségben, európai viszonylatban is 

a legmodernebb technológiával üzemelő baromfifeldolgozó működik (Hungerit Zrt). Héjja 

Általánosan azonban hiányzik a helyi terményekre alapozott feldolgozóipar, amely 

megnövelné az itt előállított termékek hozzáadott értékét. A térség fejlesztési lehetőségeit 

meghatározza a jelentős termálvízvagyon, amely mind a mezőgazdaságban - főleg, a 

kertészeti ágazatban -, mind a turizmus területén (gyógy- és termál fürdők) kitörési pont lehet.  

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport tervezési területe a természeti 

erőforrások tekintetében Csongrád megye egyik legjobb adottságú területén helyezkedik el. 

Természeti adottságok közül kiemelkedő a jó termőképességű talaj, az értékes felszíni 

vízkészletek, a jelentős termálvízvagyon, a napsütéses órák nagy száma, valamint táj-és 

természeti értékek. 

A térség egész területe síkvidék. A mezőgazdaság szempontjából lényeges, hogy a művelt 

területeken alapvetően négy talajtípus található. Legnagyobb területen fellelhetők a mezőségi 

talajok, majd a réti talajok, homok és öntéstalajok. A térségben előforduló talajtípusok 

minősége jónak mondható, (21-34 AK). 

Az értékes vízkészletek jelentik a térség legjelentősebb turisztikai és természeti értékeit. A 

felszíni folyó vizek közül jelentős a Tisza és holtágai, Körös, Kurca, Kórógy-ér, Veker-ér, 
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Dong-ér, Vidre-ér, Mágocs-ér. Az állóvizek közül legjelentősebb a  Csaj-tó és a Veker-laposi 

termáltó. 

 

 

A térség környezeti állapota 

A nagyobb folyóvizek minősége az országhatáron túli szennyezés mértékétől függően 

változik, míg a térségi jellegű felszíni vízfolyások minősége sok esetben a mezőgazdasági 

tevékenység, illetve a kommunális eredetű szennyezés miatt, időnként és területenként 

változó. 

A legtöbb településen már megszülettek, illetve készülnek környezetvédelemmel kapcsolatos 

rendeletek, de sok esetben ezek megvalósítása a tárgyi feltételek (pl. szennyvízkezelés) hiánya 

miatt késik. 

A termálvíz készlet hasznosítása több településen is megvalósul, a városokban gyógyvízként 

is felhasználják. A termálvíz energiájának legjelentősebb felhasználási területe - a 

középületek fűtésén kívül - a termálfürdők, valamint a mezőgazdaságon belül a kertészeti 

ágazatban a növényházak fűtése. 

A térség településein fellelhetők az épített örökség emlékei. Helyi jelentőségű védett épületek, 

műemlékek számos településen megtalálhatók. Állaguk megóvása a jövő generációi számára 

szükségesek.  

A térségben számos különböző szinten védett terület található: országos- és helyi jelentőségű 

védett természeti területek közül kiemelkedő, a térség legjelentősebb természeti értéke a 

Körös-Maros Nemzeti Park területéhez tartozó Cserebökényi puszták, illetve a Pusztaszeri 

Tájvédelmi Körzetbe tartozó Csaj-tó. A védett természeti területeket tovább növelik a Tisza-

menti ártéri erdők, illetve a Natura 2000 területek. 

 A térség felszíni vizei komoly árvíz veszélyt is jelenthetnek, továbbá a „vízbőség” a mély 

fekvésből adódóan belvizes problémaként is jelentkezhet. A térség szélsőséges időjárási 

viszontagságai miatt nyaranta aszályveszéllyel is számolni kell.  

Az ivóvíz megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre a településeken, bár a minőségét illetően 

megállapítható, hogy egyes esetekben az arzéntartalma meghaladja a meghatározott 

határértéket. A felszín alatti vizek szennyezését , főleg a szennyvízkezelés hiánya a helyi 

szikkasztók és a nem megfelelő állattartás, valamint a szakszerűtlen mezőgazdasági 

vegyszerkezelés okozza.  

 

A hátrányos helyzetű települések bemutatása 

A célterület mindkét kistérségét (csongrádi, szentesi) a kedvezményezett térségek 

besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet a területfejlesztés szempontjából 

hátrányos helyzetű kistérségek közé sorolta. A térség 12 települése közül 9 ( Derekegyház, 

Árpádhalom, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Eperjes, Csanytelek, Tömörkény, 

Felgyő) a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet értelmében a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések közé került. 

A települések környezetének ökológiai állapota jó, nagy részben fennmaradtak a természetes 

élőhelyek, a honos növény és állatfajok, természetvédelmi területek, felszíni vízfelületek, a 

célterület ezért jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkezik az aktív turizmus 

kihasználására.  

 A hátrányos helyzetű települések demográfiai helyzete nagyon kedvezőtlen, a 

népességfogyás állandó, a falvak folyamatos elöregedése figyelhető meg. A településeken a 

korábbi időszakban meghatározó jelentőségű volt a hagyományos mezőgazdasági termelés, 

tekintve, hogy a térség mezőgazdasági jellegű vidék. Ezen ágazat foglalkoztatási lehetőségei, 

termelési és piaci viszonyai rendkívüli módon beszűkültek. A termékek nagy része jelenleg 
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feldolgozatlan formában hagyja el a térséget, az előállított termékekre nem alakult ki jelentős 

feldolgozóipar. A településeken a vállalkozói szektorban jellemzően mikro- és 

kisvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozások működnek, akiknek jelentős többsége 

kényszervállalkozó. Nagyobb vállalkozások nincsenek, illetve elenyésző számban vannak 

jelen ezen településeken, ennek elsődleges oka az infrastrukturális elmaradottság A kevés 

munkalehetőség miatt a fiatalok nagy számban elhagyják a térséget. 

A településeken belüli úthálózat kiépítettségi szintje alacsony, a járdák, kerékpárutak hálózata 

minimális. Szennyvízelvezető-hálózat csak Felgyőn üzemel, a felszíni víz- és csapadékvíz 

elvezető rendszer a települések többségében elavult. 

 

A térség foglalkoztatottsági helyzete 

 

A 90-es években végbement gazdasági átalakulás a térségben is - úgy, mint az ország teljes 

területén - megteremtette a munkanélküliség problémáját. A térség vállalkozásainak száma 

bővült ugyan, de a fejlődésük nem ennyire egyértelmű, ugyanis hiába jöttek létre új 

munkahelyek, a régiek folyamatosan szűntek meg. A fiatalok számára, különösen a 

községekben nem születtek olyan munkahelyek, amelyek lehetőséget jelentettek volna a 

számukra. 

A munkanélküliség mellett az egyre növekvő számban előforduló úgynevezett inaktívak 

(öregségi, rokkantsági nyugdíjasok és járulékosok) módosítják a népesség gazdasági aktivitás 

szerinti összetételét. Tehát a térségre is jellemző az országos tendencia, mely szerint a 

gazdaságilag aktív személyekre egyre több eltartott, egyre nagyobb teher jut. 

Az akciócsoport területén 2013. januárban a regisztrált álláskeresők száma 4388 fő volt. A 

munkanélküliségi arány 2013. januárban a Csongrádi kistérségben 11,18%, a Szentesi 

kistérségben 9,91%, volt. 

Önkormányzati becslések szerint a valós munkanélküliség ettől lényegesen magasabb lehet. 

Ezen munkanélküliek  egy része alkalmi munkából él, egy része időnként közmunkát végez. 

Mások családi gazdaságokban tevékenykednek, míg nem találnak megfelelő munkahelyet, és 

sajnos megállapítható, hogy léteznek olyan munkanélküliek is, akik egyáltalán nem 

szándékoznak munkát vállalni. A munkavállalók ingázása a térségben is létezik, 

településenként legalább 30-40 munkavállaló a városokba (Csongrád, Szentes) jár dolgozni. 

A foglalkoztatás ágazatonkénti területi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy az ipar 

szinte kizárólag Szentes és Csongrád városokban koncentrálódik. 

Az iparban dolgozó szakmunkások egy részének a cégek visszajelzése szerint, az átképzésére 

lenne szükség a folyamatosan újuló technológiai fejlődés miatt. A többi településen a 

legfontosabb megélhetési forrás a lakosság számára a mezőgazdaság. Ezen településeken a 

mezőgazdasági kistermelés szerepe a családok megélhetésében elsődleges, csaknem minden 

családra jut egy gazdaság. Mezőgazdasági jövedelem kiegészítő tevékenységet szinte minden 

család folytat, de a kevés munkalehetőség miatt, sokaknak ez a főállása. A mezőgazdaságon 

belül egyaránt jelen van a térségben a kertészet, az állattenyésztés, és a szántóföldi 

növénytermesztés. Az utóbbi időszakban az állattenyésztési ágazat versenyképessége romlott 

a legtöbbet, és egyre többen hagytak fel ezzel a tevékenységgel.  

 

A térség gazdasági struktúrája a kilencvenes években átalakult . A régi nagyvállalatok 

felbomlottak kisebb gazdasági társaságokra, másrészt új, többnyire kisméretű gazdálkodó 

szervezetek alakultak. Az ipar Szentes és Csongrád városban koncentrálódik. A falvakban 

kevés a vállalkozás, így a térség vállalkozási aktivitása elmarad a megyei élvonaltól. A 

nagyobb vállalkozások többsége a feldolgozóipar, légtechnika, műszeripar, hűtőipari 

berendezések gyártása, húsipar, kisállat-eledelgyártás, bútorgyártás területén tevékenykedik. 
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A vállalkozások infrastrukturális ellátottsága (közlekedés, víz, gáz, elektromos áram, 

szennyvíz, hulladékgyűjtés) a városokban jó, Csongrádon, Felgyőn és Szentesen működik 

ipari park. A településeken a közmű ellátottság rosszabb, főleg a külterületen lévő 

mezőgazdasági üzemek megközelítése nehézkes a mezőgazdasági utak kiépítetlensége miatt. 

A térségben a többi településen a korábban működő ipari jellegű vállalkozások megszűntek, a 

kisebb feldolgozóipari üzemek többségével együtt. A mezőgazdaságon kívül, elsősorban a 

szolgáltatások terén működnek mikro- és kisvállalkozások, melyeknek egy része foglalkozik 

mezőgazdasággal, bár csak jövedelem kiegészítésként. 

A mezőgazdasági nagyüzemek helyén közepes méretű vállalkozások alakultak kevés 

alkalmazottat foglalkoztatva, tevékenységi körükön kívül szolgáltatásokat nyújtanak a 

mezőgazdasági kistermelőknek, melynek jelentős része őstermelő. 

Az akciócsoport kisebb településein tehát még mindig a mezőgazdaság szerepe, súlya 

számottevő, a lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él, valamint a mezőgazdasági 

tevékenység révén jut jelentős kiegészítő jövedelemhez.  

A kistermelőkre és a nagyobb mezőgazdasági egyéni gazdálkodókra is jellemző a vegyes 

gazdálkodás (több lábon állás). A gazdálkodók egyaránt foglalkoznak szántóföldi 

növénytermesztéssel, kertészeti kultúrákkal, állattenyésztéssel.  

 

 

Civil szerveződések 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területén számos civil szervezet 

működik. A térségben a civil szervezetek száma ebben az évtizedben megnövekedett. Nagy 

többségük a szociális ellátás és egészségügy, a művelődés,  a sport és az oktatás területén 

működik.  

Legnagyobb számban az egyesületi forma terjedt el. Csaknem minden településen 

megtalálható sportegyesület, idősek klubja, polgárőrség, nagycsaládosok egyesülete, 

mozgáskorlátozottak egyesülete, horgász egyesület, vadásztársaság. Gyakori a gyermekek 

oktatását, nevelését célzó civil szervezetek, tűzoltó egyesületek, néptánc együttesek,  

gazdakörök, lovas egyesületek, népdalkörök, környezetvédő egyesületek.  

Az érdekképviseleti társadalmi szervezetek közül a két városban a kamaráknak találhatóak 

kirendeltségei.  

A legtöbb településen a civil szerveződések működése helyi jellegű, Szentesen országos 

hatáskörű civil szervezet is tevékenykedik. Több területen lehetne együttműködéseket 

kialakítani.  

 

Demográfiai jellemzők: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport területén a 

lakosság demográfiai jellemzői az országos átlagot mutatják. A térség népessége 

folyamatosan fogy, öregszik, a halálozások száma meghaladja a születésekét. 

A településeket vizsgálva, nagyon heterogén képet mutatnak, mind a területük nagysága, 

mind lakosságszám alapján. A legnépesebb település Szentes 28.476 fő (2012. január 1.)  és 

Csongrád 16.846 fő (2012. január 1.) lakossal. Fontos megemlíteni, hogy a többi település 

sem egységes az állandó népesség tekintetében, hiszen a legkisebb község Nagytőke 457 

(2012.01.01.) lakosától egészen a 4.440 (2012.01.01) lakosú Szegvár nagyközségig szóródnak 

az adatok. Az akciócsoport lakónépességének 71 %-a él a két városban. 

A térség népsűrűségét vizsgálva megállapítható, hogy a két városé a legnagyobb. A többi 

településen szintén nagy szórás tapasztalható ezen mutató esetében is. 

A térség települései kiterjedt külterülettel rendelkeznek, ahol számottevő tanyavilág van. 

A községekben lényegesen magasabb a külterületi lakosság aránya mint a két város esetében, 

a népsűrűségük ennek következményeként alacsonyabb. A tanyák infrastrukturális állapota 

rossz, az ott élők szociális segítségnyújtásra szorulnak. A kis községekre jellemző a 
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periférikus helyzet minden negatívuma, az elnéptelenedés veszélye fenyegeti őket, különösen 

igaz ez Árpádhalom, Nagytőke  és Eperjes esetében. 

A térségben kevesebb a születések száma mint az elhalálozásoké, amit az elvándorlási 

különbözet tovább csökkent. A térségben a természetes fogyás meghaladja a megyei átlagot. 

A lakosság elvándorlása kettős képet mutat. Egyrészt a fiatal, képzettebb munkaerő a 

biztosabb megélhetést, nyújtó városokat választja lakóhelyéül (Szeged, Budapest, dunántúli 

nagyvárosok), másrészt a városokban anyagi gondokkal küszködő kisjövedelműek a tanyasi, 

falusi lakóhelyet keresik. A kitelepülők ezzel további szociális terhet rónak az amúgy is 

forráshiányos kistelepülési önkormányzatokra.  

A nemek aránya az országos átlagnak megfelelő, a nők száma a magasabb. 

A házasságkötések száma csökkenő tendenciát mutat, a válások száma magas, de az 

emelkedése megállt. 

A gyermekvállalási kedv alacsony, többnyire 2 gyermeket vállalnak a családok. 

Az akciócsoport területén a roma népesség aránya 5%. A roma népesség a térségben a két 

városba koncentrálódik.  

 

Az akciócsoport területén az infrastruktúra kiépítettsége az országos átlagot tükrözi. 

A térségbe nem vezet autópálya. Az M5-ös autópálya az akciócsoport településeitől 30-60 

km-re halad el. A közlekedés szempontjából jelentős két főút, amely a térségen áthalad a 45-

ös és a 451-es. A 451-es főút csak a két várost Szentest és Csongrádot érinti, melynek az 

elkerülő szakaszai mindkét város esetében elkélszültek. A településeket összekötő és a 

belterületi szilárd burkolatú utak kiépültek ugyan, de a legtöbb szakaszon javításra szorulnak. 

Összekötő és mezőgazdasági utak építése sürgető, ugyanis a települések kiterjedt tanyavilága 

leggyakrabban csak földúton közelíthető meg 

A településeken belüli és külső kerékpárút-hálózat az igényekhez mérten kiépítetlen és rossz 

minőségű. A kerékpáros forgalom a települések közelsége miatt jelentős, ezért mindenképpen 

szükséges a kerékpárutak kiépítése a biztonságos közlekedés érdekében. 

Vasútvonal az akciócsoport területén lévő települések közül csupán négyet érint, azonban 

ezek a vonalak korszerűtlenek, a járatok száma és gyakorisága nem felel meg az igényeknek. 

Tiszai kikötő Szentesen és Csongrádon található, mindkettő fejlesztésre szorul. 

Kisrepülőgépek fogadására alkalmas, füves repülőtér Szentesen üzemel. 

Térségi szinten a szennyvízkezelés megoldatlan. Kizárólag Szentesen, Csongrádon és 

Felgyőn épült ki közcsatorna-hálózat, Szentesen és Csongrádon pedig szennyvíz-tisztító. 

A szilárd-hulladék gyűjtés a térségben szervezetten működik, azonban a kezelése jelenleg 

megoldatlan, ugyanis a településeken a jelenleg használt hulladéklerakók lassan betelnek. A 

probléma megoldása érdekében a térség három települése, Tömörkény, Felgyő és Csongrád 

csatlakozott a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekthez, a többi 

település a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 

Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási projektjéhez való társulást választotta. A két 

projekt megvalósulása elengedhetetlen a bezárt lerakók rekultiválása és a térségi hulladék 

kezelése érdekében. Szentesen, Csongrádon, Felgyőn, Tömörkényen és Szegváron jól 

működik a szelektív hulladék begyűjtési rendszer, melynek továbbfejlesztését tervezik.  

A térségben minden településen van kiépített közüzemi ivóvíz-hálózat, azonban némely 

esetekben a magas arzéntartalom miatt kifogásolható a vízminőség. 

A gázellátás minden településen kiépült, az áramellátás a tanyák kivételével minden 

településen megfelelő. 

A térségben több internet és kábeltelevízió-szolgáltatás is működik, a hálózatok folyamatosan 

bővülnek. A  rákötések száma a kistelepüléseken is folyamatosan növekszik. 
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A vezetékes telefon-ellátottság a településeken megfelelő. A hazai mobiltelefon szolgáltatók 

hálózatai elérhetőek. A mobiltelefon elterjedésével a vezetékes telefon előfizetők száma 

fokozatosan csökken. 

Az akciócsoport területén az infrastruktúra fontos elemei a nagy számban előforduló 

termálkutak. A termálvizet hasznosítják növényházak, lakóházak, középületek fűtésére, 

valamint gyógy- és turisztikai célokra.  

2.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület által lefedett térségben a 2007-2013 közötti 

tervezési időszak előtt is készült LEADER stratégia. A HACS jelenlegi települései közül 8 

település a korábbi LEADER + programban is részt vett, így ismert volt az elejétől fogva a 

LEADER program társadalmasítása, valamint a helyi igények kielégítése és partnerség 

megteremtése a különböző szférák között.  

A csongrádi és a szentesi kistérség aktív vidékfejlesztési szereplői 2008 májusában 

megalakították az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesületet abból a célból, hogy az ÚMVP 

-hez igazodva elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák. A Helyi Akciócsoport tagsága 12 

önkormányzatot, 10 vállalkozást és 10 civil szervezetet foglal magába, a civil és vállalkozói 

szféra aránya a tagságban 62,5 %-ot tesz ki. 

A Helyi Akciócsoport működésének célja, hogy biztosítani tudja a helyi szereplők bevonását 

a térség vidékfejlesztésébe.  

A helyi partnerség érvényesült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában. A tervezői 

csoport üléseken a köz, civil és vállalkozói szféra együttgondolkodásából születettet meg a 

HVS, melynek elvei mentén mintegy 900 millió forint támogatás került lekötésre a HACS 

tervezési területén.   

Egyesületünk folyamatos ügyfélszolgálati tevékenységgel, fórumokkal és tájékoztató e-

mailek megküldésével áll a HACS tagok, a helyi kedvezményezettek, valamint egyéb vidéki 

szereplők rendelkezésére. Fenti tevékenységek mellett a Helyi Akciócsoport honlapján 

naprakész, hasznos információk közzétételével segítjük a térség vidéki szereplőit. 

2.3 A LEADER megvalósítás során elért eredmények  

A 2008-ban elfogadott Európai Unióval az Alsó-Tisza Vidékért című stratégiánk legfontosabb 

céljai: a térség népesség-megtartó képességének erősítése, az életminőség javítása, a 

foglalkoztatás javítása és jövedelemszerzési lehetőségek fokozása volt.  

 

Falumegújítás jogcím  

 

A környezeti állapot  és a falukép javítását szolgáló fejlesztések (főterek, parkok, játszóterek, 

pihenőutak, sétautak) és egyéb közterületek felújítása, továbbá a közösségi vagy gazdasági 
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célokat szolgáló épületek felújítása cél a térségben több településen megvalósult.  4 

önkormányzat és 1 civil szervezet, valamint 1 egyházi intézmény kapott támogatást ezen 

intézkedésen belül. Mivel a Stratégia 2011-es felülvizsgálata során láthatóvá vált, hogy igény 

mutatkozik még ilyen típusú fejlseztésre további forrás került elkülönítésre. A 

várakozásoknak megfelelően a második pályáztatási időszakban 1 önkormányzat kötött még 

le forrásokat ebből a keretból.  

A helyi piacok létrehozására, illetve a meglévők felújítása jogcím tekintetében 3 piac 

megvalósításával számoltunk a tervezés során.  2 település önkormányzata nyert el végül 

támogatást ezen célkitűzés megvalósítására. A végrehajtás tapasztalatai alapján további igény 

nem mutatkozott ezért  további forrás elkülönítése nem volt indokolt már a 2011-es 

felülvizsgálat során sem. 

 

Vidéki örökség megőrzése jogcím 

 

A helyi vagy országos védelem alatt álló épületek külső és belső felújítása, korszerűsítése 

célkitűzésre szinte minden településről érkezett be támogatási kérelem, az intézkedés 

keretében 5 templom külső és/vagy belső felújítása valósul(t) meg. 2011-ben továbi egy 

pályázat érkezett be ezzel a célkitűzéssel kapcsolatban. 

 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

A turisztikai tevékenység ösztöncése elnevezésű célkitűzés tekintetében mindkét pályázatatási 

időszakban jelentős érdeklődés mutatkozott, ezt támasztják alá a beérkezett és nyertes 

pályázatok is. Az első pályázati körben 8 kérelem, míg a második során még további 2 

pályázó kapott támogatást. 

 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

 

A mikrovállalkozások célkitűzés esetében is számos kérelem érkezett be, melyek közül az 

első körben 5, a második körben pedig 6 kérelem kapott támogatást. Legnagyobb érdeklődés 

ennél a célkitűzésnél volt megfigyelhető. 

A társadalmi identitás, vidéki közösségek, a szomszédos települések kapcsolatainak 

erősítése érdekében a közösségi rendezvények támogatására kiírt pályázat népszerűnek 

bizonyult a térségben. Mind önkormányzatok, mind civil szervezetek nyújtottak be 

pályázatot, 7 pályázatból 5 pályázat nyert el támogatást. A végrehajtás tapasztalatai alapján 

megállapítható, hogy szükség van az olyan típusú rendezvények támogatására, melyek célja a 

helyi identitás tudat és a kulturális örökség fenntartása. Az intézkedésre forrás allokálása 

indokolt a továbbiakban is.  

A HVS-ben célkitűzéséként szerepelt a gasztronómiai rendezvények, fesztiválok támogatása 

a nem hátrányos helyzetű településeken (Csongrád, Szentes, Szegvár). A LEADER 1. körben 

ezen célkitűzésre HPME nem került kiírásra. Az előzetes igényfelmérések alapján indokolt 

volt HPME kiírása, fenti célkitűzés módosításával valamennyi kulturális és közösségi 

rendezvény támogatására – hasonlóan a hátrányos helyzetű településekre megfogalmazott 

célkitűzéshez. 
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Ezeket figyelembe véve 2011-ben a hátrányos és nem hátrányos településekre is kiterjedő 

Kulturális és közösségi rendezvények szervezése címen kiírt jogcím vonatkozásában 12 

pályázat érkezett be. 

Az előzetes igényfelmérések alapján egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a 

rendezvényekkel kapcsolatosan. 

 

A LEADER HACS területén megvalósuló kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésének támogatására kiírt pályázat szintén 

eredményesnek bizonyult. Döntően az önkormányzatok adtak be a pályázatot. A benyújtott 5 

db pályázatból 4 pályázat nyert el forrást első körben. A célterület újbóli meghirdetése során 

további 7 kérelmező részesült támogatásban.  

 

A már működő magánszálláshelyek felújításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó építés, 

bővítés, korszerűsítés, épületgépészet, eszközbeszerzés, magánszálláshelyhez nem feltétlenül 

kötött (alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, lovas turisztikai, horgász turisztikai, 

vadász turisztikai, borturisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatások) szolgáltatásfejlesztés Csongrádon célkitűzésre 5 pályázat érkezett 

be, ebből 4 nyert el támogatást. A 2011-es felülvizsgálat során is került elkülönítésre forrás 

ehhez a célkitűzéshez ennek köszönhetően 1 további kérelmező részesült támogatásban. 

 

A borászati pincék látogathatóvá tétele érdekében épület felújításra, korszerűsítésre, 

borkóstoló helyiség kialakítására, eszközbeszerzésre Csongrád területére megfogalmazott 

intézkedésre 2 pályázó nyújtott be pályázatot, mindkettő elnyerte az igényelt támogatást. Az 

előzetes felmérések alapján ezen intézkedésre újabb kiírás és forrás elkülönítése nem volt 

indokolt 2011-ben, mivel az Új Széchenyi Terv keretében hasonló fejlesztésre lehet pályázni. 

 

A 2011-es felülvizsgálat eredményeként egy új irány fogalmazódott meg, amely Helyi agrár 

termékek feldolgozásának és piacra jutásának támogatása címen került kiírásra. Az említett 

célterület vonatkozásában 1 kérelmező részesült támogatásban. 

 

A térség gazdasági versenyképességének megőrzése, növelése érdekében a térségi 

őstermelők, már működő mezőgazdasági vállalkozások műszaki-technológiai, 

infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására került kiírásra HPME. A célterületre egyetlen 

pályázat sem érkezett be a térségből. Az érdektelenség minden bizonnyal annak volt 

betudható, hogy alanyi feltétel volt a 4 EUME alatti üzemméret.  

2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 2008 júniusában készítette el Stratégiáját, amit 

első ízben 2011-ben vizsgált felül. Akkor a helyi foglalkoztatottság és a jövedelmek 

növelését, valamint az életminőség javítását célzó fejlesztési prioritásokból származó 

intézkedések megvalósítását helyezte előtérbe.  

A 2011. évi felülvizsgálat indokai:   

A válság hátrányosan érintette, mind az önkormányzatokat, mind a vállalkozásokat és civil 

szervezeteket. A munkanélküliség növekedett. A nehéz helyzetbe került vállalkozások 

elbocsátották alkalmazottaikat, illetve a térségben legjelentősebb ágazat, a mezőgazdaság is 
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egyre szűkülő lehetőségeket kínál. A HACS tervezési területén a lakosságszám mintegy 3800 

fővel csökkent. 

A 2013. évi felülvizsgálat indokai: 

A térség népességmegtartó erejének növeléséhez elengedhetetlen az alternatív 

jövedelemszerzési lehetőségek felkutatása, munkahelyek megőrzése. A stratégia LEADER 

fejezetében hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi, mezőgazdasági jellegű termékek 

feldolgozására, ezáltal ezen ágazatban tevékenykedők jövedelemszerzési lehetőségeinek 

kibővítésére. Emellett támogatni kívánjuk a helyi civil szervezeteket, melyek közösségi 

szerepvállalása egyre nagyobb a térségen. 

 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesülethez a 3. tengely jogcímeire az eddigi 3 kör 

során mindösszesen 80 db támogatási kérelem érkezett be. A kérelmek 57,5%-a (46 db) 

gazdaságfejlesztési jogcímre érkezett be. A gazdaságfejlesztésen belül 28 kérelem 

mikrovállalkozás fejlesztésre, 18 kérelem pedig turisztikai célú fejlesztés megvalósítására 

irányult. A falumegújítás jogcímre 22 db kérelem, míg a vidéki örökség megőrzése jogcímre 

12 db kérelem került beadásra.  

A III. tengelyre rendelkezésre álló forrás nagy részben (76%-ban) lekötésre került az 

1.körben, valamint a fellebbezések jóváhagyása után. A források megoszlását tekintve a 

gazdaságfejlesztésre lekötött források nagysága az összes III. tengelyes forrás 38,7 %-át teszi 

ki, 2010-ben ez 26,8%, míg 2011-ben 11,9%-ot tett ki. 

 

A 4. tengely (LEADER) 2009-es kiírásnál az 5 célterületére mindösszesen 19 db pályázat 

érkezett be. Az 5 célterületből 3 vállalkozási alapú fejlesztésre, 1 közösségi célú fejlesztésre 

és 1 célterület pedig rendezvény megvalósításra került kiírásra. A vállalkozási alapú 

fejlesztésen belül a már működő magánszálláshelyek fejlesztésére, szálláshelyhez nem 

feltétlenül kötött turisztika célú fejlesztésre Csongrádról nyújthattak be pályázatot az 

érdeklődők. A célterületre 5 pályázatot adtak be. A vállalkozási alapú fejlesztés 2. célterülete 

a borpincék fejlesztése volt, melyre szintén Csongrádról lehetett pályázatot benyújtani, 2 

pályázat érkezett. A vállalkozási alapú fejlesztésen belül az őstermelők, mezőgazdasági 

kisvállalkozók technológiai és infrastruktúra fejlesztése célterületre nem érkezett be 

támogatási kérelem (minden bizonnyal a 4 EUME alatti üzemméret korlátozó tényező miatt). 

A közösségi célú fejlesztésre, melyen belül kulturális és közösségi programokhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzésre került kiírásra pályázat, 5 pályázat került benyújtásra. A rendezvény 

jogcímre – kulturális és közösségi rendezvények megvalósítása – 7 pályázat érkezett.  

Láthatóan a rendezvények, valamint az azokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések voltak a 

népszerűbbek a pályázók körében. 

 

A 4. tengely 2011-es kiírásánál szintén 5 célterület lett meghatározva, melyekre 30 db 

kérelem érkezett be. Az 5 célterületből 3 vállalkozási alapú fejlesztésre, 1 közösségi célú 

fejlesztésre és 1 célterület pedig rendezvény megvalósításra került kiírásra. A vállalkozási 

alapú fejlesztésen belül a már működő magánszálláshelyek fejlesztésére, szálláshelyhez nem 

feltétlenül kötött turisztika célú fejlesztésre Csongrádról nyújthattak be pályázatot az 

érdeklődők. A célterületre 2 pályázatot adtak be. A vállalkozás alapú fejlesztés 2. célterülete a 

helyi agrár termékek feldolgozásának és piacra jutásának támogatása volt, melyre az 

akciócsoport összes települése pályázhatott, ide 1 kérelem érkezett. A vállalkozás alapú 

fejlesztésen belül a helyi termékbemutató és értékesítő helyek kialakításának támogatása 

célterületre (minden település jogosult volt) 4 pályázat érkezett. A közösségi célú fejlesztésre, 

melyen belül kulturális és közösségi programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre került 

kiírásra pályázat, 9 pályázat került benyújtásra. A rendezvény jogcímre – kulturális és 

közösségi rendezvények szervezése – 14 pályázat érkezett.  Láthatóan –az előző kiíráshoz 
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hasonlóan- ismét a rendezvények, valamint az azokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések voltak 

a legnépszerűbbek a pályázók körében. 

 

A LEADER-ben rendelkezésre álló forrásnak 6,8 %-a került lekötésre az 1. körben. A forrás 

csekély mértékű lekötése a már fentebb említett okra vezethető vissza. A 2011-es 

felülvizsgálat eredményeként a helyi termékek feldolgozási, értékesítési lehetőségeinek 

megteremtése célterület került megfogalmazásra a térségi őstermelők, már működő 

mezőgazdasági vállalkozások műszaki-technológiai, infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatására kiírt HPME helyett. Ebben a pályázati időszakban a rendelkezésre álló keret 

14,4%-a került lekötésre.  

Jelenleg még rendelkezésre álló keret 1 105 027 €. 

Az eddigi tapasztalatok alapján: 

 

- A III. tengely esetében a 2. körben beérkezett kérelmek döntő hányada 

gazdaságfejlesztésre irányul, így nagy valószínűséggel sikerül megvalósítani a 

kötelezően előírt 45% gazdaságfejlesztést a stratégiában. 

- A IV. tengely (LEADER) esetében a stratégia gazdaságfejlesztési HPME-ire kell 

koncentrálnunk. Ezen belül a hátrányos helyzetű településkre vonatkozó HPME-

kre.  Kiemelt cél a munkahelyek megtartása, estlegesen új munkahelyek teremtése. 

A beérkezett projektötletekre, fórumokon elhangzottakra kell építenünk.   

2.5 SWOT elemzés 

Erősségek

- A térség természeti adottságai 

kedveznek a turizmusnak  

- kulturális és épített környezeti 

értékek 

- kiterjedt és aktív civil szféra 

- tájjellegű termékek 

- magas színvonalú 

mezőgazdasági ismeretek 

- Két nagyobb város is a helyi 

akciócsoport területén belül 

található 

- Megújuló energiában rejlő 

lehetőségek a kedvező fekvés 

miatt

- Hiányos infrastruktúra 

- (utak, szennyvízcsatornázás, felszíni 

vízelvezetés);  

- közutak rossz állapota 

- munkanélküliség 

- nem versenyképes helyi termékek 

- A fenntartható, környezetbarát 

gazdálkodással kapcsolatos 

tapasztalatok hiánya 

- elvándorlás 

- lakosság elöregedése 

- 

- tőkehiány

- 

Lehetőségek

- vidékfejlesztési pályázatok 

- turizmus iránti igény 

növekedése 

- igény a helyben előállított 

- A LEADER pályázatokkal 

kapcsolatos csökkenő pályázói 

aktivitás 

- természeti károk (belvíz), 
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termékekre 

- mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának támogatása 

- A közeli nagyváros, mint 

felvevő piac szerepének 

erősödése 

- Megújuló energia 

hasznosítása  

- Egyre nagyobb számú civil 

szervezet jelenléte a 

térségben

kiszámíthatatlan időjárási viszonyok 

- A fiatalok elvándorlása a térségből 

folytatódik 

- önkormányzatok csökkenő 

finanszírozása 

- vállalkozói terhek növekedése 

- gazdasági válság fokozódása 

3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület „Európai Unióval az élhetőbb Alsó-Tisza 

vidékért” elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések 

megvalósulása esetén 2015-re a foglalkoztatottság szinten tartása és alternatív 

jövedelemszerzési lehetőségek mellett az életminőség javul, ezáltal a térség népesség-

megtartó képessége fokozódik. A helyi agrártermékek feldolgozási, értékesítési 

lehetőségének megteremtésével a Helyi Akciócsoport településein tevékenykedő 

kistermelők, vállalkozások jövedelemszerzési alternatívái bővülnek, a foglalkoztatási 

lehetőségek száma növekszik, a megújuló energiára épülő rendszerek elterjedtsége 

fokozódik. A szálláshelyek felújításával, korszerűvé tételével, újak kiépítésével, a 

turisztikai szolgáltatások kibővítésével növekszik a térség idegenforgalmi vonzereje, nő a 

térségben eltöltött vendégéjszakák és elköltött jövedelmek mértéke. A falvak megújítása, 

a védett értékek megőrzése érdekében megvalósított fejlesztések, a közösségi és kulturális 

rendezvények hozzájárulnak a helyi identitástudat és a kulturális örökség fenntartásához, a 

helyi közérzet javításához és közvetve a turizmus fejlődéséhez.  

 

3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 

A stratégia készítésénél fő cél az, hogy a térségben munkahelyeket tartsuk meg és teremtsünk. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson szükséges a feltételeket megteremtenünk.  

Ahhoz, hogy a népességmegtartó képességet fokozzuk biztosítani kell a lehetőséget a 

jövedelemszerzéshez, és erősíteni kell a helyi identitástudatot. 

Jövedelemszerző lehetőségnek tartjuk a turisztikai célú fejlesztések megvalósítását, a helyi 

agrár termékek feldolgozását, értékesítését, a vállalkozások fejlesztését. A helyi identitástudat 

erősítéshez hozzájárulnak a térségi kulturális és közösségi rendezvények, a falvak megújítása, 

védett épületek felújítása..  

A stratégia megvalósítása kedvezően hathat a népességszámra, munkahelyeket tarthat és 

teremthet, ezáltal megállítva az elvándorlás.  
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A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása egyéb a térségre vonatkozó fejlesztési 

tervekhez 

 

 Stratégiánk az alábbi fejlesztési tervekhez kapcsolódik: 

 

 Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

 Új Széchenyi Terv  

 Településfejlesztési Koncepciók 

3.3  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései  

I. Falvak megújítása: ide soroljuk a III. tengely Falumegújítás jogcím keretében 

támogatandó fejlesztéseket (védelem alatt nem álló épületek külső felújítása; a 

település megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra fejlesztés /pl.:parkok, közterek 

felújítása/; játszótér kialakítás, felújítás). 

II. Vidéki örökség megőrzése: ide soroljuk a III. tengely Vidéki örökség megőrzése 

jogcím keretében támogatandó fejlesztéseket (helyi v. országos védelem alatt álló 

épületek, építmények külső-belső felújítása, látogathatóvá tétele, kapcsolódó 

gyalogutak, parkoló, zöldfelületek kiépítése, felújítása; természeti és történelmi 

látnivalók mentén pihenőhelyek létrehozása, felújítása; előbbiekhez kapcsolódó helyi 

identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések 

megvalósítása)  

III. LEADER forrásból ide soroljuk a helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése 

érdekében a városok belterületén lévő országos vagy helyi védettséget élvező egyházi 

építmény, építményrész felújítására, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve a bel- és 

külterületen található védett természeti értékeket bemutató kiadványok készítését, 

továbbá a városok belterületén található, helyi és országos védelem alatt nem álló 

használaton kívüli temető felújítását. 

 

IV. Vállalkozásfejlesztés: ide soroljuk a III. tengely Mikrovállalkozások fejlesztése és 

létrehozása jogcím keretében támogatandó fejlesztéseket, illetve Csongrád és Szentes 

tekintetében a LEADER forrásból történő mikrovállalkozások által végzett 

beruházásokat. 

V. Turizmus fejlesztése: ide soroljuk a III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

jogcím keretében támogatandó fejlesztéseket (falusi turizmushoz kapcsolódó 

magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása; ifjúsági turizmushoz 

kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése; 

szálláshelyhez nem feltétlenül kötött (agro, horgász, erdei, vadász, lovas turizmus) 

szolgáltatások kiépítése), valamint ide soroljuk a IV. tengely keretében turisztikai célú 

fejlesztések megvalósítását.  

VI. Helyi agrár termékek feldolgozási, értékesítési lehetőségeinek megteremtetése: ide 

soroljuk a IV. tengely keretében az Annex I. termékek elsődleges, illetve másodlagos 

feldolgozására, valamint azok értékesítési lehetőségeinek megteremtésére  irányuló 

fejlesztéseket. 
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VII. Kulturális és közösségi rendezvények megvalósításának támogatása: ide soroljuk a IV. 

tengely keretében a társadalmi identitás, vidéki közösségek, a szomszédos települések 

kapcsolatainak erősítése érdekében szervezett kulturális, közösségi rendezvények 

megvalósításához nyújtott támogatást; az ilyen típusú rendezvények megvalósításhoz 

szükséges eszközök (pl.:sátor, hang-és fénytechnikai eszközök, stb.) beszerzésének 

támogatását. 

VIII. Megújuló energiák felhasználására épülő fejlesztések megvalósítása: mezőgazdasági, 

erdészeti tevékenység során keletkező melléktermékek hasznosítása, nap, szél, stb. 

energiák hasznosítása a környezetünk védelme és környezettudatos szemlélet 

elterjesztése érdekében. 

 Civil szervezetek térségi szerepének növelése: egyre több civil szervezet 

tevékenykedik a térségben növekvő taglétszám és aktivitás mellett. Számos 

rendezvény szervezésében és a közösségi élet formálásában jelentős szerepet 

vállalnak. Támogatásukkal saját vagy bérelt ingatlanjaik felújítását segítjük elő, 

működésük alapfeltételét biztosítva ezáltal, illetve a cél szerinti tevékenységükhöz 

szükséges eszközbeszerzések és rendezvényeik támogatásával

3.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései  

 

3.4.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 2011 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Turizmus fejlesztése 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: Csongrád város, valamint Bokros városrész gazdag olyan természeti 

elemekben (erdő, folyó, zöld területek, védett természeti területek), amelyek alkalmasak az 

aktív természet közeli turizmus különböző fajtáinak a kihasználására. A településen részben 

megtalálhatók a turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek és ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatások. A célterület fontos gazdaságfejlesztési szempontja a turizmus fejlesztése, 

amelyhez kapcsolódóan a meglévő adottságokat még nem sikerült optimális mértékben 

kihasználni.  

 

Probléma/lehetőség: A turisztikai szolgáltatások igénybevételére magán (családi) és csoportos 

szinten is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, azonban a szolgáltatásokra, valamint a 
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szálláshelyek többségére az alacsony infrastrukturális  színvonal a jellemző, ennek 

következtében az eltöltött vendégéjszakák száma a településeken alacsony. 

 

Megoldás: Szükséges a helyi turizmushoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztés, 

eszközbeszerzés, valamint  a már működő magánszálláshelyek, panziók, kempingek, 

üdülőházak, turistaszállók és ifjúsági szállók felújításának és korszerűsítésének támogatása. 

Támogatni szükséges az alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, lovas turisztikai, 

horgász turisztikai,vadász turisztikai, borturisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi 

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére (eszközbeszerzés, építés, marketing). 

Eredmény: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a 

település vendégfogadó-képességének javítását, valamint a turizmussal foglalkozó emberek 

alternatív jövedelemhez való jutását szeretnénk elérni, aminek hatására a helyi életminőség 

javulására számítunk 

 

Érintett települések köre: Csongrád 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Turizmus fejlesztése 

 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe természeti 

és kulturális értékekben gazdag. A településeken részben megtalálhatók a turizmushoz 

kapcsolódó infrastrukturális feltételek és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások.  

 

Probléma/lehetőség: A turisztikai szolgáltatások igénybevételére magán (családi) és csoportos 

szinten is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, azonban a szolgáltatásokra, valamint a 

szálláshelyek többségére az alacsony infrastrukturális színvonal a jellemző, ennek 

következtében az eltöltött vendégéjszakák száma a településeken alacsony. 

 

Megoldás: Támogatni szükséges a falusi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások 

kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 

akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez; gyermek- és ifjúsági turizmushoz 

kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő 

egységek bővítéséhez, korszerűsítéséhez foglalkoztatást elősegítő, alkalmi turisztikai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez. 

 

Eredmény: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a 

település vendégfogadó-képességének javítását, valamint a turizmussal foglalkozó emberek 
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alternatív jövedelemhez való jutását szeretnénk elérni, aminek hatására a helyi életminőség 

javulására számítunk 

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, 

Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Helyi agrár termékek feldolgozási, értékesítési 

lehetőségeinek megteremtése 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe alapvetően 

agrár jellegű vidék, az itt élő emberek nagy tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdaság 

területén. Az előállított mezőgazdasági termékek értékesítése jelenleg feldolgozatlan 

formában történik.  

 

Probléma/lehetőség: A helyi agrár termékek feldolgozása a térség szempontjából nagy 

potenciált rejt magában, hiszen így az értékesítés lehetőségei javulnak. A feldolgozás 

megvalósításával munkahelyek is teremthetők. 

 

Megoldás: Támogatni szükséges a helyi termék előállítással foglalkozó üzemek fejlesztését, 

létrehozását.  

 

Eredmény: A feldolgozóüzemek kialakításának várható eredményeként kiváló minőségű, 

diverzifikált termékskálájú, térség specifikus feldolgozott készítményekkel lehet megjelenni a 

piacon. A feldolgozóüzemekben új tartós munkahely létesülnek. A feldolgozás hatására a 

hozzáadott érték következtében a jövedelmezőség javulását, valamint az értékesítés 20-30%-

os növekedésére számítunk.  

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  

bemutató és értékesítő helyek kialakításának 

támogatása
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A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Helyi agrár termékek feldolgozási, értékesítési 

lehetőségeinek megteremtése: 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe alapvetően 

agrár jellegű vidék, az itt élő emberek nagy tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdaság 

területén. Az előállított mezőgazdasági termékek értékesítése jelenleg feldolgozatlan 

formában, kereskedőkön keresztül történik.  

 

Probléma/lehetőség: A helyi agrár termékek feldolgozása a térség szempontjából nagy 

potenciált rejt magában, hiszen így az értékesítés lehetőségei javulnak. Nem megoldott a helyi 

agár termékek értékesítése,szükséges lenne bemutató/értékesítőhelyek kialakítása, kapcsolódó 

marketing tevékenység fejlesztése. 

 

Megoldás: Támogatni szükséges azon épületek/építmények kialakítását, mely a HACS 

területén megtermelt és előállított  termékek bemutatására és árusítására szolgál. Az 

épületek/építmények kialakításán túl támogatni szükséges  a kapcsolódó marketing 

tevékenységet. 

 

Eredmény: Legalább 3 termékbemutató hely kialakítása megtörténik a térségben, ezáltal nő a 

térségben előállított termékek ismertsége.  

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  

Életminőség/diverzifikáció

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításnak támogatása  

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: A térség valamennyi településén megtalálhatóak a hagyományokat, 

szokásokat ápoló civil szervezetek. Évről-évre csökken a hagyományőrző programok, 
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falunapi rendezvények, fesztiválok száma az önkormányzatok és civil szervezetek egyre 

szűkülő anyagi lehetőségei miatt. 

 

Probléma/lehetőség: A települési önkormányzatok szűkös költségvetéséből nem tudnak a 

lakosság kulturált szórakozására anyagi forrást elkülöníteni, ennek hatására egyre több 

településen maradnak el a kikapcsolódást nyújtó falunapi rendezvények, fesztiválok. 

Turisztikai szempontból a rendezvények hiányának következtében a turisták látogatottsága 

egyre csökkenő tendenciát mutat. 

 

Megoldás: Támogatni szükséges a helyi társadalmi identitás, a vidéki közösségek, a 

szomszédos települések  kapcsolatainak erősítése érdekében megvalósítandó rendezvények 

lebonyolítását. 

 

Eredmény: Legalább 8 rendezvény megvalósul a Helyi Akciócsoport által lefedett térségben. 

A megoldási javaslat várható eredményeként a kulturális és közösségi rendezvények 

számának a növekedését szeretnénk elérni, ezáltal a helyi identitás és a kulturális örökség 

fenntartása a fő célunk.  

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény 

: Életminőség/diverzifikáció

 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításnak támogatása  

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: A térség valamennyi településén megtalálhatóak a hagyományokat, 

szokásokat ápoló civil szervezetek. Évről-évre csökken a hagyományőrző programok, 

falunapi rendezvények, fesztiválok száma az önkormányzatok és civil szervezetek egyre 

szűkülő anyagi lehetőségei miatt. 

 

Probléma/lehetőség: A rendezvények sikeres megvalósításához szükséges eszközök 

hiányoznak a településeken, a meglévők pedig elavultak. Jelentős költségeket ró a civil 

szervezetekre és önkormányzatokra a programokhoz kapcsolódó eszközök (sátor, hang-és 

fénytechnikai elemek, padok, asztalok, stb.) bérleti díja. 

 

Megoldás: Támogatni szükséges a helyi társadalmi identitás, a vidéki közösségek, a 

szomszédos települések kapcsolatainak erősítése érdekében megvalósítandó rendezvények 

lebonyolításához szükséges eszközök beszerzését. 
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Eredmény: A projekt kertében legalább 20 eszközbeszerzés valósul meg a Helyi Akciócsoport 

által lefedett térségben. A megoldási javaslat várható eredményeként a kulturális és közösségi 

rendezvények számának a növekedését szeretnénk elérni, ezáltal a helyi identitás és a 

kulturális örökség fenntartása a fő célunk.  

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  

: Életminőség/diverzifikáció

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Falvak megújítása 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: A térség falvaiban és a két város külterületén a közösségi terek, 

közterületek, parkok, sétányok állapota nem megfelelő, a település megjelenésében fontos 

szereppel bíró épületek felújításra szorulnak. A vidéki térségek vonzerejének növelése 

érdekében javítani szükséges a települések arculatát.  

 

 Probléma/lehetőség: A térségben –különösen a falvakban- a főterek, parkok és egyéb 

közterületek állapota rossz, fejlesztésre szorul. A védelem alatt nem álló épületek állapota, 

valamint a parkok, pihenőhelyek, sétautak gondozottsága, továbbá a játszóterek 

elhasználtsága rontja a települések megjelenését. 

  

Megoldás: Megoldásként szükséges a környezeti állapot és falukép javítását szolgáló 

fejlesztések (főterek, parkok, játszóterek pihenőhelyek, sétautak) és egyéb közterületek 

felújításának megvalósítása. Továbbá a közösségi vagy gazdasági célokat szolgáló épületek 

felújításának támogatása.  

 

Eredmény: A megoldási javaslat eredményeként a települések arculatának javításával a 

községek turisztikai vonzerejének az emelkedését, a lakosság életszínvonalának a növelését és 

az elvándorlás csökkenését reméljük.  

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  
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: Vidéki örökség megőrzése

: Életminőség/diverzifikáció

: ÚMVP- 3. tengely Vidéki örökség megőrzése

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Vidéki örökség megőrzése 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: A térség településein számos helyi védelem alatt álló építmény található, 

amelyek jelentős része elhanyagolt állapotú. Az építmények helyreállítása, renoválása 

elengedhetetlen a településkép javítása szempontjából.  

 

 Probléma/lehetőség: A célterület települései nem rendelkeznek elegendő bevétellel építészeti 

és kulturális örökségük megóvására, fejlesztésére. A helyi védelem alatt álló építmények 

állapota romló képet mutat, több településen felújításra szorul, illetve a kapcsolódó zöld 

területek szintén meglehetősen elhanyagoltak, és jelentőségük egyre csökken a helyi 

közösségek szemében. 

 

Megoldás: Szükséges a települések épített, természeti, kulturális örökségének, valamint helyi 

identitás megőrzése, megújítására forrást biztosítani. Legalább a helyi védettség alatt lévő 

építmények (templom, kápolna, malom, szobor) külső és belső felújítása és korszerűsítése, 

valamint bemutathatóvá tétele, szükség szerint turisztikai funkcióval történő ellátása.  A 

fejlesztéssel érintett épületekhez szervesen kapcsolódó zöld felületek létrehozása, felújítása, 

az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása, valamint az építmény 

rendszeres látogathatóságának a biztosítása esetén parkoló kialakítása 

 

Eredmény: A megvalósuló fejlesztések eredményeként a térség településképeinek a javítását, 

az épített, természeti és kulturális örökség és a kapcsolódó zöld területek megóvását és 

megújítását, a helyi öntudat fejlesztését, továbbá a települések vonzerejének növekedését 

várjuk 

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tömörkény  

HPME megnevezése: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 

ÚMVP intézkedés: Versenyképesség (411) 

 

Jogcím: ÚMVP- 3. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
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A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Vállalkozásfejlesztés 

 

HPME felépítése: 

Helyzet/Adottság: A térségben a mikrovállalkozások egyik meghatározó részét képezik a 

vidéki gazdaságnak, mind foglalkoztatási, mind szociális szempontból. A térség agrár 

jellegéből adódóan mezőgazdasági vállalkozások alkotják a vállalkozói szféra nagy részét, 

manapság egyre több kereskedelemmel és szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás működik. 

A vállalkozói szféra a két városban koncentrálódik. 

  

Probléma/lehetőség: A mikrovállalkozások gazdálkodási adataikra az utóbbi években a 

csökkenő tendenciájú bevételi források a jellemzőek, emiatt működésük fenntartása, 

infrastrukturális, technológia és szolgáltatás fejlesztésük egyre nehezebb, ezáltal a piaci 

igényeknek megfelelő innovációra képtelenek. 

  

Megoldás: A térség gazdasági versenyképességének megőrzése érdekében szükségessé vált új 

mikrovállalkozások létrehozásának a támogatása, valamint a már meglévő vállalkozások 

műszaki-technológiai, infrastrukturális, valamint szolgáltatás bővítésének a fejlesztése.  

 

Eredmény: A fejlesztések várható eredményeként a meglévő mikrovállalkozások fejlődő 

pályára állását, fokozódó aktivitását, valamint újonnan alakuló vállalkozás esetében egy 

könnyebb piacra való jutásra számítunk. A munkahelyteremtő és a fiatalokat foglalkoztató 

vállalkozások támogatásával a térség foglalkoztatási helyzetének a javulására számítunk.  

 

 

Érintett települések köre: Árpádhalom, Csanytelek, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, 

Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Tömörkény 
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3.4.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 2013 

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe gazdag 

olyan természeti elemekben (erdő, folyó, zöld területek, védett természeti területek), amelyek 

alkalmasak az aktív természet közeli turizmus különböző fajtáinak a kihasználására. A 

településen részben megtalálhatók a turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek és 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. A célterület fontos gazdaságfejlesztési szempontja a 

turizmus fejlesztése, amelyhez kapcsolódóan a meglévő adottságokat még nem sikerült 

optimális mértékben kihasználni.  

 

Probléma/lehetőség: A turisztikai szolgáltatások igénybevételére magán (családi) és csoportos 

szinten is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, azonban a szolgáltatásokra, valamint a 

szálláshelyek többségére az alacsony infrastrukturális színvonal a jellemző, ennek 

következtében az eltöltött vendégéjszakák száma a településeken alacsony. 

 

Megoldás: Támogatás vehető igénybe a helyi turizmushoz kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, továbbá a falusi és egyéb szálláshelyek valamint 

a gyermek és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó 

szolgáltatásaik kialakításához, már működő magánszálláshelyek, panziók, kempingek, 

üdülőházak, turistaszállók és ifjúsági szállók felújításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó 

építésre, bővítésre, korszerűsítésre, épületgépészetre, eszközbeszerzésre, marketing 

költségeire. Továbbá az alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, lovas turisztikai, 

horgász turisztikai, vadász turisztikai, borturisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi  

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére (eszközbeszerzés, építés, marketing).  

 

Eredmény: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a 

települések vendégfogadó-képességének javítását, valamint a turizmussal foglalkozó emberek 

alternatív jövedelemhez való jutását szeretnénk elérni, aminek hatására a helyi életminőség 

javulására számítunk. 

 

 

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe alapvetően 

agrár jellegű vidék, az itt élő emberek nagy tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdaság 

területén. Az előállított mezőgazdasági termékek értékesítése jelenleg feldolgozatlan 

formában történik.  

 

Probléma/lehetőség: A helyi agrár termékek feldolgozása a térség szempontjából nagy 

potenciált rejt magában, hiszen így az értékesítés lehetőségei javulnak. A feldolgozás 

megvalósításával munkahelyek is teremthetők. 
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Megoldás: Támogatás vehető igénybe helyi termék előállítással foglalkozó üzemek 

fejlesztésére, létrehozására. Támogatható új üzem létrehozása, meglévő fejlesztése, 

korszerűsítése érdekében építés és felújítás, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 

 

Eredmény: A feldolgozóüzemek kialakításának várható eredményeként kiváló minőségű, 

diverzifikált termékskálájú, térség specifikus feldolgozott készítményekkel lehet megjelenni a 

piacon. A feldolgozóüzemekben új tartós munkahely létesülnek. A feldolgozás hatására a 

hozzáadott érték következtében a jövedelmezőség javulását, valamint az értékesítés 20-30%-

os növekedésére számítunk.  

bemutató és értékesítő helyek kialakításának 

támogatása

Helyzet/Adottság: Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület tervezési területe alapvetően 

agrár jellegű vidék, az itt élő emberek nagy tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdaság 

területén. Az előállított mezőgazdasági termékek értékesítése jelenleg feldolgozatlan 

formában, kereskedőkön keresztül történik.  

 

Probléma/lehetőség: A helyi agrár termékek feldolgozása a térség szempontjából nagy 

potenciált rejt magában, hiszen így az értékesítés lehetőségei javulnak. Nem megoldott a helyi 

agár termékek értékesítése,szükséges lenne bemutató/értékesítőhelyek kialakítása, kapcsolódó 

marketing tevékenység fejlesztése. 

 

Megoldás: Támogatás vehető igénybe olyan épület/építmény kialakítására, mely a HACS 

területén megtermelt és előállított termékek bemutatására és árusítására szolgál. Támogatható 

új épület építése, már meglévő épület felújítása, korszerűsítése, hozzá kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, 

eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 

 

Eredmény: Legalább 3 termékbemutató hely kialakítása megtörténik a térségben, ezáltal nő a 

térségben előállított termékek ismertsége.  

Helyzet/Adottság: A térség valamennyi településén megtalálhatóak a hagyományokat, 

szokásokat ápoló civil szervezetek. Évről-évre csökken a hagyományőrző programok, 

falunapi rendezvények, fesztiválok száma az önkormányzatok és civil szervezetek egyre 

szűkülő anyagi lehetőségei miatt. 

 

Probléma/lehetőség: A települési önkormányzatok szűkös költségvetéséből nem tudnak a 

lakosság kulturált szórakozására anyagi forrást elkülöníteni, ennek hatására egyre több 

településen maradnak el a kikapcsolódást nyújtó falunapi rendezvények, fesztiválok. 

Turisztikai szempontból a rendezvények hiányának következtében a turisták látogatottsága 

egyre csökkenő tendenciát mutat. 
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Megoldás: Támogatás vehető igénybe a helyi társadalmi identitás, a vidéki közösségek, a 

szomszédos települések kapcsolatainak erősítése érdekében rendezvények lebonyolítására. 

 

Eredmény: Legalább 12 rendezvény megvalósul a Helyi Akciócsoport által lefedett térségben. 

A megoldási javaslat várható eredményeként a kulturális és közösségi rendezvények 

számának a növekedését szeretnénk elérni, ezáltal a helyi identitás és a kulturális örökség 

fenntartása a fő célunk.  

Helyzet/Adottság: A térség valamennyi településén megtalálhatóak a hagyományokat, 

szokásokat ápoló civil szervezetek. Évről-évre csökken a hagyományőrző programok, 

falunapi rendezvények, fesztiválok száma az önkormányzatok és civil szervezetek egyre 

szűkülő anyagi lehetőségei miatt. 

 

Probléma/lehetőség: A rendezvények sikeres megvalósításához szükséges eszközök 

hiányoznak a településeken, a meglévők pedig elavultak. Jelentős költségeket ró a civil 

szervezetekre és önkormányzatokra a programokhoz kapcsolódó eszközök (sátor, hang-és 

fénytechnikai elemek, padok, asztalok, stb.) bérleti díja. 

 

Megoldás: Támogatás vehető igénybe az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület - 

LEADER HACS területén megvalósuló kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésének támogatására. 

 

Eredmény: A projekt kertében legalább 20 eszközbeszerzés valósul meg a Helyi Akciócsoport 

által lefedett térségben. A megoldási javaslat várható eredményeként a kulturális és közösségi 

rendezvények számának a növekedését szeretnénk elérni, ezáltal a helyi identitás és a 

kulturális örökség fenntartása a fő célunk.  

 

Helyzet/Adottság: A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom életében. 

A Helyi Akciócsoport területén számos civil szervezet működik, azonban a legtöbb 

településen csak a legalapvetőbb területekre korlátozódik a civil aktivitás. A civil szervezetek 

kiadásai javarészt a működési kiadásaikat fedezik, működésünkhöz szükséges eszközök 

hiányosak, elavultak 

 

Probléma/lehetőség: A civil szervezetek bevételei nem fedezik a fő tevékenységük során 

felmerülő működési költségeket, a tagdíjak, hozzájárulások, egyéb pályázatok segítségével a 

működés finanszírozott, fejlesztésre, eszközbeszerzésre a bevételek szűkösek. 

 

Megoldás: Támogatás vehető igénybe működő, bejegyzett civil szervezetek cél szerinti 

tevékenységéhez, feladatellátáshoz kötődő eszköz beszerzésére. Kizárólag polgárőr 
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szervezetek esetében a közbiztonság javítása érdekében támogatás vehető igénybe térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére, üzembehelyezésére, meglévő rendszerek bővítésére, hálózatba 

szervezésére, térfigyelő kamerák beszerzésére. 

 

Eredmény: Az intézkedés eredményeképpen a fejlesztések hatására javul a civil szervezetek 

térségi szerepe, legalább 10 civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközeinek 

beszerzése valósul meg. Ezáltal a rendelkezésre álló forrásaikat teljes egészében céljaik 

elérésére tudják fordítani. 

Helyzet/Adottság: A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom életében. 

A Helyi Akciócsoport területén egyre több civil szervezet tevékenykedik növekvő taglétszám 

és aktivitás mellett. Számos rendezvény szervezésében és a közösségi élet formálásában 

jelentős szerepet vállalnak. A civil szervezetek kiadásai javarészt a működési kiadásaikat 

fedezik, működésünkhöz szükséges épületek elavultak, felújításra szorulnak. 

 

Probléma/lehetőség: A civil szervezetek bevételei nem fedezik a fő tevékenységük során 

felmerülő működési költségeket, a tagdíjak, hozzájárulások, egyéb pályázatok segítségével a 

működés finanszírozott, fejlesztésre, felújításra a bevételek szűkösek. 

 

Megoldás: Támogatás vehető igénybe működő, bejegyzett civil szervezetek cél szerinti 

tevékenységéhez, feladatellátáshoz kapcsolódó épületek felújítására, karbantartására. 

Támogatható épület felújítása, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés. 

 

Eredmény: Az intézkedés eredményeképpen a fejlesztések hatására javul a civil szervezetek 

térségi szerepe, legalább 10 civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó épület felújítása 

valósul meg. Ezáltal a rendelkezésre álló forrásaikat teljes egészében céljaik elérésére tudják 

fordítani. 

: Kulturális örökség megőrzése Szentesen és Csongrádon

Helyzet/Adottság: Szentes és Csongrád belterületén több helyi védelem alatt álló építmény, 

valamint védelem alatt nem álló felhagyott művelésű sírkert található, amelyek jelentős része 

elhanyagolt állapotú. Az építmények helyreállítása, renoválása elengedhetetlen a településkép 

javítása szempontjából.  

Probléma/lehetőség  A települések nem rendelkeznek elegendő bevétellel építészeti és 

kulturális örökségük megóvására, fejlesztésére. A helyi védelem alatt álló építmények állapota 

romló képet mutat, több felújításra szorul, illetve a kapcsolódó zöld területek, felhagyott 

művelésű sírkertek szintén meglehetősen elhanyagoltak, és jelentőségük egyre csökken a 

helyi közösségek szemében.

Támogatás vehető igénybe a helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése 

érdekében a városok belterületén lévő országos vagy helyi védettséget élvező egyházi 

építmény, építményrész felújítására, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve a bel- és 
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külterületen található kulturális és természeti értékeket bemutató kiadványok készítésére, 

továbbá felhagyott művelésű sírkertek felújítására. Támogatható tevékenységek: a fejlesztési 

tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli 

kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások, kiadványkészítés. 

Eredmény: A megvalósuló fejlesztések eredményeként a térség településképeinek a javítását, 

az épített, természeti és kulturális örökség és a kapcsolódó zöld területek megóvását és 

megújítását, a helyi öntudat fejlesztését, továbbá a települések vonzerejének növekedését 

várjuk. 

Helyzet/Adottság: Szentesen és Csongrádon a mikrovállalkozások egyik meghatározó részét 

képezik a vidéki gazdaságnak, mind foglalkoztatási, mind szociális szempontból. A térség 

agrár jellegéből adódóan mezőgazdasági vállalkozások alkotják a vállalkozói szféra nagy 

részét, manapság egyre több kereskedelemmel és szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás 

működik. A vállalkozói szféra a két városban koncentrálódik. 

  

Probléma/lehetőség: A mikrovállalkozások gazdálkodási adataikra az utóbbi években a 

csökkenő tendenciájú bevételi források a jellemzőek, emiatt működésük fenntartása, 

infrastrukturális, technológia és szolgáltatás fejlesztésük egyre nehezebb, ezáltal a piaci 

igényeknek megfelelő innovációra képtelenek. 

  

Megoldás: Támogatás vehető igénybe Csongrád és Szentes város kül- és belterületén 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások létesítéséhez, fejlesztéséhez. 

Támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, berendezések 

beszerzésére, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építésre, 

épületfelújításra, -korszerűsítésre, új épület kialakítására, a gazdasági tevékenységgel érintett 

épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, 

minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére, marketing 

kiadásokra. 

 

Eredmény: A fejlesztések várható eredményeként a meglévő mikrovállalkozások fejlődő 

pályára állását, fokozódó aktivitását, valamint újonnan alakuló vállalkozás esetében egy 

könnyebb piacra való jutásra számítunk. A munkahelyteremtő és a fiatalokat foglalkoztató 

vállalkozások támogatásával a térség foglalkoztatási helyzetének a javulására számítunk.  

 

egyik meghatározó részét képezik 

a vidéki gazdaságnak, mind foglalkoztatási, mind szociális szempontból. A térség agrár 

jellegéből adódóan mezőgazdasági vállalkozások alkotják a vállalkozói szféra nagy részét, 

manapság egyre több kereskedelemmel és szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás működik. 

A vállalkozói szféra a két városban koncentrálódik.
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Probléma/lehetőség A non-profit kft-k gazdálkodási adataikra az utóbbi években a csökkenő 

tendenciájú bevételi források a jellemzőek, emiatt működésük fenntartása, infrastrukturális, 

technológia és szolgáltatásfejlesztésük egyre nehezebb, ezáltal a piaci igényeknek megfelelő 

innovációra képtelenek.

Támogatás vehető igénybe Csongrád és Szentes város kül- és belterületén 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező non-profit Kft-k fejlesztéséhez. Támogatás 

igényelhető a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, berendezések beszerzésére. 

A fejlesztések várható eredményeként a meglévő non-profit Kft-k fejlődő pályára 

állását, fokozódó aktivitását, valamint újonnan alakuló vállalkozás esetében egy könnyebb 

piacra való jutásra számítunk. A munkahelyteremtő és a fiatalokat foglalkoztató váll

3.5 A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok 

3.5.1 A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a 

biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 

során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott 

eltartó képességét és a helyi természeti adottságokat; 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok 

kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 

(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta 

kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az 

éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 

továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 

agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 

minimalizálni kell; 

Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 

hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek 

igénybevételét minimálisra kell szorítani; 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 

erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 

tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet 

igénybe venni ; 
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Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, 

az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

3.5.2  A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a 

mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és 

kiszámíthatóságát; 

Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a 

termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek 

és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés 

és fogyasztás irányába mutasson; 

Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 

koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 

támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, 

a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a 

hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 

gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 

termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli termék 

feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 

kapcsolatainak javítását.  

 

 
3.5.3 A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok 

Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy az 

erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 

érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 

szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését 

az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 

szolgáltatások kiépítését; 

Társadalmi kohézió: Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 

identitásukat, továbbá támogassa a térségek, települések társadalmi probléma importjának 

kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja); 

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 

utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 

javítását; 
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Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 

takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly 

módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított 

legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 

szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 

társadalom önszerveződését és fejlődését; 

 

4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 

 

4.1 Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés 

 A HACS honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az aktuális HVS felülvizsgálattal 

kapcsolatban, ennek keretében létrehozásra került egy külön menüpont „HVS felülvizsgálat 

2013.” címmel. Ennek részeként kértük fel az érdeklődőket, hogy egy projektötlet adatlap 

kitöltésével, visszaküldésével segítsék a felülvizsgálattal kapcsolatos munkánkat, valamint így 

a fejlesztési elképzelések előzetes felmérésére is lehetőség adódott. Egyesületünk tagjainak a 

projektötlet adatlapok e-mailen is kiküldésre kerültek. Fentieken túl 2 fórum került 

megtartásra, mivel a HACS tervezési területe 2 kistérséget foglal magába, ezért 1 fórum a 

szentesi kistérségben, 1 fórum pedig a csongrádi kistérségben került megrendezésre. A 

fórumokról e-mailben megküldött meghívókkal, valamint a HACS honlapján való 

közzététellel tájékoztattuk az érdeklődőket. A csongrádi kistérségben 8 fő résztvevővel, a 

szentesi kistérségben pedig 12 fő résztvevővel kerültek megtartásra a fórumok. A fórumokon 

összesen 3-4 projektötlet érkezett be, melyek közül 2 db érkezett be civil szervezetektől. A 

fórumokon kitöltött projektötlet adatlapokon kívül további adatlapok is érkeztek be 

irodánkhoz, mindösszesen 50 db. 

4.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

2007. szeptemberében indult a 2007-2013-as időszakra vonatkozó új LEADER Program, ahol 

a kistérségi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok a 93/2007. (VIII. 29.) FVM 

rendelet értelmében helyi közösségeket alakítottak abból a célból, hogy az ÚMVP-hez 

igazodva elképzeléseiket, ötleteiket megvalósítsák. 

 

A széles körű információs tevékenységnek köszönhetően a csongrádi és a szentesi kistérség 

aktív vidékfejlesztési szereplői megalakították az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért - 39 tagot 

számláló és a két kistérség mind a 12 települését (Árpádhalom, Csanytelek, Csongrád, 

Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, 

Tömörkény) lefedő - helyi közösséget. A Közösségen belül 12 fő a közszférát, 13 fő az üzleti 

szférát, 14 fő a civil szférát képviselte.  

 

A helyi közösség ezt követően októberben elkészítette a területére vonatkozó, főbb fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó Stratégiai Vázlatot, amelyet a FVM-hez, mint Irányító Hatósághoz 

benyújtott, kérve az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport címet. 
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Az ÚMVP IH novemberben bírálta és megfelelőnek találta a Stratégiai Vázlatot, a helyi 

közösség kérelmét 2007. november 12-én elfogadta, ezáltal bejegyzésre került az Alsó-Tisza 

Vidék Fejlesztéséért előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport, amely ebben a 

formájában már megkezdhette a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozásának az 

előkészítését. 

 

A HVS kidolgozása érdekében decemberben az 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben 

meghatározott módon az akciócsoport a tagjai közül egy 7 tagú tervezést koordináló csoportot 

(továbbiakban: TKCS) hozott létre, melyben a vidékfejlesztési tapasztalattal rendelkező 

szakemberek kaptak helyet.  

 

A TKCS az IH útmutatásai alapján a hivatkozott FVM rendeletben meghatározott módon 

2008. január 21-én kezdte el a 120 napos tervezési munkát, két kistérség területére vonatkozó 

HVS elkészítését. A TKCS hetente ülésezett, az IH által meghatározott eljárásrend alapján 

végezte a tevékenységét. A tervezés szakaszosan történt, mely szakaszokat ún. mérföldkő 

lezárással hagyott jóvá az akciócsoport. 

 

A tervezés első szakaszában a TKCS elkészítette a térség részletes helyzetfeltárását, a 

második szakaszban pedig a fő fejlesztési prioritások és a hozzá tartozó intézkedések kerültek 

kidolgozásra. A harmadik és negyedik ciklusban a helyzetfeltárásból következő, a fő 

fejlesztési prioritásokhoz rendelhető megoldási javaslatok kerültek kidolgozásra. Az 

akciócsoport által elfogadott tervek folyamatosan kerültek feltöltésre az IH által rendelkezésre 

bocsátott online felületre. 

 

A tervezés során az akciócsoport figyelembe vette az ÚMVP intézkedéseit, a két kistérség 

területére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, valamint a már korábban elkészített stratégiai 

vázlat célkitűzéseit. 

 

A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet értelmében az akciócsoportnak a tervezési folyamat 

végére jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kellett öltenie, ill. meg kellett 

kezdenie a bírósági bejegyzést.  A hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelve, az 

akciócsoport a tagságából 2008. május 27. napján 31 fő alapító taggal megalakította az Alsó-

Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesületet. A megalakulás óta a tagság 4 fővel bővült, így 12 fő a 

közszférát, 12 fő a vállalkozói szférát, 11 fő pedig a civil szférát képviseli.  

Az Egyesület döntéshozó szerve a 9 fős elnökség. A közgyűlés döntéseit előkészítő és 

végrehajtó, valamint a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs, koordinációs és 

kommunikációs feladatokat az Elnökség által vezetett 5 fős munkaszervezet látja el, az 

Egyesület működését 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A munkaszervezet ügyfélszolgálati 

irodája Csongrád város központjában, könnyen megközelíthető, frekventált helyen található. 

Az elnökség, az elnök a munkaszervezet révén folyamatos tájékoztatást nyújt a közgyűlés 

tagságának, de évente legalább 2 alkalommal közgyűlés is összehívásra kerül.  

A munkaszervezet 2008-ban történt felállása óta a nyilvánosság biztosított. Egyrészt a 

www.also-tiszavidek.hu honlap, valamint egyéb kommunikációs csatornák által. 

A HVS megvalósításával összefüggő feladatokat az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szakmai 

iránymutatásával a munkaszervezet látja el az elnökség/közgyűlés döntéseinek megfelelően.  

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében rendelkezésre álló támogatási források 

felhasználása könnyen nyomon követhető a munkaszervezet által közzé tett hirdetmények, 

információk, beszámolók, jegyzőkönyvek, egyéb más adatok révén. 
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A Helyi Akciócsoport a munkaszervezet által szervezett rendszeres tájékoztató tevékenységet 

végez (fórumok, kiadvány, tájékoztató e-mailek). A térségi LEADER pályázatból 

finanszírozott rendezvények mindegyikén megjelentünk és megjelenünk, minél szélesebb 

körben megismertetve így az ÚMVP és a HVS-t. 
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5 HVS mellékletek 

 

5.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

 

A nyilvánosság biztosítása érdekében a HACS honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtottunk 

az aktuális HVS felülvizsgálattal kapcsolatban. Ennek részeként kértük fel az érdeklődőket, 

hogy egy projektötlet adatlap kitöltésével, visszaküldésével segítsék a felülvizsgálattal 

kapcsolatos munkánkat, valamint így a fejlesztési elképzelések előzetes felmérésére is 

lehetőség adódott. A munkaszervezeti irodában folyamatos, személyes konzultációs 

lehetőséget biztosítottunk. 

A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

     

Egyeztetések, tájékoztatók, a felülvizsgálat főbb pontjai: 

Időpont Helyszín 

Résztv

evők 

száma 

Téma Egyéb információ 

2013. 

március 20. 

Mezőkeresztes, 

Művelődési Ház 
 A HVS felülvizsgálatával kapcsolatos képzés a LEADER 

HACS-ok részére 

A felülvizsgálat 

indítása 

2013. 

március 21. 

Csongrád, Dózsa 

György tér 18.  

Munkaszervezeti 

iroda 

 
 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának a megkezdése. 

A nyilvánossági 

intézkedések 

megkezdése 

2013. 

március 27. 

Szentes, Kossuth 

tér 5. Kistérségi 

tanácskozó terem 

12 fő 

 

 

HVS felülvizsgálat folyamatának bemutatása, projektötlet 

gyűjtés. 

Fórum 

2013. 

március 28. 

Csongrád, 

Szentháromság tér 

8.  

Művelődési 

Központ 

8 fő 

 

 

 

HVS felülvizsgálat folyamatának bemutatása, projektötlet 

gyűjtés. 

Fórum 

2011.  

április 4.  

Csongrád, Dózsa 

György tér 18.  

Munkaszervezeti 

iroda 

6 fő 

 

 

 

Leader intézkedések megvitatása. 

Elnökségi ülés 

2013. április 

10. 

Derekegyház, 

Köztársaság tér 8.  

IKSZT 

12 fő 

 

 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása. 

Közgyűlés 
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5.2 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

5.2.1 HVS 2011. LEADER Célterületeihez rendelt források 
 

HPME/CÉLTERÜLET 
TERVEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ 

TÁBLÁZAT  
      Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület Kód: 09 

II. CÉLKITŰZÉSEK 
Turizmus 
fejlesztése 

Helyi agrár 
termékek 
feldolgozási, 
értékesítési 
lehetőségeinek 
megteremtése 

Helyi agrár 
termékek 
feldolgozási, 
értékesítési 
lehetőségeinek 
megteremtése 

Kulturális és 
közösségi 
rendezvények 
megvalósításának 
támogatása 

Kulturális és 
közösségi 
rendezvények 
megvalósításának 
támogatása 

 C C C D     

HPME sorszáma 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     

HPME címe  

Turizmushoz 
kapcsolódó 
infrastruktúra 
és szolgáltatás 
fejlesztése 

Helyi agrár 
termékek 
feldolgozásának és 
piacra jutásának 
támogatása 

Helyi 
termékbemutató és 
értékesítő helyek 
kialakításának 
támogatása 

Kulturális és 
közösségi 
rendezvények 
szervezése 

Kulturális és 
közösségi 
programokhoz 
kapcsolódó eszközök 
beszerzése 

             

III. INTÉZKEDÉSEK (HPME) A1. B1. B2. C1. C2. C1 C2 C3 C4 D1     

Célterület jogcím besorolása 
(HVS jogcím szerint, 
betűjellel) 

b) 0b 0b 0c 0a 0b 0d 0c 0f 0d     

Célterülethez allokált forrás 
(Ft) 

36000000 55100925 90000000 40000000 40000000           261100925 összeg 

Gazdaságfejlesztési (igen=1, 
nem=0) 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 darab 

Kis értékű célterület (igen = 
1, nem = 0; LEGFELJEBB 4 
DB)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDBEN 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDBEN 

Ellenőrzés 
(gazdaságfejlesztési arány). 
Minimum 45%. 

36000000 55100925 90000000 0 0 0 0 0 0 0 181100925 RENDBEN 

Ellenőrzés (kis értékű 
aránya). Maximum 10%. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDBEN 

HPME/célterület kód 09b)01 090b02 090b03 090c04 090a05 090b06 090d07 090c08 090f09 090d10     

                            

Jogcím kód / megnevezés 
magyarázat 

K
it

ö
lt

é
si

 ú
tm

u
ta

tó
 

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

  

0a közösségi célú Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.   

0b vállalkozási alapú A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.   

0c rendezvény Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.    

0d képzés A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.   

0e tervek és tanulmányok 
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.  

  

0f 
Térségen belüli 
együttműködés  

A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.    
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5.2.2 HVS 2013. LEADER intézkedésekhez rendelt források  

 

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER intézkedései 
CÉLKITŰZÉSEK A                                         

Vállalkozásfejlesztés 
B                                        

Turizmus 
fejlesztése 

C                                                                                                  
Helyi agrár termékek feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeinek 
megteremtése 

D                                                                      
Kulturális és közösségi 

rendezvények megvalósításának 
támogatása 

E                                                    
Civil szervezetek térségi 

szerepének növelése 

F               Vidéki örökség 

megőrzése 

INTÉZKEDÉSEK A1-A2           
Helyi 

mikrovállalkozások 
fejlesztése 

B1-B2     
Turizmus 

kapcsolódó 
infrastruktúra és 

szolgáltatás 
fejlesztése 

C1-C4            
Helyi agrár termékek feldolgozásának 

és piacra jutásának támogatása 

D1-D2    
Kulturális és 

közösségi 
rendezvények 

szervezése 

D3    
Kulturális 

és 
közösségi 

programok
hoz 

kapcsolódó 
eszközök 

beszerzése 

E1            
Civil 

szervezetek 
eszközbeszerz

ésének 
támogatása 

E2            
Civil 

szervezetek 
infrastruktúra

fejlesztése 

F1           Kulturális örökség 

megőrzése Szentesen és 
Csongrádon 

A FEJLESZTÉS TÍPUSAI: 
KÖZÖSSÉGI CÉLÚ 

FEJLESZTÉS (K) 
VÁLLALKOZÁSI CÉLÚ 

FEJLESZTÉS (V) 

V K V K V K V K K K K K K K 

FORRÁSKERET Gazdaságfejlesztés Szolgáltatás fejlesztés 

Legalább 140.275.700.-Ft Legfeljebb 184.455.172.-Ft 
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5.3 A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 
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5.4 Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató térképek) 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért HACS területe és települései 
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5.5 Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai) 

 

 

 

 

Települések adatai 

 Település jogállása 
területe 

(km
2
) 

Kistérség lakások száma 

1. Árpádhalom község 45,20 szentesi 259 

2. Csanytelek község 34,71 csongrádi 1405 

3. Csongrád város 173,89 csongrádi 8551 

4. Derekegyház község 53,78 szentesi 679 

5. Eperjes község 73,89 szentesi 346 

6. Fábiánsebestyén község 71,73 szentesi 896 

7. Felgyő község 76,73 csongrádi 617 

8. Nagymágocs nagyközség 75,09 szentesi 1250 

9. Nagytőke község 54,68 szentesi 232 

10. Szegvár nagyközség 86,22 szentesi 2100 

11. Szentes város 353,25 szentesi 12858 

12. Tömörkény község 53,91 csongrádi 1034 

 

 

 

 

 

 

 

Népességi adatok 

 Település 
Népsűrűség 

(2008) fő/km2 
Népsűrűség 

(2012) fő/km2 
Lakosságszám 

(2008) 
Lakosságszám 

(2012) 
Lakosságszám 

változása 

1. Árpádhalom 12 11 547 488 -59 

2. Csanytelek 84 79 2899 2755 -144 

3. Csongrád 103 97 17906 16846 -1060 

4. Derekegyház 32 30 1708 1595 -113 

5. Eperjes 8 7 567 495 -72 

6. Fábiánsebestyén 30 28 2177 2020 -157 

7. Felgyő 18 17 1358 1281 -77 

8. Nagymágocs 43 41 3237 3087 -150 

9. Nagytőke 9 8 473 457 -16 

10. Szegvár 55 51 4735 4440 -295 

11. Szentes 83 81 29444 28476 -968 

12. Tömörkény 35 32 1861 1751 -110 

Összesen: 66912 63691 -3221 
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Munkanélküliségi adatok 

 Település 

Álláskeresők 

száma 2009. 

január 

Álláskeresők 

száma 2013. 

január 

Munkakorú 

népesség 2013. 

január (fő) 

Munkanélküliségi 

ráta 2013. január 

(%) 

1. Árpádhalom 54 60 351 17,09 

2. Csanytelek 216 235 1837 12,79 

3. Csongrád 916 1171 11159 10,49 

4. Derekegyház 98 125 1122 11,14 

5. Eperjes 44 42 337 12,46 

6. Fábiánsebestyén 121 162 1390 11,65 

7. Felgyő 71 83 858 9,67 

8. Nagymágocs 157 192 1905 10,08 

9. Nagytőke 27 44 305 14,42 

10. Szegvár 266 358 3104 11,53 

11. Szentes 1458 1735 18920 9,17 

12. Tömörkény 123 181 1087 16,65 

Összesen: 3551 4388 42375  
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Településekre lekötött források 2013. március  

Település neve 

Településen 
nyertes 

projektek 
száma 

Falumegújítás 
Vidéki 

örökség 
Mikrováll. 
fejlesztés 

Turisztika 
LEADER 

rendezvény 

LEADER 
eszköz-

beszerzés 

LEADER  
Turisztika 

LEADER Bor 
+ Helyi 
agrár 

termékek 

HACS forrásból 
lekötött összeg  

Fellebbezés 
során 

jóváhagyott 

HACS forrásból 
lekötött összeg 
mindösszesen 

Árpádhalom 4         1 500 000 Ft  
3 441 520 

Ft     4 941 520 Ft 6 871 405 Ft 11 812 925 Ft 

Csanytelek 6 49 354 477 Ft 
74 948 645 

Ft 
24 466 742 

Ft     
1 370 000 

Ft     150 139 864 Ft   150 139 864 Ft 

Csongrád 9       
4 949 921 

Ft  2 413 000 Ft    
15 476 546 

Ft 
3 985 185 

Ft 26 824 652 Ft   26 824 652 Ft 

Derekegyház 11 48 735 001 Ft 
31 543 857 

Ft 5 021 483 Ft 
119 306 628 

Ft 3 097 298 Ft 
3 999 884 

Ft      211 704 151 Ft   211 704 151 Ft 

Eperjes 4 22 817 029 Ft       1 886 791 Ft 
3 761 000 

Ft     28 464 820 Ft   28 464 820 Ft 

Fábiánsebestyén 1               
25 000 000 

Ft  25 000 000 Ft    25 000 000 Ft  

Felgyő 4 71 614 124 Ft   8 450 000 Ft     
1 946 597 

Ft      82 010 721 Ft   82 010 721 Ft 

Nagymágocs 5     
3 892 258 

Ft  
55 850 102 

Ft 973 900 Ft       60 716 260 Ft 38 070 338 Ft 98 786 598 Ft 

Nagytőke 1         530 380 Ft        530 380 Ft    530 380 Ft  

Szegvár 6 54 538 545 Ft 
52 083 320 

Ft 
28 312 627 

Ft 
53 340 000 

Ft         188 274 492 Ft   188 274 492 Ft 

Szentes 18     
92 257 360 

Ft 
23 245 345 

Ft 
12 540 613 

Ft  
2 515 096 

Ft      130 558 414 Ft 26 116 647 Ft 156 675 061 Ft 

Tömörkény 5 23 340 423 Ft 
51 126 031 

Ft     1 000 499 Ft 
2 006 200 

Ft     77 473 153 Ft 53 340 000 Ft 130 813 153 Ft 

Összesen: 986 638 427 Ft 124 398 390 Ft 1 111 036 817 Ft 
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5.6 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 

- Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

- Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv Programjai 

- Dél-alföldi Régió Területfejlesztési Operatív Programja 

- Csongrádi Kistérség Kulturális Stratégiája 

- Szentesi Kistérség Kulturális Stratégiája 

- A Csongrádi Kistérség Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási 

Programja 

- A Szentesi Kistérség Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási 

Programja 

- Településfejlesztési koncepciók 

- Nemzeti Vidékstratégia 2020 

-  

5.7 Fenntarthatósági alapelvek 

 

 

5.7.1. A HVS általános értékei 

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

kincsként kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, továbbá 

segítse a térség termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását; 

Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 

éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a vízkészletek és a 

talaj megóvása terén; 

Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak 

megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást; 

Vonzó vidéki világ: Segítse elő a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- és 

vonzerejét, segítse elő a vidék Magyarország megismertetését; 

Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás: Segítse elő a vidéki életmód, kultúra és hagyományok 

sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális örökség részét képező építészeti, régészeti, 

néprajzi, településszerkezeti és táji értékek fennmaradását, óvja meg a vidék biológiai 

sokféleségét és relatíve jó környezetállapotát; 

Gondosság és önzetlenség: Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének az érvényesülését, de 

nem sértheti más közösségek (pl. az érintett területekkel szomszédos térségek) értékeit és 

érdekeit, nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez; 

Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti 

tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását; 

Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel kapcsolatos 

fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások elterjesztését. 

 

5.7.2 A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a 

biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 
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Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 

során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott 

eltartó képességét és a helyi természeti adottságokat; 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok 

kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 

(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta 

kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az 

éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 

továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 

agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 

minimalizálni kell; 

Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 

hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek 

igénybevételét minimálisra kell szorítani; 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 

erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 

tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet 

igénybe venni ; 

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, 

az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

5.7.3 A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a 

mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és 

kiszámíthatóságát; 

Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a 

termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek 

és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés 

és fogyasztás irányába mutasson; 

Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 

koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 

támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, 

a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a 

hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 

gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 

termékek (pl. hungarikum) előállítását; 
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Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli termék 

feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 

kapcsolatainak javítását.  

 

 

5.7.4 A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy az 

erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 

érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 

szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését 

az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 

szolgáltatások kiépítését; 

Társadalmi kohézió: Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 

identitásukat, továbbá támogassa a térségek, települések társadalmi probléma importjának 

kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja); 

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 

utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 

javítását; 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 

takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly 

módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított 

legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 

szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 

társadalom önszerveződését és fejlődését; 
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5.8 HVS  LEADER intézkedési terv 

 

 

5.8.1 LEADER intézkedési Terv 

 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések az 

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és 

szolgáltatás fejlesztése 

 

1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

Turizmus fejlesztése 

 

1.3. HVS intézkedés leírása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás vehető igénybe a helyi 

turizmushoz kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, 

továbbá a falusi és egyéb szálláshelyek 

valamint a gyermek és ifjúsági turizmushoz 

kapcsolódó minőségi szálláshelyek és 

kapcsolódó szolgáltatásaik kialakításához, 

már működő magánszálláshelyek, panziók, 

kempingek, üdülőházak, turistaszállók és 

ifjúsági szállók felújításához és 

korszerűsítéséhez kapcsolódó építésre, 

bővítésre, korszerűsítésre, épületgépészetre, 

eszközbeszerzésre, marketing költségeire. 

Továbbá az alkalmi falusi, agroturisztikai, 

ökoturisztikai, lovas turisztikai, horgász 

turisztikai, vadász turisztikai, borturisztikai, 

kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi 

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztésére (eszközbeszerzés, építés, 

marketing). 

 

1.4. Támogatási kritériumok:  

- A projektnek együttműködés keretében kell megvalósulnia.  

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- A fejlesztés támogatásának feltétele, hogy a pályázó igazolja, hogy a támogatási 

összeg legalább 5 %-át kitevően, a fejlesztési célhoz illeszkedő megújuló energiára 

épülő beruházást, fejlesztést is megvalósít.  
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- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 

alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 25 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

1.8. Támogatható települések köre:  

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás.  

Nyilatkozat megújuló energiára épülő beruházásról. 

Nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről. 

 

 

2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és 

szolgáltatás fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Turizmus fejlesztése 

 

2.3. HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe a helyi 

turizmushoz kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, 

továbbá a falusi és egyéb szálláshelyek 

valamint a gyermek és ifjúsági turizmushoz 

kapcsolódó minőségi szálláshelyek és 

kapcsolódó szolgáltatásaik kialakításához, 

már működő magánszálláshelyek, panziók, 

kempingek, üdülőházak, turistaszállók és 

ifjúsági szállók felújításához és 

korszerűsítéséhez kapcsolódó építésre, 

bővítésre, korszerűsítésre, épületgépészetre, 
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eszközbeszerzésre, marketing költségeire. 

Továbbá az alkalmi falusi, agroturisztikai, 

ökoturisztikai, lovas turisztikai, horgász 

turisztikai, vadász turisztikai, borturisztikai, 

kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi 

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztésére (eszközbeszerzés, építés, 

marketing). 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

- A projektnek együttműködés keretében kell megvalósulnia. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- A fejlesztés támogatásának feltétele, hogy a pályázó igazolja, hogy a támogatási 

összeg legalább 5 %-át kitevően, a fejlesztési célhoz illeszkedő megújuló energiára 

épülő beruházást, fejlesztést is megvalósít. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 

alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 25 000 000 Ft 

 

2.7. Ügyfélkör: 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Egyházi jogi személy 

Non-profit szervezetek 

 

2.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

Nyilatkozat megújuló energiára épülő beruházásról. 

Nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről. 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi agrár termékek feldolgozásának és 

piacra jutásának támogatása 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Helyi agrár termékek feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeinek megteremtése 

 

3.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe helyi termék 

előállítással foglalkozó üzemek fejlesztésére, 

létrehozására. Támogatható új üzem 

létrehozása, meglévő fejlesztése, 

korszerűsítése érdekében építés és felújítás, 

kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- Marketing költségek önállóan nem támogathatók. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 25 000 000Ft 

 

3.7. Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

Őstermelő 

 

3.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

 

 

4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi agrár termékek feldolgozásának és 

piacra jutásának támogatása 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés Helyi agrár termékek feldolgozási, 
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megnevezése: értékesítési lehetőségeinek megteremtése 

 

4.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe helyi termék 

előállítással foglalkozó üzemek fejlesztésére, 

létrehozására. Támogatható új üzem 

létrehozása, meglévő fejlesztése, 

korszerűsítése érdekében építés és felújítás, 

kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- Marketing költségek önállóan nem támogathatók. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 25 000 000 Ft 

 

4.7. Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

4.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

 

 

5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékbemutató és értékesítő helyek 

kialakításának támogatása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Helyi agrár termékek feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeinek megteremtése 

 

5.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan 

épület/építmény, elárusító konténer 

kialakítására, mely a HACS területén 

megtermelt és előállított termékek 

bemutatására és árusítására szolgál. 

Támogatható új épület építése, már meglévő 
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épület felújítása, korszerűsítése, hozzá 

kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés, 

marketingtevékenység. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  600 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 6 000 000 Ft 

 

5.7. Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

Őstermelő 

 

5.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- 

 

 

6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékbemutató és értékesítő helyek 

kialakításának támogatása 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Helyi agrár termékek feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeinek megteremtése 

 

6.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan 

épület/építmény elárusító konténer 

kialakítására, mely a HACS területén 

megtermelt és előállított termékek 

bemutatására és árusítására szolgál. 

Támogatható új épület építése, már meglévő 

épület felújítása, korszerűsítése, hozzá 

kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés, 

marketingtevékenység. 
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6.4. Támogatási kritériumok: 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  600 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 7 000 000 Ft 

 

6.7. Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

6.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- 

 

 

7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése:  Kulturális és közösségi rendezvények 

szervezése 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításának támogatása 

 

7.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a helyi társadalmi 

identitás, a vidéki közösségek, a szomszédos 

települések kapcsolatainak erősítése 

érdekében rendezvények lebonyolítására. 

 

7.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt együttműködés keretében valósítandó meg. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft 

 

7.7. Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 
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Egyházi jogi személy 

Non-profit szervezetek 

 

7.8. Támogatható települések köre:   

Csongrád; Szentes; Szegvár 
 

7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

Programterv. 

 

 

8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése:  Kulturális és közösségi rendezvények 

szervezése 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításának támogatása 

 

8.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a helyi társadalmi 

identitás, a vidéki közösségek, a szomszédos 

települések kapcsolatainak erősítése 

érdekében rendezvények lebonyolítására. 

 

8.4. Támogatási kritériumok: 

- A projekt együttműködés keretében valósítandó meg. 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 500 000Ft 

 

8.7. Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Egyházi jogi személy 

Non-profit szervezetek 

 

8.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; Derekegyház; 

Eperjes; Fábiánsebestyén 
 

8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

Programterv. 
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9. számú intézkedés 

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése:  Kulturális és közösségi programokhoz 

kapcsolódó eszközök beszerzése 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Kulturális és közösségi rendezvények 

megvalósításának támogatása 

 

9.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe az Alsó-Tisza 

Vidék Fejlesztéséért Egyesület - LEADER 

HACS területén megvalósuló kulturális és 

közösségi rendezvények megvalósításához 

kapcsolódó eszközök beszerzésének 

támogatására. 

 

9.4. Támogatási kritériumok: 

- Informatikai eszközök beszerzése nem támogatható. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

9.7. Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

9.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

 

 

10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése:  Civil szervezetek eszközbeszerzésének 

támogatása 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Civil szervezetek térségi szerepének 

növelése 

 

10.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe működő, 
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bejegyzett civil szervezetek cél szerinti 

tevékenységéhez, feladatellátáshoz kötődő 

eszköz beszerzésére. Kizárólag polgárőr 

szervezetek esetében a közbiztonság javítása 

érdekében támogatás vehető igénybe 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, 

üzembehelyezésére, meglévő rendszerek 

bővítésére, hálózatba szervezésére, térfigyelő 

kamerák beszerzésére. 

 

10.4. Támogatási kritériumok: 

- Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzés (fénymásoló, notebook, 

számítógép, nyomtató, monitor, szkenner, szoftver) önállóan nem támogatható. 

- Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzés együttes értéke nem 

haladhatja meg a nettó 200.000 Ft-ot. 

- Kizárólag jogerős bírósági végzéssel bejegyzett civil szervezetek támogathatók. 

- Alapítási, működési és fenntartási költségek támogatása nem lehetséges. 

- Kizárólag olyan eszköz beszerzése támogatható, mely a cél szerinti tevékenységek, 

illetve irodai tevékenység ellátásához szükséges. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

10.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft 

 

10.7. Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

 

10.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén 
 

10.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

 

 

11. számú intézkedés 

 

11.1. HVS intézkedés megnevezése:  Civil szervezetek infrastruktúrafejlesztése 

 

11.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés Civil szervezetek térségi szerepének 
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megnevezése: növelése 

 

11.3. HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe működő, 

bejegyzett civil szervezetek cél szerinti 

tevékenységéhez, feladatellátáshoz 

kapcsolódó épületek felújítására, 

karbantartására. Támogatható épület 

felújítása, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés. 

 

11.4. Támogatási kritériumok: 

- Új épület építése az intézkedés keretében nem támogatható, valamint épület külső 

felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

 

11.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

11.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 9 000 000 Ft 

 

11.7. Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

 

11.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház; Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

11.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

 

 

12. számú intézkedés 

 

12.1. HVS intézkedés megnevezése:  Kulturális örökség megőrzése Szentesen és 

Csongrádon 

 

12.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Vidéki örökség megőrzése 

 

12.3. HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe a helyi kulturális, 

szellemi örökség megőrzése érdekében a 

városok belterületén lévő országos vagy helyi 

védettségi listában szereplő egyházi 

építmény, építményrész felújítására, amely 

korábban más pályázati forrásból támogatást 

nem kapott, valamint az ezekhez kapcsolódó, 
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illetve a bel- és külterületen található 

kulturális és természeti értékeket bemutató 

kiadványok készítésére, továbbá a városok 

belterületén található, helyi vagy országos 

védelem alatt nem álló felhagyott művelésű 

sírkertek felújítására. Támogatható 

tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez 

kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz 

kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni 

kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, tradicionális eszközök 

beszerzése, marketing kiadások, 

kiadványkészítés. 

 

12.4. Támogatási kritériumok: 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

- Az egyházi építmények felújítására fordítható támogatási összeg nem haladhatja 

meg a teljes forráskeret 10 %-át. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 

alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

- Kiadványkészítés önállóan is támogatható, azonban az erre igénybe vehető 

támogatás nem haladhatja meg a nettó 10.000.000.- Ft –ot. 

 

12.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

12.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 40 000 000 Ft 

 

12.7. Ügyfélkör:  

Egyházi jogi személy 

Non-profit szervezetek 

 

12.8. Támogatható települések köre:   

Szentes; Csongrád 
 

12.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás. 

Nyilatkozat az elmúlt öt évben igénybe vett támogatásokról szóló dokumentum. 

Nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről. 
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13. számú intézkedés 

 

13.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi mikrovállalkozások fejlesztése 

 

13.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Vállalkozás fejlesztés 

 

13.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe Csongrád és 

Szentes város kül- és belterületén székhellyel 

vagy telephellyel rendelkező 

mikrovállalkozások létesítéséhez, 

fejlesztéséhez. Támogatás igényelhető a 

fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő 

eszközök, berendezések beszerzésére, a 

gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, 

épületrészhez tartozó építésre, 

épületfelújításra, -korszerűsítésre, új épület 

kialakítására, a gazdasági tevékenységgel 

érintett épülethez vagy épületrészhez 

kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztésre, marketing kiadásokra. 

 

13.4. Támogatási kritériumok: 

- Kizárólag Szentes és Csongrád kül- és belterületén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező, induló vagy működő mikrovállalkozás, természetes személy nyújthat 

be pályázatot. 

- Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

- Az alábbi támogatható tevékenységek közül (-építés, gépbeszerzés, 

eszközbeszerzés, képzés, marketing), legalább kettőt megvalósít. 

- Képzés önállóan nem támogatható tevékenység és a képzésre fordítható támogatási 

összeg nem haladhatja meg a pályázat összköltségének 10 %-át. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 

alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 

 

13.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

13.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
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Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 7 000 000 Ft 

 

13.7. Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

13.8. Támogatható települések köre:   

Szentes; Csongrád 
 

13.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás 

Nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről. 

 

 

14. számú intézkedés 

 

14.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi mikrovállalkozások fejlesztése 

 

14.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Vállalkozás fejlesztés 

 

14.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a települések kül- 

és belterületén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező Non-profit kft-k fejlesztéséhez. 

Támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt 

tevékenységhez kötődő eszközök, 

berendezések beszerzésére, marketing 

kiadásokra. 

 

14.4. Támogatási kritériumok: 

- Kizárólag a települések kül- és belterületén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező működő Non-profit kft.  nyújthat be pályázatot. 

- A projektet együttműködés keretében szükséges megvalósítani. 

- Az alábbi támogatható tevékenységek közül (-gépbeszerzés, eszközbeszerzés, 

képzés, marketing), legalább kettőt megvalósít. 

- Képzés önállóan nem támogatható tevékenység és a képzésre fordítható támogatási 

összeg nem haladhatja meg a pályázat összköltségének 10 %-át. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 

alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen. 
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14.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

14.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

14.7. Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

 

14.8. Támogatható települések köre:   

Csanytelek; Nagytőke; Nagymágocs; Szentes; Szegvár; Tömörkény; Árpádhalom; Felgyő; 

Derekegyház;   Csongrád; Eperjes; Fábiánsebestyén. 
 

14.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás 

Nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről. 
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a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

LEADER 

5.8.2 Együttműködési megállapodás  
  

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 

HACS regisztrációs száma: 1004406958 

Pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

Együttműködési megállapodás 
  

Amely létrejött egyrészről a  

 

Név: ……………………………………………………………………………………….. 

Székhely/Telephely: …………………………………………………………………….. 

adószám: ………………………………………………………………………………….. 

Képviselő: …………………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó: ……………………………………………………………………………. 

 

másrészről a  

 

Név: ……………………………………………………………………………………….. 

Székhely: ………………………………………………………………………………….. 

adószám: ………………………………………………………………………………….. 

Képviselő: …………………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó: ……………………………………………………………………………. 

mint együttműködő partnerek között a mai napon és az alábbiak szerint: 

I. Projekt célja: 

II. Felek (együttműködő partnerek) vállalt kötelezettségei, felelősségvállalás: 

a) 1. partner vállalt feladatai, felelősségvállalása: …………………………………….... 
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………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

b) 2. partner vállalt feladatai, felelősségvállalása: …………………………………….... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

III. Az együttműködés időtartama: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

A felek jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elolvasás és értelmezés után aláírták. 

 

Kelt:  

 

………………………………….  ………………………………………... 

 

 

 

1. Partner     2. Partner 

 

 

 

 

 

PH. PH. 
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5.8.3 Nyilatkozat a HVS végrehajtásáról 

 

Nyilatkozat HVS végrehajtását segítő rendezvényen való  

részvételi szándékról 

 
Az EMVA IV. tengely LEADER 3. körös pályázatokhoz  

az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesülete akcióterületén 

 

1. A pályázó (szervezet) neve: ………………………………………………………. 

 

2. MVH regisztrációs szám: …………………………………………………….…... 

 

3. A projekt megvalósulásának helye: ………………………………………….….. 

 

 

Alulírott…………………………………………………………...….(szül.hely./idő.:…………

………………………………………..………….... lakcím:…………………………………… 

személyi.ig.sz.:…………………………………………….), mint a a(z)…..…………… 

…………………………..…(székhely:………………...…. adószám:…………………….…) 

hivatalos képviselője, nyilatkozom, hogy a …………………………………………….. című 

projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt 

veszek a HVS megvalósítással kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen.  

 

(Ennek igazolását szolgálja a HACS által kiadott igazolás és/vagy jelenléti ív másolata, 

melyet a végső kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges csatolni.) 

 

 

 

Kelt:………………………………………….. 

 

 
 

P.H. ………………………………………….. 

 A pályázó cégszerű aláírása 
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5.8.4 Programterv 

Programterv 
 

1. Pályázó által 2007-2012. év során megvalósított rendezvények száma:  ……….. db 
 
2. Ingyenes helyszín biztosítása az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesületnek:  

□igen  □nem 

3. A tervezett program(ok)  pontos megnevezése: 
 
 
 
 
 
 
4. A tervezett program időpontja (többnapos rendezvénynél kezdeti, befejező napja): 

 
 

 

 
 

5.A tervezett program helyszíne: 

 

 

 

6. A tervezett program tartalmi elemeinek kifejtése napi bontásban: 
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7. A rendezvényen helyi népi, népművészeti termék is bemutatásra kerül: 

□igen  □nem 

 
8. A rendezvény kínál gyermekfoglalkoztató programokat: 

□igen  □nem 

9. A tervezett program célcsoportja, meghívottak köre: 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………. 

 

………..……………… 

ügyfél (cégszerű) aláírása 
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5.8.5 Nyilatkozat a megújuló energiára épülő beruházási tevékenységről 
 

Nyilatkozat a megújuló energiára épülő beruházási tevékenységről 
 

Az EMVA IV. tengely LEADER 3. körös pályázatokhoz  

az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesülete akcióterületén 

 

1. A pályázó (szervezet) neve: ………………………………………………………. 

 

2. MVH regisztrációs szám: …………………………………………………….…... 

 

3. A projekt megvalósulásának helye: ………………………………………….….. 

 

 

Alulírott…………………………………………………………...….(szül.hely./idő.:…………

………………………………………..………….... lakcím:…………………………………… 

személyi.ig.sz.:…………………………………………….), mint a a(z)…..…………… 

…………………………..…(székhely:………………...…. adószám:…………………….…) 

hivatalos képviselője, nyilatkozom, hogy a 

…………………………………………………….. című projekt, LEADER Intézkedési 

Tervben rögzítet, turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

intézkedés keretében megfogalmazott támogatási kritériumnak eleget teszek. 

 

A fejlesztés során megvalósuló megújuló energiára épülő beruházás, fejlesztés 

ismertetése: (max. 1000 karakter) 
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A fejlesztés során megvalósuló megújuló energiára épülő beruházás fejlesztési célhoz 

való illeszkedésének indoklása: (max. 500 karakter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megújuló energiára épülő beruházás tervezett költsége:……………………………..Ft 

 

 

 

 

Kelt:………………………………………….. 

 

 
 

P.H. ………………………………………….. 

 A pályázó cégszerű aláírása 
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5.8.6 Nyilatkozat igénybevett pályázati forrásokról 

 

Nyilatkozat az elmúlt öt évben igénybe vett támogatásokról 

 
Az EMVA IV. tengely LEADER 3. körös pályázatokhoz  

az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesülete akcióterületén 

 

 

1. A pályázó (szervezet) neve: ………………………………………………………. 

2. MVH regisztrációs szám: …………………………………………………….…... 

3. A projekt megvalósulásának helye: ………………………………………….….. 

 

Alulírott…………………………………………………………...….(szül.hely./idő.:………...

…………………………………………..………….lakcím:……………………………………

……………. személyi.ig.sz.:…………………………………………….), mint a 

a(z)…..………………….. …………………………..…(székhely:………………...…. 

adószám:…………………….…..) hivatalos képviselője, nyilatkozom, hogy a 

…………..…………………………………………………….. című projekt, LEADER 

Intézkedési Tervben rögzítet, Kulturális örökség megőrzése Szentesen és Csongrádon 

intézkedésre benyújtott kérelemben feltüntetett épületen az elmúlt öt évben pályázati forrásból 

fejlesztés valósult meg / nem valósult meg. (megfelelő rész aláhúzandó) 

Kérem sorolja fel az igénybe vett támogatási forrásokat: 

(kiíró szerv, támogatás éve, támogatási összeg,kedvezményezett) 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………… 

(Sorok szám igény szerint bővíthető) 

 

 

Kelt:…………………………………… 

 

P.H. ………………………………………….. 

 A pályázó cégszerű aláírása 
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5.8.7 Projekt adatlap 

PROJEKT ADATLAP 

 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

 

 

 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 
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2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  
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Dátum:       Képviselő neve:       
 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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5.8.8 Kitöltési útmutató Projekt adatlaphoz 

 

PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 

keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy 

esetén a teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, 

magánszemély esetén az állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs 

számmal, abban az esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 

négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 

időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy 

az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 

megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése 

céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt 

tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 

tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne:  A LEADER HACS illetékességi területén lévő 

település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják 

megvalósítani. 

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, 

illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan 

segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét 

fejlesztés és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények 

bemutatása. 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 

LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és 

aláírása. 
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5.8.9. Összesítő adatlap 
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