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I. Vezetői összefoglaló 

I.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület helyi vidékfejlesztési stratégiájának 

jövőképe a Jászberényi kistérségre vonatkozóan egy olyan elképzelést jelenít meg, ahol a 

jelenlegi gazdasági fejlődés dinamikus emelkedésbe kezd, növekvő életszínvonalat és 

javuló életminőséget eredményez. Hatására a térségben élők életminőségének javulása, a 

helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés, közösségi kezdeményezések támogatása 

valósul meg. A helyi adottságokra és hagyományokra épülő fejlesztésekkel a térségbe 

látogatók száma növekszik, így a térség belső integrációs szintje erősödik. A helyi 

termékekre vonatkozó fejlesztések a térség gazdasági fejlődést irányozzák elő a tervezési 

időszak végére, mely által új munkahelyek teremtődnek és a meglévők megtartását 

eredményezik. A helyi munkaerő alkalmazása hozzájárul a térség népességmegtartó 

erejének növeléséhez és lassítja a fiatalok elvándorlási folyamatát. 

A hosszú távú jövőképe a 2013-ra: „ A Jászsági kistérség tagjai korszerű, 

versenyképes és integrálódó mezőgazdasággal, innovatív és strukturálisan 

kiegyensúlyozott ipari szerkezettel, sokoldalúan képzett, haladó társadalmi 

integrációval, valamennyi szektort magában foglaló, erős kapcsolati hálóval 

rendelkező, együttműködő térségi társadalommal, jászsági és közösségi identitás és 

hagyományok húzóerejével rendelkezik. A közösségek közötti gazdasági, társadalmi 

és kulturális kapcsolatok hatására erősödik a versenyképesség, javul az életminőség, 

a térség fejlettebbé, ismertebbé válik." 

A jövőkép alapgondolata, hogy térségünk fejlesztését nem csak a külső erőforrások, 

hanem a már meglévő adottságok, az önsegítés és természetesen az együttműködés viheti 

előre. 

 

Konkrét célok: 

- helyi adottságokra építve tevékenységek fejlesztése, minőségi termék előállításának 

ösztönzése 

- vállalkozásfejlesztés 

- a térség népességmegtartó erejének növelése a helyi munkalehetőségek bővítésével, a 

megfelelő gazdasági intézkedések bevezetésével 

- a romák, és a nyugdíj előtt állók és a fiatal anyák problémájának enyhítése a civileknek 

és a kisvállalkozásoknak tervezett programokkal 

- képzések, szakmai ismeret bővítése, humán erőforrás fejlesztése 

- partnerség, együttműködés ösztönzése 

- helyi életminőség javítása, örökségvédelem 

- környezeti, természeti erőforrások védelme 

- a térségre jellemző turizmus fejlesztése 

- esélyegyenlőség fejlesztése 

- energetikai fejlesztések 

- belvíz elleni védekezések támogatása 

 



 

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu  

 

                                                    2 

 
 

 

I.2 Főbb célkitűzések 

 

Célunk, hogy a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területén 

rámutassunk a térségben rejlő társadalmi – gazdasági - kulturális potenciálra. A 

helyi aktivitás és tevékenység fokozása céljaként megvalósulhat a „Közösen a Jász 

vidékért" program beépítése a hétköznapi életbe. 
A térségi fejlesztések sikerének feltétele a helyi szereplők megszólítása, a figyelmük 

ráirányítása a település, a térség fejlesztésére, mely közös ügyünk. A közös 

gondolkodással, összefogással több célt érhetünk el, és valósíthatunk meg. 

 

Célkitűzéseink két főbb elvi sík mentén tagolhatóak, melyek alapját a jövőképben 

megfogalmazott illeszkedések jelentik: 

• Fenntartható helyi gazdaságépítés, szolgáltatásfejlesztés 

• Fenntartható helyi társadalom kialakítása, közösségépítés 

 

A térségben összesen 9 db fő fejlesztési prioritás/intézkedés fogalmazódott meg: 

1. Helyi termékek piacra jutása, feldolgozása, marketing fejlesztése 

2. Helyi vállalkozások fejlesztése 

3. Energiagazdálkodás fejlesztése 

Megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztés 

Energia-megtakarítás hatékonyságának 

növelése 

4. Helyi turizmus ágazat fejlesztése 

Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése 

Természeti és épített örökségre épülő turizmus fejlesztése 

Rekreációs, szabadidős és sport szolgáltatásokra épülő turizmus 

fejlesztése 

Falusi turizmus fejlesztése 

Termál- és gyógyturizmus fejlesztése 

5. Humán erőforrás fejlesztése 
Információhoz, tudáshoz való hozzájutás támogatása és tanácsadói szolgáltatások 

igénybevételének támogatása 

Foglalkoztatás, művészetek és ahhoz kapcsolódó képzés támogatása 

6. Helyi életminőség fejlesztése 
Kulturális, szabadidős és sport tevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 

Biztonság növelése  

Közösségépítő programok 

7. Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése 

Kulturális értékek megőrzése és hagyományok ápolása 

Épített örökség védelme, fejlesztése 

Természeti örökség megőrzése 

8. Társadalmi tőke 
Roma integráció fejlesztése 

Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítése, esélyegyenlőség növelése 

9. Belvíz elleni védekezés 
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I.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 

 

A HVS felülvizsgálatának célja, hogy a 2008 óta helyi, hazai és globális gazdasági és 

társadalmi környezetben bekövetkezett változásokra, az eddigi pályázati körök 

eredményeinek ismeretében adekvált válaszokat adjon a térséget ért társadalmi és 

gazdasági kihívásokra. A világban az elmúlt három esztendő alatt számos nagy 

volumenű, jelentős gazdasági és társadalmi változás következett be, melynek hatása 

érezhető tágabb és szűkebb környezetünkben is. A gazdasági recesszió hatásai a 

lakosság körében, a vállalkozói szektorban és a települési önkormányzatoknál is 

megmutatkoznak. A két évvel korábban megfogalmazott igényeket alapul véve, azokat 

aktualizálva ma is látható, hogy alapvető igénybeli változás nem következet be az 

eltelt időszakban. Azonban a lakosság eladósodása növekedő tendenciát mutat, valamint 

a pályázni kívánó szervezetek rendelkezésére áll önerő csökkenni látszik, szintúgy a 

fejlesztések finanszírozására fordítható pénz mennyisége is. Jelenleg már az is gondot 

okoz egy-egy nyertes szervezet számára, hogy a megvalósult projektet működtesse, 

fenntartsa. 

A HVS felülvizsgálat célja, hogy a stratégiában lefektetett alapcélokat megvalósítsa, 

előmozdítsa a célok megvalósulása érdekében megfogalmazott intézkedések 

korrekcióját vagy új intézkedéseket nevesítsen meg. Az elvégzett tevékenység 

természetesen tartalmazza az egyes intézkedésekhez kapcsolódó források 

felülvizsgálatát is. 

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

 

A HVS felülvizsgálat során a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos teendőinket 

az IH által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján láttuk el. Az egyesület saját 

honlapján (wwww.jkhk.hu) honlapon rendszeresen aktualizálta a HVS felülvizsgálattal 

kapcsolatos dokumentumokat. A honlapon „HVS felülvizsgálat 2013" menüpontot 

hoztunk létre, illetve a honlap kezdőlapján is értesülhettek az érdeklődők az 

aktualitásokról, valamint az eseménynaptárban is szerepeltettük a főbb aktualitásokat. A 

HVS felülvizsgálatról szóló hirdetményt postai úton és elektronikusan is eljuttattuk 

az érintett települési önkormányzatoknak, valamint az egyesület honlapján is 

megjelentettük ezt. Több települési önkormányzat helyezte el saját honlapján is a 

felhívást a tervezés menetét bemutató IH közlemény szövegével együtt. Az érintett 17 

településen, 9 helyszínén tartottunk lakossági fórumokat, melyen az érdeklődés elégséges 

volt. A fórumok hatására és a településvezetők közreműködésének köszönhetően több 

mint 169 db projektgyűjtő adatlap járult hozzá, hogy a 2013-ban esedékes HVS 

felülvizsgálat sikeres legyen. 

 

 

 

 

 

http://wwww.jkhk.hu/
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Nyilvánosságra vonatkozó igazoló dokumentumok 

Nyilvánosság/Honlap 
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Önkormányzatoknál kifüggesztett hirdetmény 
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Folyamatos tájékoztatás saját honlapon 
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Települési honlapokon való megjelenés 

www.janoshida.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.janoshida.hu/
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http://www.jaszboldoghaza.hu/tervezzunk-egyutt/403 
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http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-

forumra/ 

 

 

 

 

  

http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-forumra/
http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-forumra/
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I.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 

A kiinduló állapot, vagyis a térség legfontosabb adottságai, problémái és lehetőségei nagy 

mértékben nem változtak az elmúlt tervezési időszakhoz képest. 

 

A felülvizsgálat során a következő módosítási javaslatokat tette a tervezői csoport: 

 

- A HVS szöveges részeinek aktualizálása, szerkesztése az aktuális előírásoknak 

megfelelő struktúrába. 

- Eddig elért eredmények elemzése 

- Az eredeti HVS - ben meghatározott LEADER HPME - k, melyből első és második 

körben az MVH és IH egyeztetések eredményeként 10 célterület került 

meghirdetésre. A fejlesztési elképzelések újragondolását követően akkor vált 

szükségessé - a beérkezett projektgyűjtők alapján - a korábban tervezett 

energiahatékonyságot megfogalmazó HPME visszaemelése a HVS - be, valamint a 

térséget érintő árvíz- és belvízveszély miatt ennek szerepeltetése a célterületek között. 

Az IH iránymutatása alapján a HPME szám maximálisan 10 db lehet akkor. 

A célkitűzések újragondolása és megfogalmazása, a meglévők újragondolása a helyi 

igények felmérése alapján történt. Az akkor kialakított új célokat a mostani tervezés 

során is megtartásra került: 

 energiahatékonyság és bel- és árvízvédekezés 

megfogalmazása felmerülő igények alapján, kis értékű projektek intézkedés 

meghatározása egyszerűbb elbírálás érdekében. 

Fontos szempont a LEADER intézkedések esetén a fejlesztési forrás 45%-os arányának 

tartása. Éppen ezért elsődleges cél vállalkozásfejlesztési programok tartása, támogatása 

és erre vonatkozóan a megfelelő mértékű forrás allokálása. 

Az egyesület számára 422 239 301 Ft forrás áll rendelkezésre a LEADER 

intézkedésekre, melyből 200 000 000 Ft szolgáltatásfejlesztésre; 222 239 301 Ft 

gazdaságfejlesztésre lett allokálva. A korábbi LEADER körökben nyertes kérelmek 

nem lekötött forrásaival kiegészül ez a szám. Az így visszajutó forrásokat az egyesület a 

gazdaságfejlesztés célkitűzés intézkedéseire fogja allokálni az egyesület. 
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II. Helyzetelemzés 

II.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

II.1.1. A térség általános jellemzői  

(Terület / lakosságszám / főbb környezeti gazdasági, társadalmi problémák, kihívások, 

tendenciák) 

A Jászberényi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, Pest és 

Heves megyével határosán helyezkedik el. A Jászság a Tiszától nyugatra, a Zagyva és a 

Tárna folyók, valamint az Ágó patak által körülzárt területen elhelyezkedő, klasszikus 

kistáj. Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében található, a Jászberényi a megye legnyugatibb kistérsége. 

Az akcióterület a Jászberényi kistérség Többcélú Társulásának területén helyezkedik el, a 

Többcélú Társulás 18 tagtelepüléssel együttesen alkotja a Jászberényi kistérséget, 

melyből 17 település alkotja akcióterületünket/tervezési területet. A Jászsági Kistérségi 

Helyi Közösség Egyesülete tagtelepülései: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, 

Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, 

Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, 

Jászszentandrás, Jásztelek és Pusztamonostor. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 

Egyesülete területe 17 települése közül 4 város, Jászkisér 2010. óta mondhatja 

magáénak a rangot. 

A kistérség központja a. 26238 lakosú Jászberény város, a megye második legnépesebb 

városa. A térség területe 94.011 ha. A kistérség népsűrűsége közepes, 72 fő/km
2
. A 

KSH 2012. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a lakosság száma csökkent 

jelenleg 83584 fő, a 17 település lakosságszáma: 57 346 fő, szemben a 60 547 fővel, 

mely 2008. évben a tervezésünk alapját jelentette. A városokban élő lakosok száma 

27.539 fő. 

A népesség csökkenésének oka kettős, egyrészt a születéseknél magasabb a 

halálozások száma másrészt az elvándorlók száma magasabb a betelepülőkénél. 

Nagyobb számban a nagykorú fiatalok elköltözése a jellemző, míg a beköltözőknél a 

középkorúak aránya a magasabb. Emellett megfigyelhető a települések lakosainak 

elöregedése is, ami főleg a kisebb településeken jelent gondot. A települések több mint 

felén a roma kisebbség aránya eléri a 10-20%-ot. A képzettségük jóval az átlag alatt van, 

a munkanélküliség aránya pedig meghaladja azt. A fiatal diplomások megfelelő 

munkahely hiányában elvándorolnak a térségből. Legfontosabb tehát a foglalkoztatásra 

alkalmas, életképes vállalkozások fenntartása, megerősítése és létrehozása. 

A tervezési terület erős gazdasági potenciállal rendelkezik, hatékony együttműködés 

valósul meg a 17 településsel, illetve a statisztikai kistérség központjával, 

Jászberénnyel 

is. A térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban 

tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató az elektronika, feldolgozóipar, villamos 

energia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 
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száma 6. A tervezési területen 5 településen foglalkoznak idegenforgalommal, a térség 

vendégéjszakáinak száma: 10431 vendégéj, melynek közel fele külföldiek által eltöltött 

vendégéj. 

Az elszegényedés és a munkanélküliség a válság hatására súlyosbodott a térségben 

élők helyzete. így a elsődleges probléma a tartós munkanélküliség jelenléte. A tartós 

munkanélküliség az alacsony iskolázottságból, szakképzetlenségből, a hátrányos 

helyzetűek körében pedig a „második-, de akár a harmadikgenerációs" állásnélküliségből 

következik. További gondot jelent a vállalkozások alacsony tőkeereje. Talpon 

maradásukhoz nagyban hozzájárulhatnak a pályázati források. 

Infrastrukturális helyzetünk a közműellátottság tekintetében jónak mondható. A 

térség területén a vezetékes ivóvízhálózatba kapcsolás minden településen 

megvalósult. Az ivóvíz minősége kívánni valót hagy maga mögött, több esetben nem 

felel meg az előírásoknak és a hálózatok öregek és elavultak. A vízvezetékek jelentős 

része 30 évnél öregebbek, cserére szorulnak. Szennyvízcsatornával a legtöbb település 

rendelkezik, azok kiépítése folyamatos. A vezetékes gázellátás és a villamos energia 

ellátás minden településén biztosított. A közvilágítási rendszer kiépítettsége teljes 

azonban energiatakarékosság szempontjából korszerűsítésre szorul. 

Az egészségügyi infrastruktúra helyzete elégséges, az ellátó rendszer kiépített. Az 

egészségügyi épületek és azok felszerelései felújításra és korszerűsítésre szorulnak. A 

térségben sok a beteg, valamint a megváltozott munkaképességű emberek száma is 

jelentős, magas a mozgáskorlátozottak, fogyatékosok száma. A lakosság általános 

egészségügyi állapota nem kielégítő, ezért indokoltak az egészségügyi preventív 

intézkedések, köztük a lakosság tájékoztatása, az egészséges életmódra nevelés. Ezen 

tevékenységeket a jelenlegi stratégiánkban érvényesíteni kívánunk. 

Kistérségi szinten a szociális ellátórendszer kiépített, de további fejlesztésre szorul a 

fellépő igények miatt. A Jászberényi kistérség nem tartozik a 33 leghátrányosabb 

kistérség közé. A kistérségben Jászberény város mutatói nélkül azonban a kistérség 

települései gazdasági, és társadalmi mutatói alapján hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. 

(LHH településünk: Jászivány, Jászágó. Jászkisér, Jászladány, Jászfelsőszentgyörgy.) 

Az akcióterület valamennyi településére jellemzőek a nemzetközi kapcsolatok. 

Ennek megnyilvánulása leginkább a testvér-települési együttműködést jelenti, 

melyeket az önkormányzatok kötöttek. Jellemzően a kulturális kapcsolatokról 

beszélhetünk, nem jellemző az élő gazdasági együttműködés nemzetközi szinten. 

Szinte valamennyi településen van sportpálya, sporttelep, azonban ezek leromlott 

állapotban vannak. A térségben komplex rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra 

alkalmas terekkel kevesen rendelkeznek. A fiatalok elvándorolása helyben 

megtalálható munkahelyek és szabadidős lehetőségek nélkül megállíthatatlan, de 

lehetőség van a térségben tartásukra szabadidős tevékenységek fejlesztésével, illetve 

munkahelyteremtéssel. 
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A térség említett jellemzőit figyelembe véve elmondható, hogy a legfőbb problémát 

még mindig a munkanélküliség, a munkahelyek hiánya, a falvak elöregedése jelenti. 

Lehetőséget jelent az őstermelők, vállalkozások támogatása, a térségi civil szféra 

megerősítése. 

Legfontosabb problémák: 

• Települések lakosságszáma csökken, a lakosság elöregedett 

• A népesség folyamatos elvándorlása jellemző, főként a képzett munkaerő 

tekintetében 

• Viszonylag kevés a képzett munkaképes korú lakosok száma 

• Vállalkozások hiánya, melyek nagy számú alkalmazottat foglalkoztatnak 

• Munkanélküli cigány lakosok számának emelkedése 

Lehetőségek: 

• Természeti adottságok turisztikai célú hasznosítása 

• Magas  élőmunka  igényű,  környezetbarát és  innovatív iparágak  megjelenésének 

ösztönzése 

• Vállalkozások ösztönzése, civil szféra megerősítése 

II.1.2 A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 

(Elhelyezkedés / térség jellege, település szerkezete / védett területek / főbb környezeti 

problémák / főbb területhasználati módok (pl. szántó, erdőgazdálkodás, védett terület, 

ipari hasznosítású területek, egyéb.) 

Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

található, a megye legnyugatibb kistérsége a Jászberényi. Az akcióterület a Jászberényi 

kistérség Többcélú Társulásának területén helyezkedik el, a Többcélú Társulás 18 

tagtelepüléssel együttesen alkotja a Jászberényi kistérséget, melyből 17 település 

alkotja akcióterületünket/tervezési területet. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 

Egyesülete tagtelepülései: Alanyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, 

Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek és 

Pusztamonostor. 

A térségen két országos főútvonal (3l-es Budapest - Jászberény - Füzesabony, 32-es 

Hatvan - Jászberény - Szolnok) halad át nyolc települést érintve. Mindkét főútvonalon 

jelentős a személy- és teherforgalom, aminek következtében szükséges az utak 

megerősítése, felújítása (bővítése). A villamosított Hatvan - Szolnok (82-es) vasútvonal 4 

települést, a villamosítatlan Szolnok - Vámosgyörk (86-os) vonal további négy települést 

érint. A településeket összekötő további utak minősége kifogásolható, felújításra 

szorulnak (pl. Jászfelsőszentgyörgy -Jászberény, Jásztelek - Jászjákóhalma, Jánoshida - 

Jászboldogháza). Szükség lenne néhány összekötő út megépítésére a térségen belüli jobb 

megközelíthetőség érdekében. A térség jó megközelíthetősége kedvező lehet ipari 

üzemek megtelepedéséhez, a meglévő úthálózat felújításra szorul. 
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A meglévő Újszász-Vámosgyörk-i vasútvonalat a megszüntetés veszélye fenyegeti. A 

2011-2013-as időszakban várhatóan felújításra kerülnek a Jászberény-

Jászfelsőszentgyörgy, Jánoshida-Jászboldogháza és Jászapáti-Jászszentandrás 4-5 

számjegyű utak, valamint a 3l-es számú föút. 

A térségre jellemző alföldi településszerkezet van, a térségben nagyon karakteres, 

erős az etnikai csoporttudat és a jász eredet ápolása. A kisebb települések gazdasága 

alapvetően az agráriumra épül. A nagyüzemek közül mára mindössze 3 maradt 

meg. A magángazdaságok jelentős része tőkeszegénységgel küszködik, szükség van a 

felzárkóztatásukra. A térség az elmúlt másfél évtizedben a megye meghatározó ipari 

térségévé fejlődött. A vállalkozások többsége a tercier szektorban, ezen belül a 

kereskedelem területén működik. Az ipar jelentőségét mutatja az is, hogy a külföldi 

tőkebefektetések többsége koncentráltan itt jelenik meg, 3 ipari park van. A mikro- és 

kisvállalkozások ezer lakosra jutó aránya Jász-Nagykun-Szolnok megyében és így az 

akciócsoport területén is elmarad az országos átlagtól. Cél a gazdálkodók szakmai 

ismereteinek javítása, minőségi termék előállítása, nagy figyelmet fordítva a 

marketing tevékenységre is. Erősíteni szükséges a város-falu integráció, partnerség, 

helyi erőforrásokra épülő fejlesztések folytatását. 

Gazdasági potenciáljánál fogva a kistérség a megye 2. legfejlettebb területének számít, 

megyén belüli súlya, szerepe növekszik, bár a fejlődés dinamikája csökkent. Több 

település is rendelkezik termál- és gyógyvízforrásokkal, melyek hozzájárulhatnak a 

térség idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez, mely az elmúlt években kedvező 

tendenciát mutatott. Jelentős fejlettségbeli különbség van a települések között, ennek 

okai: az ipar és a vállalkozások számában lévő különbség; továbbá a roma lakosság 

arányából adódó hátrányok. 

A települések mindegyike hasonló földrajzi és éghajlati adottságokkal, környezeti 

értékekkel rendelkezik. A térség éghajlata kontinentális, nagy és szeszélyes a 

hőmérsékletingadozás, a napfényes órák száma éves ingadozásban 1900 — 2100 óra 

között változik. A térségben a biodiverzitás változó, érződik a klímaváltozás hatása. A 

csapadék sok éves átlaga alig haladja meg a 490 mm -1. A csapadék évi átlaga 520 - 550 

mm, a vegetációs időszak átlaga 320 mm. Uralkodó széliránya ÉNY-i. Az utóbbi 

években az éghajlati szélsőségek fokozottabbakká váltak. Az éghajlatváltozás 

jelenségei a magas hőmérsékletek és csapadékosabb periódusok váltakozásában-és a 

szárazabb (aszályos), valamint csapadékosabb ciklusok negatív hatásaiban (belvízi 

elöntések, árvízi jelenségek) mutatkozik. Súlyos gondokat és anyagi károkat jelent a 

talajok elvizesedése, nehéz művelhetősége, a gyomosodás és a termés minőségének 

romlása. A kiélezett időjárási jelenségek gazdaságtalanná teszik a hagyományos 

növénytermesztési gazdálkodást, ezáltal kultúra és szemléletváltásra van szükség: 

tájgazdálkodás (extenzív állattartás, rét-legelőgazdálkodás bevezetése, erdőgazdálkodás, 

és a biogazdálkodás bizonyos formáinak előtérbe helyezése.) 
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A kistérség jelentős része rét, legelő. A növénytermesztésre alkalmas területek 

többségének aranykorona értéke magas. A növénytermesztésben a térségben 

hagyományos fajták - búza, napraforgó, és a repce - a meghatározóak. A fogyasztási 

szokásokhoz igazodóan törekvés látszik, elsősorban kisebb gazdaságok, vállalkozások 

esetében a zöldségtermesztés erősítésére, ennek gépigénye is alacsonyabb, a magasabb 

élőmunka-igény mellett. 

A termőföldeket erősen károsítja a szélerózió, amely fokozott veszélyt jelent a 

nagyüzemi óriás táblák kialakítására a mezővédő erdősávok eltűnése óta. A 

talajszennyezést főként a korábban nagy mennyiségben alkalmazott agrokemikáliák 

okozzák. 

A tervezési területen az állattenyésztésben elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés a 

jellemző, jelentős a tejtermelő kapacitás, melyre a térségben tejüzem is alapoz. Ezenkívül 

a juh- és a sertésállomány a meghatározó. Jelenlegi folyamatok hatására csökken a 

mezőgazdasági termékek kibocsájtó kapacitása. Újszerű kezdeményezések már vannak a 

volt mezőgazdasági majorok felújítására, újrahasznosítására, illetve a helyi termékek 

(zöldség, gyümölcs, hús, tej, tojás) helyi hasznosítására a helyi önellátás kialakítását 

elősegítve. A települések környékén erre alkalmas földterületek kialakítása ennek 

elengedhetetlen feltétele. 

A tervezési területen vannak védett területek, melyek gazdag és változatos növény, 

rovar és állatvilággal, biodiverzitással rendelkeznek. Natúr a 2000 területeink, védett 

növény- és állatfajok, erdők, gyepek és vizes élőhelyek, melyek megőrzésre 

szorulnak. A tájképi elemek és a jellemzően jász tájkarakter megőrzése fontos feladat: 

holtágak, horgász tavak, bányatavak, kunhalmok, ligeterdők, szikes gyepek, stb. 

A Zagyva vízgyűjtőjén kb. 60 pontszerű szennyező forrás van, a vízminősége 

„szennyezett víz"-ként jellemezhető. A kedvezőtlen vízminőséget a felső szakaszon 

bevezetett szennyvizek okozzák. A Zagyva vízgyűjtőjével azonos kiterjedésű a Tárna, 

melynek vízminősége „tűrhető víz" besorolásnak felel meg. Az oxigéntartalom és szerves 

szennyezőanyag tartalom jellemzői „kíváló-jó" vízre utalnak. A Csátés öntöző 

főcsatorna, mint a Miller főcsatorna felső szakasza öntözés és vízi élővilág 

szempontjából egy kiemelt víztérnek tekinthető. Említés érdemel még a vizek között a 

Galga, Gyöngyös patak, Szarvágy. Csapadékos időjárás alkalmával a belvíz is problémát 

okoz szinte minden településen. A talajvízben tartós, regionális vízszintsüllyedés nem 

mutatható ki. Visszatérő gondot okoz a csatornázatlan települések alatt a 

szennyvízszikkasztás miatt bekövetkező talajvízszint emelkedés. A 17 településből 3 

db nitrát érzékeny terület. Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő testülete,  

2012. március 14-én egyhangúlag elfogadta, hogy  a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zrt. üzemelteti a vízi-közműveket. 

A térségben a lakások 93,5 %-a ellátott vezetékes vízzel. Az ivóvízhálózat Jászágón, 

Jászladányban és Pusztamonostoron bővítésre szorul, itt a lakások 73-80 % ban ellátott . 

A településeken az ivóvízvezeték rendszer állapota közepesnek mondható, 
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elsősorban az azbesztcsövek fokozatos cseréje szükséges, és az ivóvízkutak felújítása 

is szükséges. Több település csatlakozott a régiós ivóvíz minőségjavító programhoz. 

Termál-, gyógyvíz hasznosítási lehetőség van, 4 településen strandfürdő is 

megtalálható, az egyéb célú hévízhasznosítás viszont alárendelt jelentőségű. A 

használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók szennyező anyag terhelését növeli. 

Az ivóvizes céllal termelésbe állított víztartó képződmények természetes hidrogeológiai 

védettsége elfogadhatónak minősíthető, az esetleges szennyező front lejutása a térség 

túlnyomó részén meghaladja a 30 évet. Sérülékeny vízbázis van 2 községben. A 

térségben mindenképpen törekedni kell az utánpótlás bázisául szolgáló talajvizek 

szennyezésének visszaszorítására. 

A térség 17 települése közül 9 településen van szennyíz-vezeték hálózat, és ezek 

egyben sem 100 %-os a kiépítettség, Jászfelsőszentgyörgyön várhatóan 2013-ben kerül 

kiépítésre a szennyvízhálózat pályázati támogatásból. Ugyancsak pályázati támogatásból 

kerül felújításra, kiépítésre Jászladány, és Jászapáti csapadékvízelvezető rendszere. 

Jánoshida csapadékvízelvezető rendszere kiépítésre került. Továbbra is problémát 

jelent, hogy a megfelelő eszközrendszer nem áll rendelkezésre a településeknek a 

biztonságos ár- és belvízi védekezéshez, mely az utóbbi időszakban sújtotta a 

térséget. A kistérség közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma 

54,3 % 2011. december 31-es adatok alapján. 

 

A kistérség környezeti állapota a kevésbé szennyezett területek kategóriájába 

sorolható. 

A levegőminőségi adatok azt mutatják, hogy a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és az 

ülepedő por éves átlaga alatta maradnak a határértékeknek. A levegőszennyezést 

elsősorban az ipari és mezőgazdasági telephelyekhez köthető emissziós pontforrások 

okozzák. Jelentős kibocsátású települések: Jászapáti, Jászladány, Jászkisér, 

Jászjákóhalma. 

A levegőminőséget alapvetően a helyi lakosság fűtése határozza meg az alábbi 

településeken: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Pusztamonostor. Problémát okoz még a 

gyomnövények pollenje, a repülőgépes permetezés növényvédőszeres kibocsájtása, a 

közlekedés (zaj is). 

Javult a hulladékgazdálkodás helyzete. A térségben keletkező hulladék 2000 

decemberétől a Jászsági és Dél-hevesi regionális hulladéklerakó telepen kerül lerakásra. 

A Jásztelek külterületén lévő, 23,2 ha-os telepet 32 önkormányzat által alapított Regio-

Kom Társulás valósította meg jelentős pályázati támogatásból. A lerakó tovább bővítése 

és fejlesztése szükséges, és a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára is nyertes 

pályázatot tudhatnak maguk mögött. Már 2006 óta van mód szelektív 

hulladékgyűjtésre, azonban továbblépést igényel ennek további népszerűsítése, a 

lakosság szemléletmódjának változtatása, a környezettudatos magatartás 

kialakítása. A szelektív gyűjtés kiszélesítése érdekében újabb gyűjtőszigetek kialakítása 
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szükséges a településeken. Az illegális hulladéklerakás és a felhagyott lerakók azonban 

okozhatnak problémát, hiszen továbbra is jellemző, hogy a települések határában 

szaporodnak az illegális hulladéklerakó helyek. A mezőgazdasági termelés során 

keletkezett hígtrágya és egyéb hulladékok kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása 

részben megoldott. 

A 2010-es év kiszámíthatatlanul csapadékos időjárása a térséget gazdaságilag és 

társadalmilag is jelentősen sújtotta. A Kormányzati Koordinációs Bizottság elfogadta a 

megyei védelmi bizottság kérését, és 2010 júniusában elrendelték a veszélyhelyzetet, 

mely Jász-Nagykun-Szolnok megyében Jánoshida, Jászárokszállás, Jászberény, 

Jászdózsa, Jászjákóhalma és Jásztelek településeket érintette. A benyújtott Vis major 

pályázatok az ár és belvízi védekezésekre adtak lehetőséget, mely munkálatokhoz a 

helyi lakosok összefogása erős, azonban hiányosak a feladat ellátáshoz szükséges 

eszközök, melyek nélkül kiszolgáltatottá váltak az időjárás viszontagságainak, mely 

hasonló tendenciát mutat a 2011-es évben is. 

A villamos energiát fogyasztó háztartások száma folyamatos gyarapodást mutat, 

folyamatosan növekszik a lakosság villamos energia felhasználása. A gázhálózat 

kiépítését követően a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma települési és térségi 

szinten egyaránt exponenciális növekedést mutat. 2011. december 31-ei adatok alapján a 

kistérségben a vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány 74%-a. A 

háztartások számára szolgáltatott gáz mennyisége az elmúlt 4-5 évben 30-40 %-kal nőtt. 

A térségbe települő ipari üzemeknek is egyre nagyobb az energiaigényük. 

Az energiaellátás jelenleg is a hagyományos energiahordozók felhasználásán alapszik az 

ipari, a kommunális és a lakossági területen egyaránt. A megújuló energiaforrások 

kihasználtságainak foka igen alacsony. Lehetőség rejlik nap ill. a szélenergia 

hasznosításában, a mezőgazdasági hulladékok felhasználásában biomassza energia 

előállítására, illetve a térség sajátosságánál fogva a geotermikus energia 

felhasználásában. 

 

Épített örökségi szempontból a térségben kiemelkednek az országos műemléki 

védettségű épületek, szobrok, stb. A településeken helyi védett épületek alig találhatók, 

sajnos nem történt meg az egyedi tájértékek felmérése sem. A hagyományos 

településszerkezet, népi építészeti elemek megőrzése a kistérségi identitás megőrzésében 

is szerepet játszhat. 

A településeken a falusias beépítés mellett a zöldfelületek kiegészülnek a meglévő és 

tervezett közparkokkal. A jónak mondható zöldfelületi ellátottság mellett szükséges a 

játszóterek számának növelése, és a zöldfelületek fejlesztése szükséges pl. felhagyott 

bányákban, faluközpontokban. A cigány lakosság egy részre kedvezőtlen 

életkörülmények között él pl. telepeken, telepszerű lakókörnyezetben. 

Legfontosabb probléma: 

 Műveletlen fölterületek aránya növekszik  
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 Bel- és árvízveszély előfordulása  

 Szennyvízrendszer kiépítése több helyen 

hiányos 

Lehetőségek: 

 Természeti adottságokra épülő fejlesztések (tanösvény, 

stb.) 

 Kertészeti tevékenység növelése, mely munkaigényes 

feladat  

 Természeti értékeink turisztikai hasznosítása (termálvíz 

stb.) 

II.1.3 Demográfiai helyzet 

(lakosságszám, korszerkezet, aktív népesség, lakosság összetételének, számának 

változása, lakosság a városokban, községekben, hátrányos besorolású településeken, 

kisebbségek) 

A kistérség központja a kb. 27.000 lakosú Jászberény város, a megye második 

legnépesebb városa. A KSH 2012. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a 

lakosság szám csökkent, a 17 település lakosságszáma: 57 346 fő, szemben a 60 547 

fővel, mely 2008. évben a tervezésünk alapját jelentette. A városokban élő lakosok 

száma 27.539 fő. 

A térség népességének átlagosan 4 %-a él külterületen, a legnagyobb arányban 

Jászszentandráson 19%, Jászfelsőszentgyörgyön 7%. 

A térség 4 településén népesség növekedése indult meg, de a fennmaradó 12-ben 

lassú népességerózióval vegyes stagnálás tapasztalható. A térség lakónépessége: 57 

346 fő, valamennyi településen negatív a természetes szaporodás, fogyás értéke. A két 

legutóbbi népszámlálás közötti időszakban a térség fogyása az átlagnak megfelelő, 

ezen belül a legnagyobb csökkenés mérhető Alattyán, Jánoshida, Jászkisér, 

Jászalsószentgyörgy településeken, 3-7 %-os növekedés Alattyán, Jásztelek, 

Jászszentandrás, Jászivány, Jászfényszaru településekben. A településekre egyöntetűen 

a természetes fogyás volt jellemző, melynek középértéke 6%-os volt, szélsőséges adatok 

3 községben találhatók: Jászágó, Jászdózsa, Jászárokszállás. Az öregségi index a 

kistérség átlagában 1,52. Elöregedő települések: Jászszentandrás, Jászágó és Jászivány, 

fiatalos korstruktúrával rendelkezik Jászkisér. Összességében elmondható, ahogy az a 

lakosság kor szerinti megoszlásából is megállapítható, hogy az akcióterületen a lakosság 

elöregedőben van népességfogyás, elöregedési tendencia tovább folytatódik és 

gyorsul. 

 

A 2001/1990 relációban 4 %-os vándorlási nyereség mutatható ki, és alig van olyan 

település (mindösszesen 3 db), ahol csekély mértékű volt az elvándorlás. A 

legnagyobb befogadók: Alattyán -11%, Jászjákóhalma és Jászladány -10 %, valamint 
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Jánoshida - 8 % és Jásztelek - 7 %, ami magyarázatul szolgál a 90-es években tapasztalt 

népességnövekedésükre. Főleg a kis településekre jellemző, hogy a női lakosok nagyobb 

arányban vannak jelen. A településekről legnagyobb számban a fiatal felnőttek költöznek 

el, őket a 18 év alattiak követik, és legkisebb az 50 év fölöttiek aránya. A 20-35 év körüli 

fiatal felnőttek elköltözésének elsődleges oka a házasságkötés; nincs a képzettségüknek 

megfelelő munkahely; valamint a művelődési, szórakozási lehetőségek, a megtartó 

közösségek hiánya. A fiatal elvándorlók között magas a felsőfokú végzettségűek aránya. 

A vándorlási mozgás a lakosság kis mértékű kicserélődésével zajlik le, a nagykorú 

fiatalok (értelmiségiek) jelentős számban elhagyják a jász településeket, viszont 

középkorúak áramlanak be. A közösség települései kedvező adottságai ellenére elöregedő 

korstruktúrájú, mely főleg a kisebb településeken figyelhető meg. 

A cigány kisebbség társadalmi mutatói rosszak, a fejlesztési programokba kevésbé 

vonhatók be. A munkanélküliség strukturált, vannak munkanélküliek, de nem találkozik a 

kereslet és a kínálat a munkaerőpiacon, jelentős a hiányszakmák száma. 

A 90-es évek közepétől egyre erősödő bevándorlási többlet a térségen belül 

differenciált értékelést igényel: a viszonylag jó foglalkoztatási helyzetű, fővároshoz 

is közeli és az M3-hoz vezető 32-es főút menti településeknek előnyére válhat, 

ugyanakkor a távolabbi területeken, az olcsó ingatlanárakkal rendelkező és 

lakásmaffiával is sújtott falvakban kedvezőtlen. Az érintett településeken a városokból 

kitelepült alacsonyabb státusú (illetve marginális) bevándorlók-, valamint a cigányság 

növekvő jelenléte valószínűsíthető. A társadalmi kirekesztettség is növekedni fog a 

térségben és problémává válik a bevándorlók közösségi beilleszkedése is. A demográfiai 

mutatókat nagymértékben befolyásoló tényező a települések cigánynépesség aránya, 

melyet a sajátos kultúrájuk megőrzésével, képzéssel és foglalkoztatási programokkal, 

életminőség javításával lehet eredményesen orvosolni, és akkor az életkörülményekből 

adódó különbségek is csökkenek. Egyes településeken felülreprezentált a roma lakosság 

az összlakossághoz viszonyítva, (a telepeken 99%-os), miközben több település van, ahol 

egyáltalán nem laknak cigányok. 

A települések nagy részén - kivéve Jászivány községet - működik általános iskola. A 

kistérség három településén (Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény) működik 

középiskola. A Jászságban egy tanítóképző főiskola működik (a gödöllői Szent István 

Egyetem karaként). Igény mutatkozik a térségben a műszaki felsőoktatásra. 

 

Az általános iskolai tanulók száma kistérségi összesítésben mintegy 3,9 %-kal - csökkent 

a HVS korábbi tervezésének időszakához viszonyítva, de csökkenés figyelhető meg a 

szakközépiskolai képzések vonatkozásában is. Nemzetiségi általános iskola a tervezési 

területen nincs. Az iskolarendszerű szakképzés tendenciája szerint, csökken az 

iskolás korosztály létszáma, valamint ezzel egy időben nő a képzésben töltött 

időtartam. Kevés a középfokú végzettségű, munkaerőpiacra belépő szakember, a 

gimnáziumból és a szakközépiskolából egyre nagyobb arányban tanulnak tovább a 
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fiatalok. A képzésből sikeresen kikerülők tudásszintje eltér a szakmai és 

vizsgakövetelmények alapján elvárttól, valamint a munkaadói igényektől is. A 

munkaerőpiacon egyszerre van jelen a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor a 

szükségesnél kevesebb az igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő. A munkaerő-

piaci igényekhez képest magas a felsőfokú intézményekben tanulók aránya. A 

térségben igényként merül fel a korszerű, főként gyakorlaton alapuló piacképes 

szakmák képzése iránt, melybe mindenki azonos feltételekkel vehet részt. Ezért is 

szükséges kiemelni az esélyegyenlőség fontosságát, melyet korábbi és jelenlegi 

programunkban is kiemelkedően fontosnak tartunk. A gazdasági és infrastrukturális 

lehetőségek fejlesztésével a térség népesség megtartó képességének javítását, illetve a 

lakosság, különös tekintettel az aktívkorúakra- képzésének segítését érjük el, hogy 

kiszélesedjen a magasan képzett, a térséghez kötődő és azért tenni akaró lakosság köre. 

Legfontosabb probléma: 

• Népesség fogyása, elöregedése 

• Fiatal családok elvándorlása, főként a szakképzett munkavállalók 

tekintetében Roma lakosság integrációjának hiányosságai 

Lehetőségek: 

- Fiatalok letelepedését elősegítő programok, kezdeményezések megvalósítása.  

- Munkahelyteremtő és megtartó beruházások támogatása 

II.1.4 Gazdasági környezet 

(Fő gazdasági ágak, tevékenységek, foglalkoztatók, infrastruktúra / hagyományos 

gazdasági 

ágak és a változás irányai / munkanélküliség (aránya és okai a térségen belül) 

Az egy főre jutó GDP alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye a 16. helyet foglalja el a 

megyék sorrendjében, az elmúlt évek viszonylatában. Jellemzően a GDP megoszlása a 

gazdasági ágak szerint: szolgáltatások 53,2%, ipar és építőipar együtt 39,8 %, míg a 

mezőgazdaság 7 %-ot képvisel. A legfrissebb adatok alapján elmondható, hogy Jász-

Nagykun-Szolnok megye erősen fejlődik a gazdaságfejlesztésben, a húzóágazat a gépipar 

lesz. A javuló átlagot a Jászberényi kistérség, és Szolnok megyei jogú város 

gazdaságának fejlődése növelte. 

A térségben a gazdasági fejlődés az elmúlt években oly sokszor emlegetett 

dinamikája csökkent. Ennek ellenére a térségünk még mindig a megye legjobb 

munkaerő-piaci helyzetben lévő térsége, de ez főleg a kistérségi központnak, 

Jászberénynek köszönhető. Az akcióterület településein problémát okoz, hogy a 

munkanélküliség strukturált. Vannak munkanélküliek, de nem találkozik a kereslet és a 

kínálat a munkaerőpiacon. Sok a hiányszakma (esztergályos, hegesztő), és nincs 

utánpótlás. 2010 szeptemberében indult útjára a Térségi Integrált Szakképző 

Központ jászberényi telephellyel, mely pontosan a térségi foglalkoztatói keresletre 

igyekszik kínálatot biztosítani szakképzéseivel. A 8 általánossal nem rendelkezők, a 

pályakezdők, a Gyedről, Gyesről visszatérők, valamint a 45 év felettiek helyzete is nehéz. 



 

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu  

 

                                                    29 

 
 

 

A közszféra átalakulása és a gyereklétszám csökkenése miatt a diplomások 

munkanélküliségének veszélyével is számolni kell. A térségben a szakmával nem 

rendelkezők is hátrányos helyzetben vannak. 

A regisztrált munkanélküliek száma a térségben 4588 fő, melyből 2137 fő nő. A 

munkanélküliségi ráta jelenleg 11%. A munkanélküliek 55%-a szakképzetlen. továbbá 24 

százalékuk tartós munkanélküli. A munkanélküliek számának 9%-a pályakezdő. 2011-

hez viszonyítva a térségben a munkanélküliek aránya 9%-kal nőtt. 2013. február-március 

időszakban 410 fő került foglalkoztatásra a térségben a közmunka programnak 

köszönhetően, ez a szám további bővülést mutat. A térségben főként a középfokú 

végzettségűek és a diplomások értékelik negatívabban a foglalkoztatás terén kialakult 

helyi jellemzőket. Mindezek mellett szembetűnő a munkanélküliség térbeli megoszlása: 

még mindig nagyon magas az ipart nélkülöző fejlettebb területektől elzárt déli-jászsági, 

nagy roma népességű településeken (Jászkisér és Jászladány). Ezt mutatja a tartós 

munkanélküliek (365 napon túl nyilvántartott álláskereső) eloszlása is, amely e 

települések kritikus munkaerőpiaci helyzetét rajzolja ki. A munkanélküliség strukturális 

problémája, hogy a tartós munkanélküliek aránya több településen igen magas 

(Jászkiséren 22,8% és Jászladányban 29,61 % felett van az álláskeresőkhöz viszonyítva), 

bár térségi átlagban (21,36 %) alatta van az országos és régiós értéknek. Ugyanakkor pl. a 

foglalkoztatók is küzdenek a strukturális munkanélküliség problematikájával, mivel 

sajnálatos módon nem fedi egymást a vállalatok munkaerőpiaci igénye és a munkaerő 

kínálat. A fiatalok, a cigányok, egészségileg sérült, megváltozott munkaképességűek 

hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A roma aktív korúak többsége 

munkanélküli, a családok főleg segélyekből élnek. 

A térség foglalkoztatási jellegzetessége a multinacionális cégek (pl. Samsung) erős 

jelenléte, és beszállítói hálózatuk meghatározó jelentőségű a gazdaságilag aktív népesség 

foglalkoztatásában. A jászfényszarui és jászárokszállási székhelyű cégekhez 2000 főt is 

meghaladó dolgozó utazik be naponta a környező településekről és 100 km-es körzetből. 

Ezekre a cégekre jellemző a bérelt munkaerő, illetve a meghatározott időre szóló 

szerződéssel foglalkoztatás. A helyi munkaerőpiacon a hátrányos helyzetben lévő 

rétegek (pályakezdő fiatalok, romák, 50 év felettiek, nők) elhelyezkedési esélyei 

kedvezőtlenek. Ennek oka, hogy a munkaadók azokat a munkavállalókat részesítik 

előnyben, akik mindig képesek a maximális teljesítmény nyújtására. A 

kistelepüléseken alacsony a helyben való foglalkoztatás aránya. A községekben a 

legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 

A vállalkozói aktivitás megfelel a vidéki térségek átlagának, de elmarad az országos, 

régiós és megyei értékétől. Ez a kistérség „vidékies" jellegéből adódik. A vállalkozások 

tevékenysége a térség városaiban (Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászkisér) 

koncentrálódik, 70 %-uk ezeken a helyeken működik. 

A térségben regisztrált vállalkozások száma 6506 db, melyből egyéni vállalkozások 

száma 5513 db. Gazdaságában meghatározó az 5 db 250 főnél több személyt 
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foglalkoztató vállalat, részben saját termelésük és foglalkoztatásuk, részben a hozzájuk 

kapcsolódó beszállítók miatt. Az   500   főnél   többet   foglalkoztató   vállalkozás   

Jászárokszálláson,   Jászfényszarun,   és Jászkiséren működik. A megyei átlaghoz képest 

a térség jó helyzetben van, de ezt a Jászárokszálláson és Jászfényszarun működő 

vállalatoknak köszönheti. A Helyi Közösségnek nem tagja Jászberény, de meghatározó a 

hatása a beszállító vállalkozásokat illetően. 

Számarány tekintetében a vállalkozói szektor jelentős részét (99,8 %) azonban a 

térségben is a mikro-, illetve a kis- és középvállalkozások teszik ki. A kis- és 

középvállalkozói szektor így viszonylag erős, de Jászágón és Jásziványon nem működik 

sok KKV. A mikrovállalkozások dominánsak, rendkívül jellemző az önfoglalkoztatás. A 

termelés szempontjából természetesen a közép- és nagyvállalatok a meghatározók. 2007-

ről 2008-ra a vállalkozások száma nagy mértékben megnőtt, melynek magyarázata, hogy 

nagyrészt 2008. I. félévében regisztrálták magukat az adóhatóságnál a mezőgazdasági 

őstermelők (2098 db). Az egyéni kényszervállalkozók száma csökkent. A kisebb 

településekre jellemzőek a kényszervállalkozások, és van olyan település, ahol roma 

vállalkozók is működnek. 

A Jászság hagyományosan mezőgazdasági térség, vagyis a térség agráralkalmasságából 

és jellegéből adódóan magas, a megyei, regionális és az országos átlagot is meghaladja a 

mezőgazdaságban működő vállalkozások száma (A-B szektor) (a szektor részesedése 

5,221 %). A mezőgazdasági vállalkozások (őstermelők, családi gazdálkodók, KKV-k) 

aránya különösen a kisebb és egyébként kevesebb vállalkozással rendelkező 

településeken jelentős (pl. Jászszentandráson, Jászágón, Jánoshidán). A térség települései 

ezek alapján is alapvetően két csoportba sorolhatók gazdasági szerkezetük alapján: a 

nagyobb vállalkozási aktivitást mutató és iparral rendelkező települések (például a 

városok), valamint az agrárdominanciájú települések körébe. Jászapáti város Jászberény, 

Jászkisér és Jászladány után a legnagyobb terület szántóföldet hasznosítja a kistérségben, 

az állattenyésztés tekintetében a térség legmagasabb szarvasmarha, és meghatározó sertés 

állománnyal rendelkezik, az őstermelők átlagosan 100 ha feletti területen termelnek. 

A kisebb településeken azonban kizárólag a helyi mezőgazdaság ad megélhetést az ott 

élők számára. A hagyományos termékszerkezet, az elaprózott birtok a termelés 

integráltságának alacsony szintje további problémákat okoz. A gazdasági 

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások és a termelők közötti összefogás hiánya 

jellemzi a településeket. Mindezen hátrányok hozzájárulnak a növekedő 

munkanélküliséghez. 

A térség gazdaságának másik vonása, hogy az ipar (F-C szektor) súlya jelentős: a 25,314 

%, mely szintén meghaladja az átlagos megyei, régiós, és országos átlagot is. Habár a 

tercier szféra területén (G-U szektor) 69 %-os szektoronkénti részesedése a legnagyobb, 

de ez elmarad az országos átlagoktól. A szolgáltató szektor „elmaradását" mutatja az is, 

hogy a gazdasági szolgáltatások jelentősége lényegesen kisebb, a turisztikai 

szolgáltatások, vendéglátás szerepe pedig lényegesen nagyobb, mint az ország átlaga; 
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vagyis a hagyományos szolgáltatások dominálnak. A gazdasági szolgáltatások 

képviselnek még kiugróan magas értéket (14 %). 

A kistérségben az ipar súlyát jelzi, hogy három ipari park is létrejött: Jászfényszarun, 

Jászapátin és Jászárokszálláson, kiemelt jelentőségű, hogy a jászfényszarui ipari park 

elnyerte az „Év Ipari Parkja 2010" címet, mely 2011-ben kiemelt projektjavaslatot nyújt 

be a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Érdekes továbbá, hogy ez idáig a kistérségi 

központban, Jászberényben ipari park sem és inkubátorház sem működik, viszont 

magántőkéből ipari övezetek alakulnak, ezeknek nagy hatása van a helyi közösség 

foglalkoztatására. A gazdasági bázis megerősítése új vállalkozások indítását, az üzleti 

infrastruktúra és a szolgáltatások fokozatos kiépítését igényli. A meglévő illetve új ipari 

területek, parkok fejlesztése, illetve a tőkevonzó képesség erősítésével megalapozható 

szilárd gazdasági bázis a továbbfejlődés kiindulási pontja lehet. 

A térség bár turisztikailag nem frekventált terület, kétféle utazási célról beszélhetünk a 

térség turisztikai formája kapcsán. Az egyik meghatározó utazási célja az ideutazóknak a 

szabadidő turizmus, melyet a magas magánszállásadásban és kempingekben eltöltött 

vendégéjszaka, illetve kisebb mértékben az üzleti turizmus, melyet a szállodában, 

panziókban eltöltött vendégéjszaka és átlagos tartózkodási idő igazol. 

A térség főbb kínálati lehetőségei a következőek: 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségei közül a Jászság a műemlékekben a 

leggazdagabb. Ezek közül is kiemelkednek a római katolikus templomok a hozzá 

kapcsolódó építményekkel együtt, melyek szinte minden településen megtalálhatók. 

• A térség legjelentősebb turisztikai vonzereje a termálvíz, amelyre épülő gyógyfürdő a 

kistérségben az alábbi településeken található: Jászszentandrás, Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászboldogháza. 

• A kistérségben 7 településen foglalkoznak vendéglátók szállásadással. A 

termálfürdővel rendelkező négy városon kívül a horgászturizmusba bekapcsolódott 

Jásztelek, Jászkisér és Jászdózsa. Fontos feladat a települések újabb körének 

bekapcsolása a falusi vendégfogadásba. 

• A kistérség életében jelentős a rendezvény-turizmus. Kistérségi jelentőségűek a 

települések védőszentjeihez kapcsolódó falunapok, a Jászladányon megrendezésre 

kerülő Hagymanap, Jászapátin a Jászsági Randevú c. rendezvény és a Tavaszindító 

Gazdanapok, Jászfényszarun a Tarlófesztivál. Nemzetközi jelentőségű a 

Jászberényben megrendezésre kerülő Jászberényi Nyár - Vigadahni Napok, Csángó 

Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklórfesztiválja, valamint a Népi Ételek 

főzőversenye és a Nemzetközi Mézvásár. A kistérség legjelentősebb rendezvénye a 

minden évben más jász településen megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó. 

Szélesebb térségi idegenforgalmi kínálat kialakítására nyújtanak lehetőséget az 

alábbi adottságok: 

• a térségen átfolyó Zagyva és Tárna valamint holtágaik és halastavak meglétére 

alapozva kialakulhatna a horgász-turizmus, a vadász-turizmus fejleszthető lenne a 
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működő vadásztársaságok szolgáltatásainak bővítésével,valamint kínálatuk térségen 

kívüli minél szélesebb körű megismertetésével, 

• a térség összekötő szerepét felvállalva a térségen kívüli nagy vonzáscentrumokat 

elérő kerékpáros túraútvonalakat lehetne létrehozni, a Zagyva bekapcsolása az 

Alföld víziturizmusának útvonalaiba, 

• a meglévő termálturizmus összekapcsolása kulturális és gasztronómiai 

programkínálattal, valamint 

• a vidéki élet értékeinek bemutatására a falusi turizmus feltételrendszerének 

fejlesztésével. 

A térség kereskedelmi férőhelyeinek száma: 1288 db, magánszállásadás férőhelyeinek 

száma: 160 db. Az eltöltött összes vendégéjszakáinak száma: 46 814 vendégéj, melynek 

közel fele külföldiek által eltöltött vendégéj. A vendégéjszakák 48%-át Jászapátin, 46%-

át Jászszentandráson, 3%-át Jászárokszálláson, 3%-át Jásztelken töltötték el. Az átlagos 

tartózkodási idő 3 fő/éj, Jászszentandráson a legmagasabb 5 fő/éj, Jászapátin 3 fő/éj, míg 

Jásztelken és Jászárokszálláson 1 fő/éj a vendégek által eltöltött átlagos idő. 

A turisztika területén a szálláshelyfejlesztés mellett szükséges olyan szolgáltatásokat 

kialakítani melyek szezonon kívüli és/vagy rossz időben is garantáltan igénybe vehető 

szolgáltatásokat kínál, melyek- innovatív, újszerű technológiai megoldásokat 

hasznosítanak, és növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét. A térségben Jászapáti a 

szolgáltatásai komplex fejlesztésére kiemelt projektjavaslatot nyújtott be a Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz, így a területen kiemelten fontos lesz a fejlesztésre épülő, 

kapcsolódó magánszálláshely-fejlesztés, és rendezvények támogatása. 

Legfontosabb probléma: 

• Viszonylag kevés a több embert foglalkoztató vállalkozások száma, fő 

foglalkoztató általában a települési önkormányzat 

• Álláskeresők képzettségi szintje alacsony Ipari vállalkozások 

falura nem telepednek, falvak függése városoktól 

• Hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedése nehézségekbe 

ütközik turisztikai szolgáltatások szűkössége 

• nincsenek szabadidő eltöltésére alkalmas programok 

• turisztikai szezon korlátozottsága (leginkább a nyári időszakban érkeznek turisták) 

Lehetőségek: 

Innovatív, magas élőmunka igényű iparágak megjelenése (környezetbarát is 

legyen) Munkahelyteremtő beruházások támogatása 

• Alulképzett munkavállalók képzése Falvak rendelkezésére álló 

épületeibe valamilyen tevékenység fejlesztése Szálláshelyek 

fejlesztése (szabadidő és üzleti turizmus fejlesztése) 

• Ipari parkok fejlesztése 

• turizmushoz kapcsolódó komplex szolgáltatások létrehozása szabadidő eltöltésére 

alkalmas programok szervezése 



 

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu  

 

                                                    33 

 
 

 

II.1.5 Társadalmi környezet: 

(Civil szervezetek, közösségi élet / társadalmi aktivitás / munkanélküliség / 

szolgáltatások /hátrányos helyzetű csoportok / hagyományok) 

A civil közösségek leképezik azt, hogy a Helyi Közösségben nagyon karakteres, erős 

az etnikai csoporttudat és a jász eredet ápolása. A kistérség kulturális értéktudata, 

hagyományőrzése (pl. Jászok Világtalálkozója, Jász Kapitányi cím, a Jász Múzeum 

tevékenysége) követendő szimbólumokká váltak. Fontos, hogy e szimbólumok mögötti 

tartalom is megéledjen. Hasonló jelentőséggel bírnak az épített környezet és a bennük 

működő társadalomformáló közösségek értékei, így pl. templomok, az utak mellett 

számos szobor, kálvária, keresztek. Az aktív humán örökség jelentősége ellenére a 

kistelepüléseken a művelődési szolgáltatások, lehetőségek száma elmarad a 

kívánalmaktól, bár könyvtárral való ellátás kielégítőnek mondható. Figyelemre 

méltó a tájházak hálózata, amely az unikális országos rendszer részeként a 

Világörökség cím várományosa, és emellett élő kultúraalakító szerepet is betölt. 

A Jászság hagyományai, önszerveződő képessége rendkívül erős, a megyében a 

legmeghatározóbb identitás-jellemzőkkel rendelkezik. A térségi együttműködés itt a 

legsokrétűbb és a legfejlettebb. A térség kulturális értéktudata, hagyományőrzése pl. 

Jászok Világtalálkozója követendő szimbólumokká váltak. Jász és cigány 

hagyományok élnek a térségben, színvonalasan működnek zenekarok, 

tánccsoportok, stb. 

A kistérség lakosságának mindennapjaiban jelentős szerepet játszik a civil élet. 

Számos civil szervezet működik a térségben pl. Jászapátiak Baráti Egyesülete, 

Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, 

Jászárokszállásiak Baráti Köre, Jászsági Cigányok Munkalehetőségért Egyesület, 

Jászsági Napsugár Waldorf Egyesület stb. 

Minden településen létre hoztak civil kerekasztalokat, a civil élet összefogásának 

erősítése, érdekeik közös képviselete, az információáramlás biztosítása érdekében. 

Önkormányzat és civil szervezet közötti szerződéses feladatmegosztás egyenlőre nem 

működik, kísérletek látszanak ennek megvalósítására. 

A fenti felsorolásból is kiemelkednek az érdekvédelmi, az ifjúsággal, sporttal, 

esélyegyenlőséggel és nyugdíjasokkal foglalkozó szervezetek, a különböző 

betegségekben szenvedők szerveződései (vakok és gyengén-látók, cukorbetegek), a 

településszépítő és hagyományőrző egyesületek, valamint a települési biztonság 

növelése érdekében működtetett polgárőr szerveződések és önkéntes tűzoltó 

egyesületek. 

Általában jellemző a klasszikus civil szervezeti forma, leginkább egyesületben 

működnek a térségben tevékenykedő szervezetek. A különböző tevékenységcsoportokon 

belül jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám 

tekintetében. 
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Vannak olyan országos szervezethez kapcsolódó helyi szerveződések is, akik 

munkája meghatározó a térségben pl. nagycsaládosok, kamilliánusok, 

vöröskeresztesek. A lokálpatrióta szervezetek és a Jászságból elszármazottakkal 

kapcsolatot tartó szerveződések is jelentős szerepet töltenek be a közösség életében. A 

térségben szinte minden településen működik baráti egyesület és sportegyesületek 

(labdarúgó szakosztályok, szabadidő és hobbi szervezetek, a ma divatos karate, 

gimnasztikai, testépítő klubok), az ifjúsággal, kultúrával, oktatással foglalkozó 

alapítványok és egyesületek. 

A horgászat és vadászat is őshonosnak számít térségünkben. A környezet- és 

természetvédelmi, valamint a turisztikai szervezetek tevékenysége pedig egy fontos 

kitörési pontja lehet a térségnek. 

Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége. A népdalkörök, 

néptánccsoportok ifjúságra és az idősebb lakosságra való pozitív hatása is érződik, 

és az egyéb hagyományőrzők (pl. huszárok, kézművesek, íjászok, roma szerveződések) 

is sok helyen szervezetbe tömörülnek. 

A települések egymással való együttműködése az elmúlt években tovább erősödött, 

melyben jelentős szerepet játszik a civil élet. A megalakult Helyi Közösség tagjai közül 

4 település eredményesen szerepelt a LEADER+ programban, együttműködések jöttek 

létre. 

 

Legfontosabb probléma: 

• Civil  szervezetek működési  és  fejlesztési  forrásban mindig,  és néhány esetben 

szakember gárdában szegények 

• Együttműködésüket viszonylagos információ hiányban végzik 

Lehetőségek: 

• Civil szervezetek megerősítése, általuk végzett tevékenységek támogatása 

• Együttműködés erősítése  

• Helyi programok, rendezvények, képzések szervezése 

II.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

Az egyesület fő célja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia helyi szintű végrehajtása, 

valamint a HVS-n túlmutató közösség- és hálózatépítő együttműködések kialakítása. 

Ez magában foglalja a kistérségen belüli és azokon kívüli kommunikáció és 

tapasztalatcsere lehetőségét, közös projektek generálását, partnerségek kialakítását. 

Az akciócsoport területén korábban LEADER+ program keretén belül is működött 

a partnerség, melyek nagyban hozzájárultak a térség szereplőinek 

együttműködéséhez, a jelenlegi LEADER program megvalósításához. Vagyis 2008-

as tervezési időszakban elkészített HVS is partnerségi kapcsolatok által készült. A 49 

alapító tag, melyek közül 17 köz- 20 civil- 12 pedig vállalkozói szféra szereplője - 

felismerték a partnerségben rejlő erőt, a LEADER program megvalósításában rejlő 

vidékfejlesztési lehetőségeket. A megfelelő alap, vagyis a LEADER+ program által 
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elkönyvelt sikeres projektek és a kialakult együttműködés hatására csökkent a 

térségünkre jellemző összefogás, valósi partnerség hiánya, mely évszázados történeti 

múltra és emberi tényezőkre vezethető vissza. Ennek megváltoztatása, e szemlélet pozitív 

irányú alakítása nagy kihívás, és hosszú távú folyamat lesz. A korábban ígért előnyök 

elmaradását követően a 2010-es esztendőben tudatosult, hogy az eredeti 

leaderséghez kell visszakanyarodni, vagyis a leaderben való gondolkodás, és 

együttműködés nem az „elvárt előnyök" megszerzéséről szól, hanem közös 

gondolkodásról, közös tervező munkáról, együttműködésben történő 

térségfejlesztésről. 

Közösségépítést és partnerség fenntartását a munkaszervezeten keresztül az 

elérhető kommunikációs eszközök, elemek felhasználásával, a nyilvánosság 

biztosításával gyakoroljuk. Működésünk során az információáramlás gördülékeny 

biztosítása érdekében alkalmazzuk a modern kommunikációs eszközöket, vagyis 

honlapot hoztunk létre, ahol naprakész információkkal látjuk el az érdeklődőket. Emellett 

a térségben élők számára, a nyertes projektgazdák részére folyamatos tájékoztatókat, 

fórumokat tartunk, ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésükre. A jövőben tervezzük a 

térség nevezetességeinek elhelyezését a honlapon, hasonlóan a térségben tevékenykedő 

vállalkozások adatbázisához. Rendszeresen helyezünk el honlapunkon hírleveleket, 

regisztrált tagjaink felé azokat eljuttatjuk, emellett az írott sajtóban is szerepelünk, 

mint ahogy a térségi rádió és televízió is híradásokat közöl egyesületünk 

tevékenységéről ezzel is lefedve a térséget, eljuttatva az aktuális információkat 

valamennyi érdekelt szereplőhöz. Jó kapcsolatot tartunk fent a kistérségi többcélú 

társulással, a térség civil kezdeményezések szervezőivel, települési önkormányzatokkal 

és kisebbségi önkormányzatokkal és egyházakkal. 

 

A program végrehajtása első szakaszában - mely a megelőző két esztendőt öleli fel - szerepet 

vállaló partnerek és tagok jelenleg is aktívan kiveszik a részüket térségünk 

fejlesztéséből, bevonhatóak, és aktívan tevékenykednek a tervező munka során is. A 

201 l-es felülvizsgálat indításakor megválasztott, önkéntes tervezői csoporttagok nagy tenni 

akarással láttak hozzá a tervező munkához. A HVS felülvizsgálat során a legaktívabb 

vidékfejlesztési szereplők épp azok a pályázók, akik már kapcsolatba kerültek az 

irodánkkal. A jövőben közösségért végzett munkát cl kell ismerni, széles körű 

motiváltságot kell teremteni a közösségért végzett tevékenységekben. 

Összességében jellemző HACS-unkra a széles körű kapcsolatrendszer működtetése, az 

önkormányzatokkal, kistérségi társulással, és a térségben működő civil szervezetekkel 

történő rendszeres kapcsolattartás, ugyanakkor javítani szükséges a lakosság 

passzívabb részével történő kommunikációt, szükséges megtalálni azokat a 

figyelemfelkeltő eszközöket, melyekkel szélesebb társadalmi támogatást tudunk elérni, 

valamint a vállalkozói réteg bizalomvesztését vissza tudjuk fordítani. Erősíteni 

szükséges a helyi kezdeményezőkészséget (képzések, találkozók, pl. állampolgári tanács 
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módszerén alapuló kezdeményezések segítségével), melyek növelik a „beleszólás" 

lehetőségét a helyi ügyekbe, fejlesztésekbe. 

Meggyőződésünk, hogy a kölcsönös bizalomra és elkötelezettségre épülő helyi partnerség az 

eredményességhez vezető út alapköve. A HVS felülvizsgálata és annak megvalósítása során 

az igazi partnerség kiépítése, kifejlesztése az egyik fontos cél, mely növeli az összetartozás 

érzését, a helyi identitástudatot, valamint hozzájárul a stratégia és a jövőkép sikeres 

megvalósításához. 

 

II.3 A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése 

Az egyesület három alkalommal hirdethetett pályázati felhívást UMVP keretén belül a 

rendelkezésre álló mintegy 1,4 milliárdos térségi keretösszeg lehívására. A 78 beérkezett 

kérelemből eddig 34 pályázót értesíthettek az elnyert támogatásról, melyből a LEADER 1 

körös felhívás nyertes kérelmezőinek száma 29. A LEADER 2. körös felhívásban 70 

nyertes kérelem született. FEJLESZTÉSI FORRÁS - PÁLYÁZHATÓ FORRÁS 

2007-2013 időszakra összesen 4 454 486 Euró, vagyis kb. 1,4 milliárd Ft, melyből 

 

UMVP III. TENGELY 3 410 163 Euró (kb. 900 millió Ft) 

UMVP IV. TENGELY 1 833 780 Euró (kb. 495 millió Ft) 

A 147/2007 (XII.4) FVM rendelet 8.§-nak értelmében a fejlesztési forrás min. 45%-át 

tengelyenként gazdaságfejlesztési intézkedések megvalósítására kell fordítani, ez a III. 

tengely tekintetében a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése, IV. tengely esetében a Leader Terv 

gazdaságfejlesztési intézkedései. Ezen jogszabályi előírások figyelembevételével került a 

III. tengely és a IV. tengely vonatkozásában a forrásallokáció meghatározásra. 
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Az UMVP III. tengely kiírásának első körében összesen 29 db kérelem érkezett be a 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezetéhez.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚMVP III. tengely 1. körben beadott pályázatok száma 
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Ebből 15 db kérelem tartozott a nyertes pályázatok közé. A fejlesztések többsége nem 

hátrányos helyzetű területeket történt, csupán négy pályázat érintett hátrányos helyzetű 

területet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Gazdaságfejlesztésben a meghirdetett mikrovállalkozás létrehozás és fejlesztés jogcímben 

benyújtott kérelmek közül egy sem érte el a támogatáshoz szükséges minimum pontszámot. A 

további három jogcím felhívására érkezett kérelmekről elmondható, hogy szépen kidolgozott, 

összeszedett kérelmeket nyújtottak be a kérelmezők. 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre hátrányos településről 1 kérelem érkezett be, 

míg egyéb területről összesen 7 kérelmet nyújtottak be. A jogcímre beadott 7 kérelemből 6 

projekt támogatásban részesült. A kitűzött céloknak megfelelően számos szálláshely jött létre, 

újult meg, melynek köszönhetően a vendéglátás színvonala nőtt. Emellett alkotótábor és 

ökoturisztikai szolgáltatások is létrejöttek. A turisztikai a térség egyik legnépszerűbb 

beruházási felülete. 

Falumegújítás és- fejlesztés jogcímben hátrányos településről 2 kérelem, míg egyéb területről 

6 kérelem érkezett be. A jogcímre beadott kérelmek mindegyike támogatásban részesült. A 

falumegújítás minden település érdeke, ezért elég nagy igény van e források lehívására a 

térségben. A támogatott beruházások elérték a kívánt célokat, a faluközpontok 
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rekonstrukciójával kulturált, esztétikus, tiszta központok jöttek létre, mely megfelel az európai 

színvonalnak. A megújult faluközpontok és főbb utak vonzzák jobban a turistákat és a helyi 

lakosok alapvető igényeit is kielégíti. A játszóterek, közösségi terek a lakosok pihenését 

szolgálják. 

Vidéki örökség megőrzése összesen 5 kérelmet nyújtottak be, melyből egy fogalmazott meg 

hátrányos területen történő fejlesztést. A hátrányos területen benyújtott kérelem támogatásban 

részesült. A nyertes projekt révén egy templom kerül felújításra a közösség számára. A 

vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről jogcím 

esetében nem hátrányos településeket érintő forrásból a falumegújításra és - fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről jogcímre nem hátrányos településekre 50 

000 000 Ft került átcsoportosításra. 

A megvalósult ÚMVP III. tengely pályázatok kapcsán falusi szálláshelyek felújítása, elavult, 

korszerűtlen játszóterek helyett európai uniós feltételek szerint megépülő játszóterek várják a 

kikapcsolódásra vágyó gyermekeket, ahol biztonságosan szórakozhatnak. Emellett 

templomok újulhatnak meg, települések faluképe javulhat. 

ÚMVP III. tengely 2. kör pályázatai 

 

A második körben meghirdetett 2009. december 20-ai határidejű ÚMVP III. tengelyes jogcímekre 11 

db kérelem érkezett be, melyeket a delegálási szerződés alapján a HACS kezel.  

A beérkezett pályázatok településenkénti bontásban 
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Jogcímenkénti megoszlásban 

 

 

A kérelmek jogcímek közötti megoszlása a következőképpen alakult, összesen 111 112 747 Ft  

igényt fogalmaztak meg. 

 

- falumegújítás és –fejlesztés:   3 darab kérelem  21 238 440 Ft támogatási igény; 

- mikrovállalkozások fejlesztése:   5 kérelem   51 943 896 Ft; 

- turisztikai tevékenységek ösztönzése:  1 kérelem    7 194 994 Ft; 

- vidéki örökség megőrzése:   2 kérelem   30 735 417 Ft. 

 

Hátrányos és nem hátrányos településekről benyújtott kérelmek száma: 

hátrányos területről érkezett be a pályázat    3db 

nem hátrányos területről érkezett be a pályázat   8db 

 

ÚMVP III. tengely 4. kör pályázatai 

 

ÚMVP III. tengely rendelkezésre álló forrás (2012. évre) 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 2012-

ben megnyíló pályázataira rendelkezésre álló források ÚMVP III. tengely jogcímei 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése                600.000 euró  

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése   600.000 euró 

Falumegújítás- és fejlesztés                                 350.000 euró 

Vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése        349.748 euró  
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Összesen 22 db támogatási kérelem érkezett be a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására 

és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről felhívásra. A támogatási kérelmek által 

megfogalmazott fejlesztési forrásigénye több közel 455 millió forint.  

 

Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 

összesen 10 db támogatási kérelem érkezett be A támogatási kérelmek által 

megfogalmazott fejlesztési forrásigénye több közel 273 millió forint.  
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A beérkezett támogatási kérelmekben megfogalmazott fejlesztés megvalósulási 

helyszín szerint (db) 

  

A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján 2012. június 1. és június 30. között lehetett a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére támogatási kérelmet benyújtani. A 

beérkezett 21 db kérelemből 15 kérelem támogatásban részesült a Jászsági Kistérségi Helyi 

Közösség Egyesülete döntéshozó testülete által. A nyertesek összességében közel 286.425.006 

Ft támogatási összegben részesültek. 

Az EMVA III. tengelyen belül falumegújításra-és fejlesztésre, valamint vidéki örökség 

megőrzésére jogcímekre 2012-ben október 15. és november 30. között lehetett támogatási 

kérelmeket benyújtani a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS 

munkaszervezeti irodájához. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 13, 

míg a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 3 pályázat érkezett be. A két 

célterületre beérkezett támogatási kérelmek által megfogalmazott fejlesztési forrásigénye 

közel 308 millió forint. A beérkezett kérelmek jelenleg feldolgozás alatt vannak. A döntési 

határozatok várhatóan 2013. májusban lesznek kipostázva. 

LEADER 

2009 októberében került meghirdetésre a 122/2009 (IX.17.) FVM rendelet alapján a JKHK által 

elfogadott HVS 10 célterülete a LEADER felhívás keretén belül. A beadási határidő 2009. 

november 16-án járt le, melyet meghosszabbítottak november 20-ig.  
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A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete a LEADER tervezése során 5 jogcím mentén 

10 célterületet fogalmazott meg. 

 

 

A pályázatokat most első ízben — a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és az 

illetékes LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) között létrejött delegálási szerződés alapján 

— a JKHK LEADER HACS munkaszervezetének irodájába lehetett benyújtani.  

 

Az egyesület által meghirdetett célterületek: 

 

1. Helyi szektorok képzésének támogatása 

2. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése 

3. Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása 

4. Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése 

5. Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvény keretébe 

6. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 

7. Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének, esélyegyenlőség növelésének 

támogatása 

8. Településbiztonság fejlesztése 

9. Természeti és kulturális örökség megőrzése 

10. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

11.  

A pályázatok megfogalmazott támogatási igénye: összesen 156 000 000 Ft. 

A Keret 1 833 780 euró volt, 462 644 euró a lekötés, maradék: 1 371 136 Euró  
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Egyesületünk a LEADER pályázati felhívásában 10 pályázati lehetőséget hirdetett meg: 

vállalkozásfejlesztés, rendezvény, képzési programok lebonyolítása és közösségi célú 

fejlesztések jogcímekben. A beérkezett 38 db pályázat adminisztratív ellenőrzését és 

értékelését a munkaszervezet végezte. 

A LEADER közösségi célú fejlesztések során 3 irányvonal lett meghatározva. Szabadidős 

és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztésén belül a közvetlen cél az volt, hogy a 

szabadidős tevékenységek színterei (közösségi házak, egyéb intézmények) sportpályák és 

azok kiszolgáló helyiségei a tömegsport, valamint a diáksport színterei felújításra 

kerüljenek. A nézőközönség számára lelátókat, korlátokat, szociális helységek biztosítása 

szükséges. 

A célterület nagyon népszerű volt első körben,4 településről összesen 5 pályázat érkezett 

be. Mind az 5 kérelem részesült támogatásban, amely által a célterület nem hátrányos 

forrása kimerült, hátrányos forrásra 14.598 euró maradt, tehát a célterületre 

mindenképpen forrást allokálása válik szükségesé. A támogatott beruházások elérték a 

kívánt célokat, sportöltözők, sportpályák újultak meg és megtörténtek a szükséges 

eszközbeszerzések is. Várhatóan a következő körben is népszerű lesz a célterület. 

Természeti és kulturális örökség megőrzése célterület esetén 3 településről vártak 

kérelmeket. A jogosult 3 településről összesen 6 pályázat érkezett be. Mind a 6 kérelem 

támogatásban részesült. A beruházások során információs honlapot alakítanak ki, két 

templom felújítás valósulhat meg, valamint egy múzeum és egy tájház is megújulhat. A 

célterületre allokált forrás kb. 90% lekötésre került. A projektgyűjtö adatlapok 

összesítése alapján várhatóan 1-2 kérelem érkezik be a célterületre, ennek függvényében 

kell a forrást allokálni, a jelenlegi forrás egy darab kérelem támogatására elég. 

 

Településbiztonság fejlesztése estén támogatott célok a közbiztonságot, 

településbiztonságot növelő tevékenységekkel érintett eszközbeszerzés, az eszközök 

telepítése, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő marketingtevékenység. A 

célterületre összesen egy pályázat érkezett be, mely támogatást nyert. Polgárőr egyesület 

pályázott a szükséges eszközökre. A nem hátrányos forrás több mint 90%-a megmaradt, 

emellett a hátrányos forrás 100%-ban rendelkezésre áll. Forrásallokálás a célterületre 

nem szükséges. Várhatóan a a következő pályázati fordulóban nagyobb támogatási 

intenzitással pályáznak a civilszervezetek. 

A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetén szintén 3 irányvonal került 

meghatározásra 

Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javításának célja az új 

illetve működő mikro- kisvállalkozások számára gépvásárlás, eszközbeszerzés 

támogatása, továbbá szükség esetén épület felújítás, bővítés lehetőségének megteremtése, 

kisléptékű infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg. A célterületen belül 

Jászárokszállás és Jászapáti vállalkozásai pályázhattak. Összesen 5 db pályázat érkezett 

be, mind Jászapátiról. Mind az 5 pályázat támogatásban részesült. Jászsági információs 
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honlap kialakítása, fitness terem létrehozása, fodrászat korszerűsítése, üzlethelyiség 

kialakítása, és lovas turizmus fejlesztése jelenik meg a beruházások között. A 

vállalkozásfejlesztés, mint cél megvalósult, sajnos összességében az 5 db beruházás során 

egyetlen egy munkahely jön létre, ezért érdemes a célterületet az új munkahelyek 

létrehozásával összhangba hozni, ami az egyik legfontosabb célkitűzés a térségben. A 

célterületre rendelkezésre álló forrás kb. 60%-a került lekötésre. 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése célterületre összesen 5 db pályázat érkezett be. Egy 

pályázat esetében visszalépés történt (termálstrand kisléptékű fejlesztése), egy másik 

pályázatot pedig nem érte el a minimális pontszámot. A 3db nyertes projekt egy 

településről került benyújtásra. Mind a három pályázat falusi magánszálláshely 

kialakítására, korszerűsítésére irányul. A nem hátrányos forrás 1/3-a került lekötésre, a 

hátrányos forrás 100%-a rendelkezésre áll. Forrásallokálás a célterületre nem szükséges. 

A helyi termékek piacra jutásának ösztönzésének célja, hogy a helyi termékeket 

megfelelő marketing tevékenységgel és egységes piacra jutási javaslat kidolgozásával 

megfelelő színvonalúra lehessen emelni a térségben, melyeket többek között megfelelő 

kiadványok, szóróanyagok, honlapok, új csomagolástechnika megtervezésével lehet 

elérni. A célterületre egy pályázat érkezett be, amely jogosultsági feltételek hiánya miatt 

elutasításra került. A pályázati intenzitás a célterületnél igen alacsony, új kiadási csoport 

beiktatásáról, vagy egy komplex projekt részeként kellene kezelni a célterületet. A 

célterületre allokált forrás 100%-ban rendelkezésre áll. 

A stratégia egyik legnépszerűbb pontja a LEADER rendezvény jogcím, amelyen belül két 

célterület került kialakításra. A kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése 

rendezvények keretében célja, hogy a kulturális rendezvények, falunapok, fesztiválok 

színvonalasabbá tétele érdekében támogatást kell nyújtani a civil szervezetek, 

vállalkozások, önkormányzatok számára, összefogásra kell ösztönözni a kulturális 

turizmusban érintetteket. A gasztronómia terén is a hazai és a külföldi vendégek is 

egyaránt megkövetelik a magas színvonalú, minőségi ellátást. A kultúra és a 

gasztronómia összekapcsolása sikeres párosítás és sok turistát, illetve helyi lakost vonz. A 

célterület igen népszerű volt, melynek köszönhetően 7 kiemelt települési rendezvény 

került támogatásra. A célterületre rendelkezésre álló forrás %-e került lekötésre. A 

következő körben is nagy pályázati intenzitás várható a célterületen belül. 

 

Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése célterület célja a helyi, 

népi hagyományokon, jász öntudaton és kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai 

előadások, konferenciák, tréningek, közösségi fórumok támogatása. A célterületen 2db 

kérelem érkezett be, melyek támogatást kaptak. A forrás több mint 90%-a megmaradt, 

átcsoportosítás nem szükséges. A kettő darab rendezvényes célterület egy célterület alá 

rendelhető. 

A LEADER képzés jogcímen belül egy célterület került kialakításra. 

A helyi szektoros képzésének támogatásának célterületére egy pályázat érkezett be, amely 

jogosultsági feltételek hiánya miatt elutasításra került. A pályázati intenzitás a 
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célterületnél igen alacsony, egy komplex projekt részeként kellene kezelni a célterületet. 

A célterületre allokált forrás 100%-ban rendelkezésre áll. 

A LEADER térségen belüli együttműködés jogcímnél szintén egy célterület került 

meghatározásra 

Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének, esélyegyenlőség növelésének 

támogatásának célja a társadalmi felelősség, környezettudatosság, esélyegyenlőség 

érdekében megvalósuló rendezvények, programok szervezésének, lebonyolításának 

támogatása. A célterületre egy pályázat érkezett be, melyet az elnökség nem támogatott. 

A forrás így 100%-ban rendelkezésre áll. Az alacsony intenzitás és e nem támogatottság 

következtében a célterület átstrukturálásra szorul. 

 

 

ÚMVP IV. tengely 1. körben nyertes kérelmek száma célterületenként 

 

A LEADER támogatásoknak köszönhetően elsősorban civil szervezetek, vállalkozások, de 

települési önkormányzatok álmai is megvalósulhatnak: honlap és egységes kiadvány mutathatja 

be térségünket, rendezvények jöhetnek létre, tájházak és templombelsők újulhatnak meg, 

üzlethelyiségek épülhetnek, sportöltözők felújítására nyílik lehetőség, falusi szálláshelyek 
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szolgáltatások fejlesztése 

Természeti és kulturális örökség 
megőrzése  

Településbiztonság fejlesztése 

Helyi Vállalkozások létrehozása, 
fejlesztése, versenyképességének 
javítása 

Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése  

Helyi termékek piacra jutásának 
ösztönzése 
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korszerűsödhetnek. Az összesen 125 000 000 Ft támogatási összegből a térségben lévő 

hagyományőrző épületek, templomok, sportpályák, korszerűsödhetnek, valamint 10 helyi 

vállalkozó fejlesztheti vállalkozását, munkahelyeket teremtve és tartva meg eszközbeszerzéssel, 

új gazdasági épület építésével. 

ÚMVP IV. tengely 2. kör pályázatai 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez, LEADER 2. körben beérkezett 2. 

körben beérkezett 84 darab pályázat ügyintézése megfelelő ütemben haladt. A 

pályázatokat 2011. december 05-i határidővel lehetett módosítani, ez volt a végső beadási 

határidő. A vártnál kevesebb kérelem került benyújtásra a meghirdetett 10 célterület 

esetében. 104 projektgazda volt jogosult pályázatot beadni a mostani kiírásra. A 

pályázatok alapjogosultságának vizsgálata 2011. december 23-ával lezárult. A vizsgálat 

során 5 db kérelem került elutasításra, melyek nem feleltek meg az alapjogosultsági 

előírásoknak (HBB nyilatkozat nem került becsatolásra). 

A Döntési Határozatokat a pontszámokat kihirdető IH közlemény megjelenését követően 

kerültek postázásra 2012. május 11-én. A pontszámokat az Irányító Hatóság 51/2012. (V. 

10.) közleménye tartalmazta. 

 A beérkezett pályázatok településenkénti bontásban 
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A beérkezett pályázatok településenkénti bontásban 

 

A 2011.12.15-i határidőig beérkezett és a munkaszervezet és az MVH által ellenőrzött 84 

db pályázatból 70 db nyertes pályázat született, a megítélt összes támogatás 250 096 

753 Ft.  

 
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS Döntéshozó Testülete 

április 26-i ülésén az összes LEADER pályázatok támogatási rangsorát elfogadta, így 

valamennyi célterületen döntés született a nyertesekről. 

 
A fejlesztési források célterületek közötti átcsoportosítása után  valamennyi befogadott 

pályázat támogatásban részesült! 

 

Ennek alapján 9 db civil szervezet működését segítő eszközbeszerzésre, 7 db turisztikai 

tevékenységek ösztönzésére, 6 db belvízvédelmet elősegítő, 6 db szabadidő- és 

sporttervékenységre irányuló, 1 db helyi megújuló energia fejlesztését célzó, 9 db helyi 

vállalkozás fejlesztésére benyújtott, 7 db természeti- és kulturális örökséget megőrző, 10 db 

köz- és településbiztonságot célzó, és 15 db rendezvény célú fejlesztés kapcsán kezdhetnek 

hozzá a fejlesztéshez a pályázók. 

 
A LEADER második körben rendelkezésre álló fejlesztési forrásból több mint 250 millió 

forint került felhasználásra.  

 

A nyertesek névsora megtalálható a www.jkhk.hu honlapon is. 

 

 
  

http://www.jkhk.hu/
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II.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

A 2008. évi LEADER tervezés egyik elsődleges célja volt minél nagyobb források eljuttatása 

minél több szereplő számára. A korábbi tervezés során is meghatározó volt a 

gazdaságfejlesztés szerepe. Az első tervezési szakasz lezárása után szembesült egyesületünk 

a világméretű gazdasági válság helyi hatásaival. Az elmúlt években jelentkező gazdasági 

recesszió hatása viszonylag hamar begyűrűzött az Európai Unió területére is, s hazánkat 

sem kímélte. A kezdeti termelési nehézségek sok helyen olyan nagy mértékben fölerősödtek, 

hogy a profit drasztikus zuhanásának megállítása érdekében a vállalatok kénytelenek voltak 

leépíteni munkaerejük egy részét. Az elbocsátások a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 

Egyesülete tervezési területét a már meglévő jelentős munkanélküliség miatt még súlyosabban 

érintették. Ezért különösen fontosnak tartjuk az olyan irányú elképzelések támogatását, 

melyek kitűzött célja (részben vagy teljes egészében) új munkahelyek, munkalehetőségek 

megteremtése vagy olyan jellegű képzések, melyek megkönnyítik a térségben való 

munkaerő-piaci elhelyezkedést. 

A helyi gazdaságot a helyi vállalkozások működtetik, a vállalkozások szerepe számos csatornán 

keresztül érvényesül. A lakosság körében a vállalkozások foglalkoztatási szerepe jelentős. A 

foglalkoztatás révén jut a helyi lakosság egy része jövedelemhez, mellyel a vállalkozások 

közvetett módon a fogyasztói keresletet generálják. Ha a fogyasztás nagyobb hányadát az adott 

területen lehet tartani a helyi gazdaság önmagát finanszírozza, emellett az emberek helyben 

találnak munkát, jövedelemhez jutnak és az önkormányzat szociális kiadásai jelentősen 

csökkennek. 

A térségben, hasonlóan a világ eseményeihez az elmúlt három évben jelentős gazdasági és 

társadalmi változások következtek be, melyekre megfelelőképpen kell reagálni a 

vidékfejlesztés területén is. A HVS első változatának végrehajtása során számos értékes 

tapasztalattal gazdagodott akciócsoportunk, mely nagy segítségünkre van a mostani HVS 

kidolgozásában, átdolgozásában. A korábban meghatározott célterületek ma is megállják a 

helyüket, azonban azt is el kell mondani, hogy számos új lehetőség fogalmazódott meg a 

térségben. Azonban vannak olyan célterületek, intézkedések, melyekre a vártnál - korábbi 

igényfelmérés ellenére - csekélyebb számú kérelem érkezett be, melynek okát megkeresve a 

feltételeket a lehetőségek szerint változtatva az érdeklődés javítható, vagy a célterület újbóli 

kiírása szükségtelen. Ennek eredményeként a források átcsoportosítására nyílik lehetőség. A 

szélsőséges időjárás negatív hatásai (árvíz, tartós belvizek kártétele) érzékenyen érintették 

térségünket. Mindezek a tényezők arra késztettek bennünket, hogy átértékeljük és a kialakult 

helyzethez igazítsuk a LEADER program korábbi célkitűzéseit, meghatározott irányait. 

A KSH 2009. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a lakosság szám csökkent, a 17 

település lakosságszáma: 57 799 fő, szemben a 60 547 fővel, mely 2008. évben a tervezésünk 

alapját jelentette. A tervezési területen 2008. óta jelentősen növekedett a munkanélküliség, a 

kistérségben a regisztrált munkanélküliek aránya meghaladja az országos átlagot. 

A helyi vidékfejlesztési stratégiában a korábban szakmailag megalapozottan kiírt fejlesztési 

célok és a valós pályázati eredmények részben igazolták vissza a kitűzött stratégiai céljaink 

megvalósulását. Azonban el kell ismerni, hogy a túlbürokratizált rendszerben jelentős pályázati 

forrásunk maradt, mely szintén indokolja stratégiánk felülvizsgálatát. Tapasztalataink szerint a 
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pályázói kedv csökken, a beérkezett pályázatokból hiányzik az innovatív gondolkodás, a 

ténylegesen újszerű megoldások megjelenése.  

 

A másik fő problémát jelenti a szoros benyújtási határidő, mely gyakran a szükséges 

engedélyek 

beszerzését sem teszi lehetővé. 

Ennek tükrében a III. és IV. tengely keretein belül továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk 

fektetni a mikrovállalkozások és a turisztikai jellegű projektek támogatására. A IV. tengely 

(LEADER) keretein belül pedig bizonyos változtatásokat szeretnénk végrehajtani. Továbbra 

is kiemelt területként kezelnénk a helyi termékekkel kapcsolatos beruházásokat. A 

korábbiakhoz képest újításként két új célterületet vezetnénk be. Az egyik a belvízhelyzet 

javítására irányul míg másik pedig a helyi megújuló energiák hasznosítását és felhasználását 

célozná meg. Nem tervezzük komplex projektek megvalósítását. Nagy lehetőséget látunk a 

kis értékű projektek benyújtásában, tekintettel a gyorsabb ügyintézésre, melynek hatására a 

LEADER program megítélése is javul. 
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II.5. SWOT elemzés 

 

Erősségek 

 
Gyengeségek 

 
A    térség   természeti    értékekben    gazdag    

és 
mezőgazdasági      adottságai      kedvezőek      

az 
agrártermelés és turizmus számára 

Kedvező -központi -közlekedés földrajzi fekvés 
és helyzet (tranzit szerep) 

Növekvő aktív korúak száma 

Jó közlekedés-földrajzi helyzet, gyors 

elérhetőség 
Budapestről 

Sokoldalú középfokú szakmai képzési háttér 

A város és térsége jelentős, még kihasználható 
termálvíz készlettel rendelkezik 

Egyéb,    népszerű   turisztikai   célok   

közelsége 
(Mátra, Hortobágy) 

számos természeti érték 

kitűnő horgásztavak 

Gazdag kulturális élet és hagyományőrzés 

jellemző 

Kiváló mezőgazdasági adottságok és 

hagyományok 

Innovatív és együttműködő helyi 

vállalkozások 

Befektetők letelepedéséhez rendelkezésre 

álló zöldmezős és barnamezős területek 

Erős helyi és térségi identitástudat 

Aktív civil egyesületek 

Központi szerepkör a 

környező településeket tekintve 

 

Periférikus jelleg, elmaradott települések jelenléte 
A   mezőgazdasági   termelés   integráltságának   

alacsony 
szintje 
Tökeszegénység    a    gazdaságban    és    az    

intézményi 
szférában 

A gazdasági szervezetek és a lakosság 

eladósodottsági 
Árvíz és belvízveszélynek kitett térség 
Megújuló energiapotenciál kihasználatlan 
Az érdekérvényesítés — lobbizás — alacsony foka 
A települések elöregedése, népességmegtartó 

képesség 
csökkenése 
A Térség településeinek úthálózata rossz (belterületi 

utak, 
járdák) 
Romló demográfiai tendencia - a népességfogyás, 
elöregedési tendencia tovább növekszik és gyorsul 
Helyi termékek hiánya, a kevés meglévő elégtelen 
marketingje 
Önerő hiánya 

Kevés ipari vállalkozás, aki az alacsony 
Képzettségű lakosságot foglalkoztatna 
Meghatározó szerepkörű mezőgazdasági 
vállalkozások működési problémái 
Az aktív korúak számával növekszik a 
munkanélküliek száma 
magas a 8 általánost sem végzettek aránya 
Az elérhetőséget biztosító úthálózat 
minősége elégtelen 
Telítettség bölcsőde, óvoda tekintetében, 
mely a gyerekek másik településre történő 
elszállítását eredményezi 
A magas számú kerékpáros igényeit 
kiszolgáló kerékpárutak hiánya 
Alacsony infrastruktúra 
A helyi turisztikai vonzerő kihasználtsága 
elmarad a lehetőségektől 
Közösségi szintérül szolgáló klubhelyiségek hiánya 
Közösségi nagyobb rendezvénytermek 
hiánya 

A jelenlegi lakástámogatás nem jelent ösztönzést 

nagyobb 
számú fiatal család letelepedéséhez 
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Lehetőségek Veszélyek 

■ Értékes természeti erőforrások 
■ Természeti értékek hasznosítása 
■ Kulturális örökségek gazdag tára 
■ Jász hagyományok ápolása 
■ Termálvízkincs 
■ Rendezvény, termál és gyógy,valamint az 

üzleti 

turizmusban   rejlő   kihasználható   

potenciálok; 

(Turisztikai potenciál kihasználása) 
■ A    főváros    közelségéből    adódó    

potenciális 

vendégkör   lehetőséget   ad   a   falusi   

turizmus 

fejlesztésére 
■ Sokszínű és jó minőségű jász termékek 
■ Hiány- és kihaló szakmák felelevenítése 
■ Épített örökségek megőrzése 
■ Együttműködés hagyományai 
■ Munkanélküli lakosság aktivizálása, 

szakképzése 
■ Biotermékek iránti növekvő kereslet 
■ Gazdaságosan          kitermelhető          

megújuló 

energiaforrások felhasználása; 
■ Szakképzett munkaerő iránti igény 

növekedése 
■ Civil szféra szerepének felértékelődése 
■ Egészséges életmód előtérbe kerülése 
■ Vállalkozói készség erősödése 
■ Roma    közösségek    megvalósítóként    

történő 

bevonása és elfogadtatásuk erősítése 
* Önkormányzatok,    civilek,    és    

vállalkozások együttműködésének       erősítése       

a       térség fejlesztésének érdekében 
■ Esélyegyenlőség növekedése 
■ A belvíz elleni védekezések erősítése 

■ Népességcsökkenés, elöregedő közösségek 
■ Romák   képzetlensége,    életvitelbeli   

elmaradottsága, 

telepek 
■ Kevés ipari vállalkozás, aki az alacsony 

képzettségű 

lakosságot foglalkoztatná 
■ Fiatal és aktív értelmiség elvándorlása 
■ Elszegényedett, migráns elemek beköltözése           

JS 
■ Fejlettségbeli különbségek a települések között                

j 
■ Elöregedő és hiányos infrastrukturális ellátottság 
■ Strukturális munkanélküliség 
■ Tartós munkanélküliség 
■ Fejlesztési tőkeszegénység 
■ Ipari és turisztikai befektetők hiánya 
■ Komplex turisztikai attrakciók hiánya 
■ Szolgáltatások hiánya a turizmusban 
■ Innovációs készségek hiánya 
■ Közéleti érdektelenség 
■ Integrált közösségi terek, fejlesztő szolgáltatások 

hiánya 
■ Az    elérhetőséget    biztosító    úthálózatok    

minősége 

elégtelen 
■ Vízhiányos térség 
■ Tagolatlan táj szerkezet 
■ Nincs alkalmazható, gyakorlati térségi marketing 
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III. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

III.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 

Jövőkép: 

A térség jövőképe visszautal a helyzetelemzésben megállapított tényekre és tendenciákra. 

A HVS-ben megfogalmazott szempontok alapján a jövőben elindul egyfajta 

szemléletváltás a vidéki lakosság körében, identitástudatuk erősödik a helyi civilek 

által szervezett közösségi programok által, erősödik bennük a közösséghez tartozás, helyi 

termékek iránti kereslet nő. A kis településeink megszépülnek, fontosabb épületei fel 

vannak újítva, szép parkokkal, pihenőhelyekkel, valamint EU-kompatibilis 

játszóterekkel rendelkeznek. A helyi védelem alatt álló épületei megújulnak. 

2013-ra a térség természeti adottságaira és hagyományaira épülő fejlesztésekkel (pl. az 

élelmiszerek előállítása, feldolgozása és értékesítése) infrastrukturális feltételek javításával 

beindul a helyi adottságokra épülő élelmiszerek és kisipari termékek előállítása, helyi 

munkaerő alkalmazásával, a térségbe látogató turisták száma növekszik a falusi 

turizmusra épülő turisztikai fejlesztések eredményeként. 

A térség természeti adottságaira építve megkezdődik a megújuló energia potenciál 

felhasználása, valamint a többoldalú együttműködésekre alapozva a térség belső 

társadalmi, gazdasági integrációs szintje és függetlensége erősödik. A folyamatos 

belvízveszély   megszűnik,   melynek   hatására   a   mezőgazdasági   termelés   is   javul. 

Megjelennek a helyi piacokon, nagyobb termelői vásárokon, a területünkön termelt helyi 

termékek közös lógó alatt, mely minőséget garantál a vásárlók számára. Fenntartható és erős 

vállalkozások generálódnak. 

A térségben a képzések szervezésében részt vevő szervezetek által szervezett képzési 

programok egy része olyan tudással ruházza fel a tanulni vágyókat, mely igazodik a 

vidék társadalmi - gazdasági igényeihez és jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít a 

térségen belül. A képzési program másik része pedig a helyi hagyományos 

mesterségeknek a fiatalabb generációk részére történő továbbadását célozza meg. 

 

Céljaink között szerepel még az is, hogy hosszútávon egy társadalmilag fenntartható, 

koherens közösséget alakítsunk ki az esélyegyenlőség biztosításával. Minden településen 

működnek bejegyzett társadalmi szervezetek, klubok, de fontos a közösségi összefogás 

erősítése. A fenntartható és népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő (különböző profilú) 

egyesületek, szervezetek tevékenységének összegzése szükséges, az együttműködési 

lehetőségek feltárása, esetlegesen a turisztikai kínálatba történő bevezetése, sajátos közösségi 

terek létrehozása. Szakszerű hagyományőrző tevékenységek, szakavatott művelői 

kapjanak támogatást. Ezáltal biztosított, hogy valóban a hagyományos szakszerű technika, 

anyaghasználat és forma, motívum kincs öröklődik tovább. 

A térség sajátos környezeti értékeire épülő gazdálkodás, helyi bio- és megújuló-

energiapotenciál térségünkben még kihasználatlan. A térség egyik gazdasági kitörési iránya 
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lehet, ha rendelkezésre álló természeti értékeinket (biomassza, geotermikus energia, 

napenergia) a közeljövőben hasznosítani tudjuk, vagyis a térség gazdaságában olyan 

fejlesztéseket valósítunk meg, melyek a megújuló energia, az alternatív energiahordozók 

használatára is építenek. 

A térség értékeinek megőrzése kiemelt fontosságú térségi közösségünk megerősítésében. 

Településeink számtalan kulturális értékkel, jellegzetes épített környezettel bírnak. Ezen 

fejlesztések támogatása elengedhetetlenül fontosak térségünk társadalmi kohéziója 

szempontjából. A térség természeti és kulturális örökségének védelme, megóvása fontos 

feladat. 

Az akciócsoport területén rejlő adottságok - táji és turisztikai - kiaknázása mellett nagy 

szerepet kap a térségek gazdaságélénkítő, beruházásösztönző programjainak 

támogatása is. 

A környezettudatos magatartás megerősítésével törekedni kell a rendkívül gazdag és 

változatos biodiverzitás fenntartására, valamint harmonikus kapcsolatot kell kialakítani a 

területen gazdálkodási tevékenységet folytatók között. 

A nyitott, innovatív Jászsági közösség megerősítése végett, a hazai- és külföldi 

együttműködések ösztönzésével törekedni kell egy fejlett szociális hálózat kiépítésére. 

  

III.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 

 

1/ Célkitűzés: Versenyképes helyi termékek és szolgáltatások piacra jutásának 

elősegítése 

A településeken a természeti adottságokból adódóan a mai napig jellemzőek a 

mezőgazdasági ágazatok. A mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozása, a 

helyi termékek előállítása alacsony színvonalú, elsősorban kiegészítő jellegű, és 

hiányoznak a magas élőmunka igényű technológiák. Térségünkben több mikrovállalkozás 

működik, amelyek által előállított termékek egy része alkalmas helyi termékké történő 

fejlesztésre. A helyi vállalkozások nagy része nem a mai kor technológiájának megfelelő 

gépekkel dolgozik, ezek, valamint az épületeik felújításra és korszerűsítésre szorulnak. A 

gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások és a termelők közötti összefogás 

hiánya jellemzi a településeket. Adott a termékszerkezet átalakításának lehetősége, a 

tájspecifikus zöldség gyümölcstermesztési hagyományok megőrzése, újabb fajták 

bevonása a termesztésbe. Kistérségünkben gazdag hagyományai vannak a hagyományos 

paraszti gazdálkodásnak, a hagyományos kézműipari, kisipari mesterségeknek (pl. 

kenyérsütés, hagyományos falusi disznótor-húsfeldolgozás, házi aszalványok készítése, 

méhészet, fafaragás, kovácsolás, nemezelés, csuhé-, szalma-, vesszőfonás, kézi hímzés, 

fonás, halászmesterségek, gyógynövények feldolgozása.) Ezeket hagyományos 

technikával és eszközökkel, szerszámokkal végezték. 
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A célkitűzés a térségben induló vagy a már meglévő helyi termelők fejlesztéseinek, 

piacszerzésének támogatását biztosítja (építés, eszközbeszerzés és felújítás,), valamint 

azok piaci megjelenését, és a helyi termékek létrehozását. 

A célkitűzéshez sorolt intézkedés a helyi termékek előállítását, feldolgozását, 

értékesítésének elősegítését és marketingjét célozzák. A kevés beruházást igénylő ipari és 

kézműves hagyományok feltérképezése, rögzítése, oktatása és gyakorlatba történő 

bevezetése, lehetőség szerint turisztikai kínálatba történő bevonása gazdaságot 

fejleszthet. 

2/ Cékitűzés: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése (természeti és épített környezet 

megóvása) 

Fontos a természeti környezet fenntartható hasznosítása a turisztika és a megújuló energia 

elállítása terén. A térség egyik lehetséges kitörési pontját adó turizmus ágazatba 

bekapcsolódás, a biztonságot adó közösségi terek kialakítása, a természeti adottságának, 

sajátos növény- és állatvilágnak kiaknázására, fenntartására irányuló program. A 

célkitűzéshez sorolt intézkedések a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények 

külső felújítását, építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett 

épület vagy épületrész belső felújítását, korszerűsítését, a természeti és a történelmi 

tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek jelenti, különös tekintettel a természeti örökség 

megőrzésére is. A helyi kultúra, a hagyományőrzés és a települési épített környezet (pl. 

járdák, kutak, utcakép, egyházi szobrok, kegyhelyek stb.) megőrzése, fejlesztése, 

karbantartása a lakosság részéről igényként jelentkezik. Ehhez jelentős segítséget tudnak 

nyújtani a helyi civil szervezetek, és azok összefogásai, akciói. Ugyan ezen fejlesztések 

nem a munkahelyteremtést célozzák közvetlenül, de elengedhetetlen a térség 

lakosságának jó közérzetéhez, hozzájárul komfortérzetük növeléséhez. 

3/ Célkitűzés: Szolidáris jász közösség alakítása az esélyegyenlőség biztosításával 

Közbiztonság védelmével kapcsolatosan a tervezési terület mindegyikén működik 

polgárőrség vagy önkéntes tűzoltó egyesület. Jellemzően ők a helyi közbiztonság 

érzetéért felelős civilek, és a közösségi szerepük is jelentős: a kulturális, sport- és 

hagyományőrző rendezvényeket önkéntes alapon biztosítják. Feladatuk a szociális 

feszültségek csökkentése, közösségi és térségi identitástudat erősítése. A szociális 

feszültség csökkentésére lehetőség a szociális hálózat kiépítése mind az idős, beteg 

vagy fogyatékkal élők számára, mind pedig a fiatal szülők számára. Mindenképpen 

szükség van az egészségmegőrzés, a prevenció szemlélet terjesztése, kiemelten a 

hátrányos helyzetű népcsoportok (roma kisebbség) számára. Minden településen 

működnek bejegyzett társadalmi szervezetek, klubok, de fontos a közösségi 

összefogás erősítése. A fenntartható és népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő 

(különböző profilú) egyesületek, szervezetek tevékenységének összegzése szükséges, 

az együttműködési lehetőségek feltárása, esetlegesen a turisztikai kínálatba történő 

bevezetése, sajátos közösségi terek kialakítása. így a helyi lakosság újra felismeri a 

hagyományokban rejlő lehetőségeket, azáltal kedvet kap azok felelevenítésére. A 
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települések lakói jobban magunkénak érzik élőhelyüket, az ifjúság szemléletalakítása 

könnyebb az értékmegőrzésre és a hagyományápolásra. Összetartóbb közösségek és 

együttműködni képes civil szervezetek jönnek létre. 

4/ Célkitűzés: A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi bio- és 

megújuló-energia ágazat valamint a turizmus fejlesztése 

A megújuló energia programok fejlesztésével, a térségben munkahelyek teremtésével, 

az energiaköltségek csökkentésével (pl. önkormányzati intézmények és lakosság 

részére felhasználható helyi energiatermeléssel) olcsóbbá tehető az energiaellátás, 

valamint a helyi öngondoskodás környezetbarát módon valósítható meg, a 

mezőgazdasági termelés újszerű diverzifikálásával. A térség nagy mértékben függ a 

mezőgazdaságtól. A mezőgazdasági termelés melléktermékeinek hasznosítása 

kiugrási pontot jelent, a termelők számára. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a 

biomassza hasznosításának lehetőségét, valamint a napenergia hasznosítását célozzák. 

Megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztésekre és az energia-megtakarítás 

hatékonyságának növelése törekvés elsődleges. A térségben rejlő turisztikai potenciál 

kihasználatlan, ezen szeretnénk javítani. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a 

marketing tevékenységet, magánszálláshelyek létrehozását és kapcsolódó 

szolgáltatások javítását célozzák, a természeti és épített örökségre épülő turizmus 

fejlesztése, termál- és gyógyturizmus fejlesztése és a , szabadidős és sport 

szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése mellett. 

5/ Célkitűzés: Humán erőforrás fejlesztése 

A térség humánerőforrásának fejlesztése, az ismeretek széleskörű terjesztése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy az itt élők jövedelemtermelő képessége növekedjék. 

Képzésekkel, hiányszakmák felélesztésével, turizmushoz köthető ismeretek 

megszerzésével segíthetünk a munkanélküliek elhelyezkedésében. A célkitűzéshez 

sorolt intézkedések az elfeledett, hagyományőrző szakmákkal kapcsolatos képzést, a 

turizmushoz kapcsolódó képzést, valamint a képzések szervezésében, koordinálásában 

közreműködő szolgáltató központ létrehozását támogatják. A célkitűzéshez sorolt 

intézkedések a térség tudásbázisának megalapozását, a térségi gazdasági szereplők 

képzését, információellátását és hálózatba szervezését célozza meg. 

 

6/ Célkitűzés: Helyi életminőség fejlesztése, belvízi védekezés 

Településeinken megfogalmazódott az igény, hogy fejlesztésre kerüljön a közbiztonság. 

Ezt segítik az ide sorolt intézkedések, melyek a polgárőrség eszközállományát 

fejlesztését, valamint térfigyelő rendszerek kiépítését jelentik. A célkitűzésen belül a 

kulturális, szabadidős és sport tevékenységek, kültéri szabadidős készség fejlesztő 

szolgáltatások fejlesztése is megvalósul. Az éghajlatváltozás jelenségei a magas 

hőmérsékletek és csapadékosabb periódusok váltakozásában-és a szárazabb (aszályos), 

valamint csapadékosabb ciklusok negatív hatásaiban (belvízi elöntések, árvízi jelenségek) 

mutatkoznak. Súlyos gondokat és anyagi károkat jelent a talajok elvizesedése, nehéz 
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művelhetősége, a gyomosodás és a termés minőségének romlása. A folyók, hullámterek 

és holtágaik védett természeti értékeket képviselnek, melyek rendkívül gazdag és 

változatos biodiverzitással rendelkeznek. E biodiverzitás fenntartása nem megoldott, 

feszültség van a területen gazdálkodási tevékenységet folytatók és az agrár-

környezetgazdálkodás érdekei között, mely a jelenlegi jogi szabályozás 

diszharmóniájából adódik. A településeken a környezeti tájelemek védelme, 

karbantartása nem megoldott, valamint a mezőgazdasági termelő területek öntözési, 

belvíz elvezetési feladatai nincsenek megfelelően ellátva. Szükséges a rétek, legelők 

feltérképezése, esetleges újrahasznosítása extenzív állattartás révén, cél a parlagon heverő 

földterületek környezetbarát újrahasznosítása, munkahelyteremtés. Szükséges a 

mezőgazdasági és települési melléktermékek (hígtrágya, szalma, zöldhulladék) 

feltérképezése, újrahasznosítási lehetőségeinek (pl. komposztálás, energia biztosítása) 

feltárása és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, oktatása, eszközellátásának 

biztosítása a környezeti terhelés csökkentése érdekében. A munkanélküliek települési 

szintű foglalkoztatásának biztosítása lehetőség, kibővített profillal: a települési feladatok 

minden szegmensében, az öntöző és/vagy belvízelvezető csatornák karbantartása és 

bővítése terén, helyi gazdag biodiverzitás megőrzése terén. A belvíz elleni védekezést 

segítő támogatások nem érik el a kívánt hatást, szükség mutatkozik a védekezés, 

megelőzést segítő eszközök beszerzésére. 

7/ Célkitűzés: Nyitott, innovatív közösség megerősítése képzések segítségével 

A célterületen igény mutatkozik a meglévő, kevés beruházást igénylő ipari és 

kézműves hagyományok feltérképezése, rögzítése, oktatása és gyakorlatba történő 

bevezetése, lehetőség szerint turisztikai kínálatba történő bevonása. 

Az Európai Uniós irányelvek szerinti gondolkodás, tervezés és vállalkozásfejlesztés 

egyik kulcsa a gyakorlatban alkalmazható K+F támogatása, melyre a térségben lenne 

igény, mely feladatot a civil szervezetek és a vállalkozók is érzékelnek. Megoldást 

jelent a foglalkoztatás, művészetek és ahhoz kapcsolódó képzés támogatása. 

III.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Intézkedései 

1. Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

2. Köz- és településbiztonság fejlesztése 

3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 

4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 

5. Helyi megújúló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása 

6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül 

7. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

8. Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 

9.Helyi szektorok képzésének támogatása 

10. Helyi vállalkozások támogatása 
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11. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

 

ÚMVP III. tengely intézkedései 

1. Falumegújítás és fejlesztés 

2. Vidéki örökség megőrzése 

3. Mikrovállalkozások létrehozása- és fejlesztése 

4. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

III.4. A HVS-ben megejelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok 

III.4.1. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

• Természetmegőrző vidékfejlesztés: Támogatja a természeti értékek, a biológiai 

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

ökogazdálkodás fejlesztését, támogatja a helyi turizmusfejlesztést. 

• Szennyezés    megelőzés,    minimalizálás:    támogatja    a    térségben    a    hulladék 

koncentrációjának visszaszorítását, a hulladék újrahasznosítás érvényesítését. 

Törekedjen a szennyezések és a hulladékok kibocsátásának megelőzésére, a lakosság 

szemléletmódjának változtatása a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. 

• 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 

III.4.2. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

• „Termeli helyben, fogyassz helyben": elv alapján segíti elő a helyi piacra jutást, a 

közösségi önellátás megteremtését. A JKHK által érintett helyi piacokon, illetve a 

vonzáskörzetén kívüli térségekben, a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást 

segítse. 

• Minőségi termékek, innováció: Segíti az innovációt, az innovatív gazdálkodási 

technikák elterjesztését és a minőségi (agrártermelést. 

• Térségen belüli termelési együttműködések: Erősíti a JKHK térségében, 

településein belüli a termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók 

egymásközti kereskedelmi kapcsolatainak javítását. Támogatjuk a partnerség 

kialakulását, erősítését. 
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• Helyben foglalkoztatás: Segíti a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások 

fejlődését, a családi gazdálkodási formák elterjesztését, támogatja a falusi 

életmód, a hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését. 

• Integrált termékpolitika: Segíti 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: Segíti a vállalkozások sokszínűségét, 

versenyegyenlőségét. 

III.4.3. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

• Társadalmi felelősségvállalás: civil szervezetek önszerveződésének elősegítése, 

fejlődésük támogatása kiemelt cél, mint ahogy a hátrányos helyzetben lévők 

segítése, a népesség megtartása is. 

• Tudásalapú vidékfejlesztés: Segíti a termeléshez kapcsolódó képzések 

támogatását, a társadalmi képzésekkel is törekedni kell egy fejlett szociális hálózat 

kiépítésére, az értelmiségiek vidéki letelepedésének elősegítésére. 

• Társadalmi kohézió: hosszútávon segíti egy társadalmilag fenntartható, koherens 

közösség kialakítását az esélyegyenlőség biztosításával. Segíti a fenntartató és 

népességmegőrző térség eléréséhez a meglévő szervezetek tevékenységének 

megismerését, az együttműködési lehetőségek feltérképezését. 
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III.5. A HVS-ben felírt HPME-k a következő csoportra oszthatóak 

1. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Szolidáris jász közösség alakítása az esélyegyenlőség  

biztosításával 
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2. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Köz-és településbiztonság fejlesztése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Szolidáris jász közösség alakítása az esélyegyenlőség 

biztosításával 
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3. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Természeti és kulturális örökség megőrzése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi örökség megőrzése, fejlesztése 
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4. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások 

fejlesztése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés 
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5. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi megújuló energia ágazat fejlesztés, 

energiatakarékos rendszerek kialakítása 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi bio-és 

megújuló – energia ágazat valamint turizmus fejlesztése 
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6. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Hagyományos programok és a jász identitás 

motiválása rendezvények keretein belül 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Szolidáris jász közösség alakítása az esélyegyenlőség 

biztosításával 
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7. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi bio-és 

megújuló – energia ágazat valamint turizmus fejlesztése 
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8. számú intézked 

HVS intézkedés megnevezése: Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi életminőség fejlesztése, belvízi védekezés 
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9. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi szektorok képzésének támogatása 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Humán erőforrás fejlesztése 
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10. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások támogatása 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi vállalkozások támogatása, versenyképes helyi 

termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése 
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11. számú intézkedés 

HVS intézkedés megnevezése: Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés 
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IV. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 

IV.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés 

Az I.5 pont alatt ismertetettek mellett tervezői ülések kerültek megrendezésre, minden 

aktualitás a www.jkhk.hu honlapon a HVS felülvizsgálat 2013 menüpont alatt elérhető. 

 

http://www.jkhk.hu/
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2013.04. 03-04. HVS felülvizsgálat egyeztető megbeszélés 
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2013.04. 08. HVS felülvizsgálat egyeztető megbeszélés 
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A jelenlegi tervezési időszak első szakaszában több, 169 új, vagy megújított projektötletet 

gyűjtöttünk össze, melynek jelentős része kérelem, vagy pályázat formájában is 

megformázásra kerülhet. 

- Honlapunkon és az önkormányzatok honlapjain is meghirdettük a felülvizsgálatot, 

- nyilvánosságra hoztuk a teljes tervezési időszak ütem és feladattervét 

- Honlapunkon külön menüpont létrehozása”HVS felülvizsgálat 2013”néven 

- A polgármesteri hivatalokba kihelyezésre kerültek a tájékoztató plakátok, 

tájékoztató anyagok, kezdve a HVS felülvizsgálatát megkezdő lakossági fórum 

meghívójával. 

- Az érintett 17 település közül 9-en tartottunk lakossági fórumot. Ezekre 

fórumokra a nyilvános meghívókon túl közvetlenül is meghívtuk azokat az 

ügyfeleket, akik az elmúlt időszakban projektötlettel keresték fel a 

munkaszervezetet. 

- Személyes konzultációs lehetőséget biztosított a munkaszervezet. 

A lakossági fórumon résztvevők száma: 

Település neve Fórum dátuma 
Résztvevők száma 

Összesen 
közszféra civilszféra vállalkozói szféra 

Jánoshida 2013. március 26. 2 2 0 4 

Jászladány 2013. március 26. 1 0 2 3 

Jászapáti 2013. március 26. 5 4 18 27 

Jászalsószentgyörgy 2013. március 27. 2 0 3 5 

Pusztamonostor 2013. március 27. 2 0 2 4 

Jászfényszaru 2013. március 27. 2 5 2 9 

Jászdózsa 2013. március 28. 2 1 7 10 

Jászárokszállás 2013. március 28. 3 5 1 9 

Jászkisér 2013. március 29. 2 3 1 6 

Összesen   21 20 36 77 
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Lakossági fórumon résztvevő szférák aránya: 

 

A fórum alkalmával konkrét fejlesztések is megfogalmazódtak, melyeket a résztvevő 

projektgyűjtő adatlapokra leírtak, és a fórumon átadták az egyesület munkatársainak. A 

megadott határidőig 169 db projektgyűjtő adatlap érkezett be az egyesülethez. Az 

adatlapok leadására, benyújtására április 02-ig volt lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

26% 

47% 

közszféra 

civilszféra 

vállalkozói szféra 
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IV.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

Az egyesület demokratikusan működik bárkinek lehetősége van a csatlakozásra, 

érvényesül az egy tag egy szavazat elv, a civil, a köz és az üzleti szféra megfelelő 

arányban (a közszféra max. 40%) képviselteti magát,mind a tagságban, mind az 

elnökségben. Az operatív feladatokat a munkaszervezet végzi, ide értve a program 

megvalósításának pénzügyi igazgatását, a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos 

információszolgáltatást, a pályázatok kezelését, kiértékelését. A Szervezet egy irodát 

működtet, melyben elkülönítetten zajlik az akkreditált és ügyfélszolgálati feladatok. Az 

ügyfélszolgálaton az Egyesülettel kapcsolatos teendőket, az ügyfélfogadást, pályázati 

tanácsadást, kérelmek összeállításában történő segítségnyújtást, az akkreditált irodában az 

MVH által delegált feladatellátást, a pályázatkezelést végzik a munkaszervezet dolgozói. 

A munkaszervezetet 3 tag alkotja. Munkájukat az elnökség felügyeli. 

Tevékenységi területünk alapvetően két fő részre bontható: 

 Közösségi együttműködésen alapuló gyakorlati vidékfejlesztés az egyesület 

partnereinek összefogásával, önálló projektekkel, illetve együttműködő 

partnerként 

 ÚMVP fejlesztési forrásai felhasználásának ösztönzése, projektgenerálás, 

pályázat-, kérelemkezelési tevékenység 

Az Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete megalakulásakor fontos kritérium 

volt, hogy a megfelelő működés, partnerség-építés, a kellő információáramlás, a hatékony 

képviselet érdekében kistérségi iroda kerüljön kialakításra. 

Ezen a tevékenységi területen az alábbi résztevékenységeket látja el az Egyesület: 

 Kérelmekkel, pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás jászapáti irodában és igény 

esetén, a helyszínen. (Projektgenerálás, pályázatokkal és kifizetési kérelmekkel 

kapcsolatos tanácsadás, szaktanácsadás) 

 Pályázatok, támogatási kérelmek beérkezését követően ellátott tevékenységek 

(iktatás, szkennelés, rögzítés, dokumentációk ellenőrzése, hiánypótoltatása, 

bírálatának előkészítése, rangsorállítás, bírálatról szóló határozatok kezelése, 

kapcsolattartás a központi hivatalokkal (Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési 

Hivatal, Vidékfejlesztési Minisztérium, stb.). 

 UMVP forrásainak kezelésével kapcsolatos további tevékenységek (Folyamatos 

ügyfélszolgálat biztosítása, adatszolgáltatás az IH és MVH részére, térségen belül 

rendezvények, események, hírek közlése VM-JH kornmunikációs igazgatóság 

részére; www.umvp.eu oldalon való kommunikálás, HVS felülvizsgálat, 

http://www.umvp.eu/
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www.jkhk.hu honlap folyamatos frissítése, Munkatervi és pénzügyi beszámoló 

elkészítése, jogszabályok véleményezése, szakmai anyagok előkészítésében való 

segítségnyújtás IH, MVH felé. 

 

 

 

A pályázatok elbírálásakor minden pályázó egyenlő eséllyel indul, függetlenül attól, hogy 

tagja-e a közösségnek vagy sem. Az elnökség és a munkaszervezet tagjai nyitottak az 

innovációra, folyamatosan tájékozódnak és keresik azokat az újszerű megoldásokat, 

melyek alkalmazását beépíthetik a működésbe. Ennek érdekében rendszeresen részt 

vesznek a belföldi és az európai hálózatok találkozóján, képzéseken. A munkát az 

Irányító Hatósággal kötött szerződés és iránymutatások alapján végzik. Képviselik az 

Akciócsoportot a különböző tanácskozásokon és eseményeken. Az akciócsoporton kívüli 

területekkel területközi együttműködések keretében, illetve tapasztalatcsere programokon 

keresztül érintkezik. Az eddigi működés során az Akciócsoport igyekezett a Stratégiánk 

alappillérét tartó térségi gazdasági szereplőkkel folyamatos kapcsolatot tartani, 

konzultálni. Az érdekeiket, igényeiket szem előtt tartva pályázati tanácsadással, 

LEADER célterületek kiírásával segítettük a már működő vállalkozásokat 

megerősödésükben, az indulókat céljuk elérésben. A térségi kistermelőket, kézműveseket 

kutatómunkánknak köszönhetően sikerült feltárni, számukra rendezvényeinken ( 

LEADER EXPO stb.) bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, és termékeik 

értékesítésének megsegítése érdekében, a Zagyva projektben is szerepet vállaltunk. A 

gazdasági szereplők számának növekedése erősebb vállalkozói kör kialakítását a 

munkaerőpiac szerkezeti átalakulását végső soron a munkahelyteremtést eredményezi. A 

helyi turizmus fejlesztése, a térségben működő szolgáltatások megismertetése érdekében 

amellett, hogy ügyfélszolgálati irodánkban helyet biztosítunk a térségi vállalkozók 

kiadványainak, saját turisztikai kiadványt is megjelentettünk, melyet országos és 

nemzetközi kiállításokra, vásárokra eljuttatunk. A térségi marketing fejlesztése érdekében 

külön intézkedést vezetünk be, mellyel segíthetjük a vállalkozóink és termékeik 

bemutatkozását a térségben, a régióban, vagy akár a nemzetközi piacokon. 

A munkánk során törekszünk a civil szervezetekkel együttműködni, munkájukat, 

tevékenységeiket támogatni. Több rendezvényen teret, helyszínt biztosítottuk 

tevékenységük bemutatására, gyakorlására, működésükhöz szükséges információkkal, 

pályázati tanácsokkal láttuk el őket. A hagyományőrzés, a sport, és a kultúra területén 

működő szervezetekkel kiemelten jó kapcsolatokat ápolunk, célunk az egyéb 

érdekeltségű civileket is, mint önkéntes tűzoltók, polgárőrség bevonása a Stratégia 

végrehajtásába. Az általuk tartott rendezvényeken gyakori előadók, kiállítók, támogatók 

http://www.jkhk.hu/
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vagyunk, igyekszünk minden meghívásnak, felkérésnek eleget tenni, nemcsak hivatalból, 

hanem mint partner és résztvevő. 

A települések vezetői által ismerjük a települések problémáit, terveikről, 

kezdeményezéseikről tájékoztatnak minket, a HVS tervezésétől a végrehajtásán át a 

megvalósulásig támogatásukat élvezzük. Együttműködünk a fejlesztési célok 

megvalósításában, segítjük őket a vidéki életterek bővítésében, az általuk biztosított, de 

nem kötelező feladataik ellátásához kapcsolódó szolgáltatások minőségének javításában. 

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete jogi személyiségű szervezete már a 

kezdetektől kiemelten fontosnak tartotta az együttműködések generálását, a helyi 

partnerség erősítését, melynek fontosságát a térségben korábban működő „Jász - 

Sarokpont" Összefogás a Térség Jövőjéért LEADER Akciócsoport működése óta ismerik. 

A HVS tervezésekor az egyesület teljes tagságát sikerült mozgósítani, nagy hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy a készülő HVS a valós igényeken alapuljon. 

A helyi erőforrásokra épülő, részvételen és együttműködésen alapuló fejlesztések 

eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen a helyi szereplők 

együttműködési készsége; milyen a társadalmi kohézió, az egyének és a közösségek 

közötti összetartó erő; mennyire aktív a helyi közösség; léteznek-e működő közösségek; 

az egyének, a közösség akar-e tenni a település, a kistérség társadalmi-gazdasági 

fejlődéséért vagy hogy van-e egyáltalán igény a fejlettebb életminőség iránt. 

A több mint 60 000 lakosú Jászberényi kistérségben 17 települési önkormányzat, a 

településeken működő civil szervezetek és vállalkozások együttműködése 

meghatározó. Az akciócsoportban való tagság és a projektgyűjtésben való részvétel 

alapján a települési önkormányzatok a legaktívabb helyi szereplők. 

Tapasztalataink szerint a partneri kapcsolatok a térségben egyre erősebbek, így az 

együttgondolkodás és a tevékenységek összehangolásának feltételei javulnak. Az 

akciócsoport a tervezés során szembesült azzal a ténnyel, hogy milyen nehéz is 

mozgósítani, a tervezésben való aktivitásra ösztönözni a későbbi fejlesztendő 

célcsoportot. Az aktivitás mértéke a település nagyságával fordítottan arányos volt. A 

kisebb településeken rendezett fórumokon jóval nagyobb számban jelentek meg a 

helyi szereplők, s aktivitásuk is erőteljesebbnek bizonyult az elképzelések, igények és 

ötletek megfogalmazását illetően. 

Sajnos a településeken és a térségben létező széthúzó erők erősebbek, mint az 

összekötő kapocs, hiányzik egy olyan vezető és összetartó erő, amely meghatározó 

szerepet játszik a térségi szereplők összekovácsolásában, és képes a kölcsönös 
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előnyök mentén létrejövő és működő társadalmi kooperáció kialakítására. Az 

elkövetkezőkben fenti problémákat meg kell próbálnia kezelni az Akciócsoportnak, 

be kell töltenie az összefogó, koordináló szerepet. Rendezvényekkel, konferenciákkal 

és továbbképzésekkel kell elérni a térségben élő vidékfejlesztési szereplők 

együttgondolkodását, összefogását. 

A térségi LEADER pályázati program egyik fontos célja volt a kapcsolatépítési 

lehetőségek bővítése a vállalkozói, közösségi, önkormányzati területen egyaránt. A 

LEADER forrásból megvalósított kisebb-nagyobb rendezvények, a különböző 

vállalkozói és nonprofit fejlesztések környezetükkel szorosan együttműködve 

kerülnek megvalósításra. 

Meg kell említeni, hogy a LEADER - programmal kapcsolatban a térség szereplői 

még tapasztalatlanok, sokak számára a LEADER egy újabb pályázati lehetőséget 

jelent, mintsem egy alulról szerveződő, helyi részvételen és együttműködésen alapuló 

társadalmi tőkét erősítő programot. A program megvalósításával kapcsolatos későbbi 

- remélhetőleg - pozitív tapasztalatok és az ún. LEADER - kultúra terjedése azonban 

nagymértékben előmozdíthatja a helyi közösség cselekvőképességének fejlődését és 

közösségi kezdeményezéseinek eredményes megvalósítását. Akciócsoportunk szerint 

a LEADER átvitt értelemben egyrészt egy hatékony, célravezető vidékfejlesztési 

filozófiát, vezérelvet jelent, másrészt, pedig egy vezető erő létét feltételező 

programot. Vezető erőre azért van szükség, mert segítségével a helyi társadalom 

mozgósítható, cselekvésre ösztönözhető, a helyi szereplők kapcsolatai, tevékenysége 

szervezhető, ezáltal megnő a helyi közösségek cselekvőképessége, ami a LEADER - 

program megvalósulásának záloga. 

Jól alapozhattunk a már létező együttműködésekre. Mindezek eredménye a következő 

fejezetben részletezett hatékony forrásfelhasználásunk. Alakulásunk demokratikus 

volta és működése révén azóta is számíthatunk tagságunkra. 

V. HVS Melléklet 

1. A HVS LEADER terv részét a mellékletek követik, amelyek az alábbiak: 

 

1.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

1.2 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

1.3 A nyilvánosság intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 

1..4 Térképek 

1.5 Táblázatok 

1.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
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1.7 Fenntarthatósági alapelvek 

 2. A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER 

Intézkedési Terv és felépítése 

2.1.LEADER Intézkedési Terv 

2.2. Projekt adatlap 

2.3. Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz 
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1.1.A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedések Célja Időpont Résztvevők, érintettek

Honlapon való 

megjelentetésa a HVS 

felülvizsgálathoz kapcsolódó 

programok, anyagok

Széleskörű népszerűsítés, 

figyelemfelkeltés a HVS 

felülvizsgálat kapcsán

2013.március 21-től folyamatosan www.jkhk.hu látogatói

Körlevél küldése

Széleskörű népszerűsítés, 

figyelemfelkeltés a HVS 

felülvizsgálat kapcsán

HVS tervezés ideje alatt 

folyamatosan(fórumokról, eseményekről)

Önkormányzatok, 

vállalkozások és civil 

szervezetek a Jászsági 

Kistérségi Helysi Közösség 

Egyesülete tagsága, hálózati és 

együttműködő partnerek több, 

mint 200 szervezet

Média megjelenések

Információ nyújtása a HVS 

felülvizsgálat folyamatáról, 

állásáról, várható feladatok, 

teendők ismertetése, elért 

eredmények, szakaszok 

bemutatása

2013.03.27                                                  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.

161603820665427.1073741833.14930288

1895521&type=1                                                                                                                                        

2013.04.05                    

http://jttv.hu/munkahelyteremtes-cel-0            

Honlapon való megjelenés. 

HVS felülvizsgálati 

egyeztetés, elnökségi ülés, 

közgyűlés

HVS gyakorlati 

felülvizsgálata

2013.03.25.                               

2013.04.03.                                                 

2013.04.04.                                                  

2013.04.08.                                                

2013.04.10. Elnökségi ülés                            

2013.04.11.KGY

Honlapon való megjelenés. 

Résztvevők:munkaszervezet,el

nökségi tagok, TCS tagok és 

meghívottak

Személyes konzultáció 

lehetősége

Személyes konzultáció, 

tanácsadás

folyamatosan a HVS felülvizsgálat 

időszakában

A Jászsági Kistérségi Helyi 

Közösség Egyesülete 

működési területén élők

HVS felülvizsgálat képzés HVS tervezés útmutatója
2013. 03.12.                                                 

2013.03.20.

A HVS, illetve a célterületek 

felülvizsgálata során az IH 

munkatársai régiós 

egyeztetéseket, illetve 

konzultációkat tartottak a 

HACS-oknak.

Regionális értekezletek
HVS felülvizsgálatának 

aktuális kérdései
2013.04.10

Az értekezlet meszervezése é 

lebonyolítása a HACS-ok 

feladata, a megvalósult 

regionális értekezletek 

mindenkori központi kérdése 

a HVS tervezés aktuális 

feladata.
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1.2 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACS
 LEADER forrás 138/2012. (XII. 17.) 

IH közlemény alapján 

GF-re 

fordított 

forrás 

Rendelkezésre álló szabad 

forrás összesen

Jászsági Kistésrési Helyi Közösség 

Egyesülete
2 663 610 €

Gazdaság Fejlesztés                            

616 360 €

Szolgáltatás Fejlesztés                        

602 709 €         
23,10%

  1 444 541 €                                         

422 239 301 Ft

Lekötött forrás 
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1.3 A nyilvánosság intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 

Önkormányzatoknál kifüggesztett hirdetmény 
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Folyamatos tájékoztatás saját honlapon 
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Települési honlapokon való megjelenés 

www.janoshida.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.janoshida.hu/
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http://www.jaszboldoghaza.hu/tervezzunk-egyutt/403 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jaszboldoghaza.hu/tervezzunk-egyutt/403
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http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-

forumra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-forumra/
http://pusztamonostor.hu/2013/03/19/meghivo-hvs-felulvizsgalat-tajekoztato-forumra/
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Lakossági fórumok  

Jászladány 
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Jászapáti 
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kontakt személy (amennyiben a megközelítés 

név

Jászfényszaru tanösvény Jászfényszaru Tóth Tibor

Jásziványi Kunhalmok Jászivány Lóczi Miklósné

Jászfelsőszentgyörgy Bánhegyi présházak Jászfelsőszentgyörgy Zelenai Tiborné

Vadaspark Jászalsószentgyörgy Jászalsószentgyörgy Szarvák Imre

Jászberényi Állat és Növénykert Jászberény Fercsik Péter

Jásztelek, Pusztamizsei Természetvédelmi 

Terület 
Jásztelek Tóth Nóra

Jászdózsa, Pap-erdő Jászdózsa dr. Szerencsés István

kontakt személy

név

Temetőkápolna, Kálvária, Jászapáti 5130 Jászapáti, Temető út Kladiva Imre

vízimalom Jászalsószentgyörgy  5054 Jászalsószentgyörgy, Vízimalom út 4. Szarvák Imre

Iskolakápolná, Jászágó 5124 Jászágó, Jókai Mór u. 14 Bordás Anett

Római katolikus Nagytemplom Jászberény  5100 Jászberény  Szentkúti tér 1 Dr. Medvegy János

Jászkürt Fogadó, Jászberény 5100 Jászberény Déryné u. 6. Sas István

Jász Múzeum, Jászberény 5100 Jászberény, Táncsics M. u. 5. Horthiné Dr. Bathó Edit

Hamza Múzeum, Jászberény 5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7 B. Jánosi Gyöngyi

Római katolikus (Rozália-)kápolna, Jászberény 5100 Jászberény, Nagykátai út. Dr. Medvegy János

Artézi kút - „Jászok Kútja”, Jászdózsa 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér. dr. Szerencsés István

Bánhegyi Présházak , Jászfelsőszentgyörgy 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57 Zelenai Tiborné

Papp és Rimóczi kastély Jászfényszaru 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18. Tóth Tibor

Bedekovich emlékoszlop, Jászfényszaru 5126 Jászfényszaru, Hunyadi út 2. Tóth Tibor

Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény, 

Jászkisér
5137 Jászkisér, Bocskai István út 26. Hajdó László

Római katolikus templom Jászladány 5055 Jászladány, Hősök tere 9 Dankó István

Szarvasgomba múzeum Jászszentandrás 5136 Jászszentandrás, Járási iskola út 57 Stuchlik László

Havas Boldogasszony kápolna Jászetelek 5141, Jásztelek, Szabadság út 84. Tóth Nóra

Balázsovich Oszkár máltai lovag egykori kúriája 

(jelenleg művelődési ház) Pusztamonostor
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. Sugár Judit

Hegedűs-kastély (jelenleg óvoda) 

Pusztamonostor
5125 Pusztamonostor, Rákóczi út 75. Sugár Judit

Helytörténeti Gyűjtemény, Alattyán 5142, Alattyán, Kossuth u. 10/a. Dr. Mosonyi Sándor

Tanyamúzeum, Jászapáti 5130 Jászapáti, Szentandrási út. Mihályi József

Szent Család Templom 5144 Jászboldogháza Rákóczi utca 25. Szűcs Lajos

Római Katolikus Templom, Jánoshida 5143 Jánoshida Fő utca 1. Eszes Béla

 a lakóház / tájház pontos címe

Vágó Pál Múzeum Jászapáti Kökény Gáborné 5130 Jászapáti, István király út 23.

Jász Ház, Jászárokszállás Ördögné 5123 Jászárokszállás, Széchenyi út 31. 

Tájház, Jászdózsa Zsidei Andrásné 5122 Jászdózsa, Bozóky János út 8.

tájház, Jászszentandrás Banka Ferenc 5136 Jászszentandrás, Mártírok utca 1/2.

Gecse Árpád emlékház Dalmadi Tiborné 5142 Alattyán, Szent István út 26.

Népi lakóház, tájház (legszebb, legjellegzetesebb példák)

I. Védett természeti értékek (a természeti objektum vagy terület megnevezése)

Megnevezés
Hol található? (település vagy terület 

megnevezése)

II. Példaértékű és/vagy jellegzetes kulturális értékek (védett és/vagy jelentős látnivalóként számontartott épület építmény vagy egyéb) 

Megnevezés
Hol található? (település vagy terület 

megnevezése)
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1.5 Táblázatok 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) közleménye a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

tervezésben helyi közösségenként allokálható forrásokról alapján 

ÚMVP III. tengely 1. és 2. kör – 25 nyertes pályázat  
 

 
 

 (270,42 Ft/Euró)  

 

ÚMVP IV. tengely 1. kör - 29 nyertes pályázat!!! 
 

 
 

 

 
 

 

 

Forrásallokáció I. körben lekötött forrás 2. körben lekötött forrás

Jogcímek € € € € Ft

Falumegújítás és fejlesztés 1 282 393 855 982 76 411 350 000 110 103 000

Mikrovállalkozások 

létrehozása és fejlesztése
787 237 0 187 237 600 000 188 748 000

Turisztikai tevékenységek 

ösztönzése
844 701 244 701 0 600 000 188 748 000

Vidéki örökség megőrzése, 

korszerűsítése
621 797 161 414 110 635 349 748 110 023 726

Összesen 3 536 128 1 262 097 374 283 1 899 748 597 622 726

Rendelkezésre álló szabad forrás

Forrásallokációs táblázat

HACS regisztrációs száma:

HACS neve:

Rendelkezésre álló forrás (€ és Ft): 1 833 780 € 495 890 787 Ft

Lekötött forrás (€ és Ft): 462 644 € 125 108 218 Ft

Euró árfolyam: 270,42

1004407922

Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület

€ Ft € Ft

61 949 16 752 270 182 143 49 255 089

36 660 9 913 691 14 598 3 947 592

5 756 1 556 438 101 164 27 356 869

15 119 4 088 400 122 766 33 198 462

0 0 70 875 19 165 923

92 038 24 888 797 13 300 3 596 705

71 548 19 347 924 467 592 126 446 315

179 575 48 560 698 120 425 32 565 302

1000351 LEADER térségen belüli együttműködés - Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének 

esélyegyenlőség növelésének támogatása 

Lekötésre került összeg

1000368 LEADER közösségi célú  - Természeti és kulturális örökség megőrzése

1012936 LEADER vállalkozási alapú  - Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Maradvány tervhez képest

Kötelezettség-vállalás

1000139 LEADER közösségi célú  - Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése

1000283 LEADER közösségi célú  - Településbiztonság fejlesztése

1000320 LEADER rendezvény - Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése

1012943 LEADER vállalkozási alapú  - Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása

1000337 LEADER rendezvény - Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények keretében

462 644 125 108 218 1 092 864 295 532 256Összesen
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ÚMVP IV. tengely 2. kör - 70 nyertes pályázat!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft €

560 107 096 1 780 491

250 096 753 795 018

310 010 343 985 474

Euró árfolyam: 314,58 Ft/€

Lekötésre került összeg összesen

Maradvány

Rendelekzésre álló forrás

Ft € Ft €

6 564 614 20 867 13 435 386
42 708

49 390 493 157 004 104 099 907 330 917

32 824 447 104 343 175 553
558

19 111 969 60 753 16 030 715
50 959

4 999 992 15 894 15 000 008
47 682

53 542 034 170 201 146 457 966 465 566

23 126 731 73 516 66 873 269 212 579

32 551 692 103 387 12 448 308 39 571

27 984 781 88 882 72 015 219 228 924

250 096 753 795 017 446 536 331 1 419 468Összesen

Kötelezettség-vállalás

Lekötésre került összeg Maradvány tervhez képest

Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása 

rendezvények keretein belül

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos 

rendszerek kialakítása

Helyi vállalkozások támogatása 

Természeti és kulturális örökség megőrzése

Köz- és településbiztonság fejlesztése

Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával

Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások 

fejlesztése



 

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu  

 

                                                    178 

 
 

 

1.6 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program (2009-2014) 

• Jászberényi kistérség területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja  

(2007-2013) 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program (2007-2013) 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program (2010-2013) 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-

működtetési és Fejlesztési terve (2008-2014) 

• Integrált Városfejlesztési Stratégia - Jászapáti, Jászfényszaru /2010/ 
 

2. A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési 

Terv és felépítése 

2.1.LEADER Intézkedési Terv 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező 

adattartalom) 

Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

1.3.HVS intézkedés leírása: (kötelező) Támogatás vehető igénybe nonprofit 

szervezetek feladatellátását segítő tárgyi 

eszközök, fellépő ruha beszerzésére, valamint 

kapcsolódó marketing tevékenységre. 
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1.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Csak olyan non-profit szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2013. január 1-ét 

megelőzően székhellyel rendelkezik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület 

tervezési területén. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- A fejlesztést a három szféra (köz-, civil- vállalkozói szféra) együttműködésével kell 

megvalósítani, amely során a közszféra a fejlesztéssel érintett település 

önkormányzata kell, hogy legyen. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) 

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

 

1.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) 

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: (opcionális) 
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Együttműködési megállapodások 
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2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Köz- és településbiztonság fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A közbiztonsággal foglalkozó szervezetek cél 

szerinti tevékenységéhez közvetlenül 

kapcsolódó fejlesztésekre, valamint 

kapcsolódó marketing tevékenységre. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, amelyeknek alapító okiratában vagy 

alapszabályában 2013. január 01. megelőzően a cél szerinti tevékenységek (közrend 

és közbiztonság védelme, tűzoltás és mentés, katasztrófa elhárítás) között szerepel 

és tagja az országos vagy megyei szakmai szövetségnek és együttműködik a helyi 

önkormányzattal és más civil szervezettel 

- Járműbiztonsági rendszerek kiépítése nem támogatható. 

- Marketingtevékenység önállóan nem, csak eszközbeszerzéssel, fejlesztéssel együtt 

támogatható. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 
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Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

 

2.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

Országos vagy megyei szakmai szövetségtől tagsági igazolás  

Alapító okirat vagy alapszabály becsatolása 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Természeti és kulturális örökség 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi örökség megőrzése, fejlesztése 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése 

érdekében helyi épületek, építmények 

fejlesztésére, tárgyi eszközök beszerzésére, 

valamint kapcsolódó kiadványok készítésére. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Kizárólag bejegyzett és működő civil szervezetek pályázhatnak, melyek bejegyzése 

2013. január 01. előtt történt meg és együttműködési megállapodással rendelkezik a 

helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

- Egy helyrajzi számra egy támogatási kérelem támogatható 

- csak az a kiadvány készítés támogatható, amely rendelkezik ISBN igazolással 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 
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3.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

Egyházi jogi személy 

 

3.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jászfényszaru; Jászkisér;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

ISBN igazolás csatolása kiadvány készítésekor 

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 

településen belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet 

szemle is, nem kell hiteles) 

 

 

4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Szabadidős és sporttevékenységek, 

szolgáltatások fejlesztése 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező Szabadidős és sporttevékenység támogatására, 

tevékenységhez kötődő épületek kialakítására, 
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adattartalom) felújítására, kapcsolódó 

marketingtevékenységre. Szabadidős és 

sporttevékenységhez köthető 

eszközbeszerzésre. 

Támogatás vehető igénybe olyan 

fejlesztésekre, melyek a szabadidősport 

gyakorlását elősegítő bel- és kültéri 

sportpályák, sportolásra alkalmas területek 

fejlesztését, eszközök beszerzését, kiszolgáló 

infrastruktúra kiépítését, új tematikus 

szabadidősport pályák kiépítését tartalmazzák. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Kizárólag bejegyzett és működő civil szervezetek pályázhatnak, melyek bejegyzése 

2013. január 01. előtt történt meg és együttműködési megállapodással rendelkezik a 

helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

- Egy helyrajzi számra egy támogatási kérelem támogatható 

- A fejlesztés eredményeként a szolgáltatást és a sportolási lehetőséget mindenki 

számára hozzáférhetővé kell tenni. A használatot házirendben szükséges 

szabályozni, melyet a pályázó táblán helyez el a fejlesztési területen. 

- A fejlesztés olyan területen nem valósulhat meg, amely kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézményekhez kapcsolódó területet érint. 

- Játszótér kialakítása, felújítása nem támogatható. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 
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Maximum támogatási összeg: 3  500 000Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

4.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 

településen belüli   elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet 

szemle is, nem kell hiteles) 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, 

energiatakarékos rendszerek kialakítása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

A térség sajátos környezeti értékeire épülő 

helyi bio- és megújuló-energia ágazat 

valamint a turizmus fejlesztése 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Megújuló energia előállítását, működtetését 

bemutató helyek kialakítása. Építés, felújítás, 

infrastruktúrafejlesztés, eszközfejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketing költség. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- a beruházásnak megújuló energia felhasználást kell tartalmaznia 

- A marketing költség és a kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem 

támogatható. 

- A pályázó vállalja, hogy a kötelező fenntartási időszakban évente 5 napon lehetővé 

teszi az érdeklődők számára a fejlesztés bemutatását, megismertetését, mely 

napokat meghirdet a helyben szokásos módon, illetve annak megrendezéséről a 

LEADER HACS-ot tájékoztatja. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása 

esetén legalább 1 alkalommal a JKHK Egyesülete LEADER HACS tervezési területén 

megjelenő írott sajtóban tájékoztatja a lakosságot a megvalósult projektről. 

- Azok az egyéni vállalkozások és mikro-kis-közép vállalkozás pályázhat, akiknek az 

elmúlt 2 évben a statisztikai létszáma minimum 3 fő  

- Egy helyrajzi számra egy támogatási kérelem támogatható 

- A fejlesztés összes költségének a minimum 50 %-át megújuló energia felhasználását 

biztosító illetve  az építmény energetikai korszerűsítésére kell fordítani 
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5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

  Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1.000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

 

 

5.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Alattyán; Jánoshida; Jászalsószentgyörgy; Jászapáti;  Jászágó;  Jászárokszállás;  

Jászboldogháza;  Jászladány;  Jászdózsa;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászivány;  

Jászjákóhalma;  Jászkisér;  Jásztelek;  Pusztamonostor;  Jászszentandrás; 

 

 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Nyilatkozat a bemutató jelleg melletti látogathatóságáról 

Költségvetés benyújtása, melyben külön fel kell tüntetni a megújuló energia felhasználást 

biztosító ill. az építmény energetikai korszerűsítésre fordított költségeket 

Nyilatkozat statisztikai létszámról 

Nyilatkozat nyomtatott sajtóban történő megjelenésről 
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A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 

településen belüli   elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet 

szemle is, nem kell hiteles) 
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6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Hagyományőrző programok és a jász identitás 

motiválása rendezvények keretein belül 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Szolidáris jász közösség kialakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton 

és kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai 

előadások, konferenciák, közösségi fórumok 

szervezésére, új közösségi rendezvények 

támogatása. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- új rendezvény esetén a támogatott rendezvény első megrendezését követő évben 

ismételten megrendezi hasonló tartalommal az eseményt 

- csak az a rendezvény támogatható, melyek együttműködési megállapodással 

rendelkezik a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

- a rendezvényen bemutatásra kerül 5 helyi termék vagy helyi népi hagyományokon 

alapuló mesterség, tradicionális tevékenység 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása 

esetén legalább 1 alkalommal, a rendezvény megvalósítása előtt, a JKHK Egyesülete 

LEADER HACS tervezési területén megjelenő írott sajtóban, egy hirdetés formájában 

tájékoztatja a lakosságot a rendezvényről. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 
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6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

6.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

Programterv 

Nyilatkozat a rendezvényen bemutatásra kerülő helyi termék vagy helyi népi hagyományokon 

alapuló mesterség, tradicionális tevékenységekről 

Nyilatkozat nyomtatott sajtóban történő megjelenésről 
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7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

A térség sajátos környezeti értékeire épülő 

helyi bio- és megújuló-energia ágazat 

valamint a turizmus fejlesztése 

 

7.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Falusi magánszálláshelyek kialakítására, 

fejlesztésére vagy a szálláshely kialakításához 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére 

igényelhető támogatás.  

Támogatható: épület felújítás, 

eszközbeszerzés, marketing költség, parkosítás 

költsége 

 

7.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Csak olyan fejlesztés valósítható meg, mellyel minimum III. osztályú panziók, II.-III. 

osztályú üdülőházak, apartmanok, 2 csillagos kempingek, falusi szálláshelyek  

kerülnek kialakításra. 

- csak az a fejlesztés támogatható, mely rendelkezik együttműködési megállapodással 

a helyi önkormányzattal 

- Marketingtevékenység önállóan nem támogatható. 

- A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok esetében kizárólag kisléptékű 

fejlesztés támogatható. 

- Kapcsolódó lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztésére legfeljebb 2.000.000 Ft vehető 

igénybe. 

- Egy helyrajzi számra egy támogatási kérelem támogatható 

- Falusi magánszálláshelyek kialakítására, fejlesztésére maximum 5 000 000 Ft 
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támogatási összeg igényelhető. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása 

esetén legalább egy helyi termék előállítása vagy feldolgozása bemutatásra kerül az 

üzemeltetési időszak alatt. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

  Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1.000 000Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Őstermelő 

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

7.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
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- műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, homlokzati rajzok) 

- Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal 

- Nyilatkozat helyi termékről 

- A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a 

fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási 

térképmásolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 
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8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Belvízi védekezés eszközbeszerzés 

támogatásával 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvízi 

védekezés 

 

8.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Belvíz elleni védekezést elősegítő gépek és 

eszközök beszerzése. 

 

8.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Kizárólag olyan önkéntes tűzoltó-, vagy polgárőr egyesület pályázhat, melynek 

létesítő okiratában szerepel a közrend és közlekedésbiztonság védelme, az önkéntes 

tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás tevékenységek közül legalább egy. 

- csak fejlesztés támogatható, mely rendelkezik együttműködési megállapodással a 

helyi önkormányzattal 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

8.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 
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Non-profit szervezetek 

 

8.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Alattyán;  Jánoshida;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászágó;  Jászárokszállás;  Jászboldogháza;  

Jászdózsa;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászivány;  Pusztamonostor;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  

Jászladány;  Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászfényszaru; 

 

8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Létesítő okirat, alapító okirat, alapszabály  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal 
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9. számú intézkedés   

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi szektorok képzésének támogatása 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

9.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, 

piacképes szakmák oktatására 

(vállalkozásfejlesztéssel, turisztikai 

tevékenységgel kapcsolatos képzések, nyelvi 

képzés, táj-specifikus kulturális, 

hagyományőrző, környezetvédelmi képzési 

programok, számítógépes tudás bővítése). 

 

9.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Csak olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2013. január 1-ét megelőzően 

székhellyel rendelkezik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tervezési 

területén és rendelkezik együttműködési megállapodással a helyi önkormányzattal 

és más civil szervezettel  

- A képzési óra 1 főre levetített költsége nettó 1000 Ft-ot nem haladhatja meg 

fejenként. 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 
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Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Mikro-kis-közép vállalkozás 

 

9.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jászdózsa;  Jánoshida;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  

Jászágó;  Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

9.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

Képzési terv (mely tartalmaznia kell az 1 főre levetített költségeket) 

  



 

5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 

E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 

Tel./Fax: 06-57-443-570 

Web: www.jkhk.hu  

 

                                                    199 

 
 

 

10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi vállalkozások támogatása 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi vállalkozások támogatása, versenyképes 

helyi termékek és szolgáltatások piacra 

jutásának elősegítése 

 

10.3.  HVS intézkedés leírása: 

(kötelező adattartalom) 

Támogatás vehető igénybe a mikro-, kis és 

közepes vállalkozások létrehozására, 

fejlesztésére, eszközbeszerzésére, valamint 

kapcsolódó marketing tevékenységre. Induló 

és működő vállalkozások egyaránt 

pályázhatnak. Támogatás vehető igénybe 

továbbá új vagy meglévő helyi termékek 

előállításához, bemutatásához, piacra 

jutásához szükséges épületek, építmények 

felújítására, építésére, eszközök beszerzésére, 

valamint a helyi termék piacra jutásához 

szükséges marketing tevékenységre. 

 

10.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- a fejlesztés csak mind három szféra (civil-, üzleti-, közszféra) együttműködésével 

valósulhat meg 

- Egy helyrajzi számra egy támogatási kérelem támogatható 

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 
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10.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 18 000 000 Ft 

 

10.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

 

Őstermelő 

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

10.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jászkisér;  Jászfényszaru;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

10.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Együttműködési megállapodás mind három szférával (civil-, üzleti-, közszféra) 

- A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a 

fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási 

térképmásolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 
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11. számú intézkedés 

 

11.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

 

11.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

11.3.  HVS intézkedés leírása: 

(kötelező adattartalom) 

Szabadidős szolgáltatások támogatására, uniós 

szabványoknak megfelelő játszótér 

kialakítására és ehhez kapcsolódó marketing 

tevékenységre.  

 

11.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- azok a települések adhatnak be pályázatot, amelyek közterületei nem rendelkeznek 

EU-a szabványnak megfelelő játszótérrel 

- marketingtevékenység önállóan nem támogatható 

- Legalább egy darab mozgáskorlátozott játszótéri eszköz beszerzése kötelező. 

 

11.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

11.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000Ft 

 

11.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 
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Önkormányzat, önkormányzati társulás 

 

11.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

  Jászkisér; Jászfényszaru ;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

11.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Igazolás, hogy a település közterületein nincs EU-s szabványnak megfelelő játszótér 

- a fejlesztésről műszaki leírás 
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Projekt Adatlap: 

PROJEKT ADATLAP 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 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: 
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2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 1000 karakter): 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2500 karakter) 

 

2.8.Költségvetés 

 

 

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

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

 

Csatolandó mellékletek: Lásd: LEADER intézkedésekben „projekt adatlaphoz csatolandó 

dokumentumok” pontban felsorolva. 

 

Képviselő neve:       

 

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

 

       p.h 

Dátum:       
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* 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 

 

 

PROJEKT ADATLAP 

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

A projekt adatlap kitöltéséhez köteles minden LEADER HACS kitöltési útmutatót 

mellékelni. Az IH által előírt minimum adattartalomhoz mellékeljük pontok szerint a 

kitöltési útmutatót, mellyel a LEADER HACS által elkészített útmutató kiegészítendő.  

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. 
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A tervezett projekt célja (1000 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. 

Eszközbeszerzés esetén írja le tételenként az eszközök beszerzési értékeit. 

Építési beruházás esetén írja le munkanemekre lebontva a kiadási tételek értékeit. 

Rendezvény megvalósítása esetén tételenként írja le a költségeket. 

Képzés megvalósítása esetén tételenként írja le a költségeket. 

 

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. 

 


