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Vezetői	összefoglaló			

A  Szabadszállási  Gazdakör  Helyi  Fejlesztési  Stratégiája,  az  illetékességi  területét  a  jövőben 

meghatározó,  távlati  fejlesztéseket  megalapozó  tervezés  eredményeképp  jött  létre,  melyben 

megjelenik  a  térségre,  helyi  partnerségre  koncentráló,  alulró  jövő  kezdeményezésre  épülő, 

innovációt és együttműködést szem előtt tartó megközelítés, melyek a LEADER kiinduló pontjai.  

A  vidéki  térségekben  tapasztalható negatív  hatású  folyamatok,  esetükben  is  nehézségeket  idéznek 

elő.  Ide  sorolhatóak  a  munkalehetőség  hiánya,  a  lakosság  helyben  tarthatóságának  akadályai,  a 

nagyobb arányú  idős  lakosság és  a hátrányos helyzetű  csoportok  felzárkóztatása. Az  így  jelentkező 

helyzet  enyhítésére,  elérendő  céljaink  között  szerepel  egy mérsékelt  gazdasági  fejlődés,  amelyet  a 

településeken  tapasztalt  vállalkozói  hajlam  tehet  lehetővé.  Szükséges  a  pozitív  társadalmi  változás 

elindítása, melyhez hozzájárul a lemaradás fokozatos felszámolása, a térség megtartó képességének 

elősegítése, az életminőség javítása. A hagyományok felelevenítése, erősítése, az emberi értékek és 

tevékenységek,  illetve  a  természeti  környezet  értékeinek,  védelmének  előtérbe  helyezése  további 

feladatokat  hordoz magában. Mindezek  teljesüléséhez  a  térségben  rendelkezésre  álló  adottságok, 

lehetőségek függvényében kerülhetünk közelebb. 

Stratégiánk szerint a célok hét tervezett intézkedés mentén valósulhatnak meg. Ezek között az első a 

hagyományokra  és  táji  örökségre  épülő  helyi  turizmus  élénkítését  emeli  ki,  ahol  megjelenik  a 

szálláshelyek létrehozása, turisztikai szolgáltatás fejlesztése, turisztikai vonzerő kihasználása, mellyel 

a  foglalkoztatás  és  a  látogatottság  mértéke  is  növelhető.  Az  itt  élők  identitástudatának 

megerősítésében  és  a  turizmus  fejlesztésében  fontos  szerepet  kapnak  a  kulturális  értékek.  Az  így 

képződő társadalomszervező és gazdaságfejlesztő erő közösségeket hozhat létre, fokozhatja a térség 

versenyképességét  és  kreativitást  eredményezhet.  A  második  intézkedés  magában  hordozza  a 

közösségi szándék megvalósítását az élhetőbb településekért, amellyel a lakosság számára minőségi 

élettér biztosítható, mind az elvárt közösségi terek és parkok meglétét illetően, mind a szükségszerű 

épületek,  emlékházak,  kiállító‐  és  közösségi  épületek  megújítását,  vagy  létrehozását  tekintve. 

Mindemellett  ide  sorolható az autóbuszvárók és a biztonságot növelő  térfigyelő kamerarendszerek 

kiépítése, bővítése. Ezek hatására a lakosság helyben tarthatósága erősödhet, előrelépés történhet a 

kulturális  és  családi  értékek  védelmében,  a  települések  vonzóképességének  növelésében,  esetleg 

nagyobb  arányú  látogatottságában.  A  települések  hatással  vannak  a  gazdaság  működésére,  a 

közösségek  szerveződésére,  fejlődésére.  Alapvetően  több  közösségi  tér  kialakításra  van  szükség, 

olyan  terekre,  melyek  helyszínéül  szolgálnak  a  mindennapi  életnek  és  a  közösségformáló 

eseményeknek egyaránt. A harmadik intézkedés a civil szervezetek eszközbeszerzésére irányul. Ezek 

a szereplők képesek hozzájárulni a település szolgáltatási színvonalának javításához, bekapcsolódnak 

a  településeket  érintő  feladatokba.  Működésük  hatékonyságát  fontos  biztosítani,  hiszen  számos 

területen  hatnak  a  lakosság  különböző  csoportjaira,  kulturális,  társadalmi,  környezeti  szempontok 

köré  szerveződnek,  kiemelt  munkát  végeznek  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  támogatásában. 

Negyedik  támogatandó  terület  a  képzés,  társadalmi  befogadás,  felzárkóztatás,  ahol  alapjaiban  a 

hátrányos helyzetbe sorolható réteg támogatása, felzárkóztatása valósulhat meg. Kiemelt szerep jut a 

munkanélküliség  mérséklésére  irányuló  törekvéseknek  és  a  fogyatékkal  élő  emberek  számára 

hasznosítható tudás megszerzése az életrenevelés keretében. Az ötödik terület a hagyományokat és 

értékteremtést magukba foglaló rendezvények mentén került az intézkedések közé. Itt jelennek meg 

azok  a  rendezvények,  melyek  a  kulturális  és  tradicionális  értékeket  hordozzák  magukban,  ezzel 



 

4 

elősegítve  a  helyi  identitástudat  erősödését.  Fontos  szem  előtt  tartani,  ahhoz  hogy  a  település  jól 

élhető  környezetté  váljon  a  mindennapi  élet  általános  feltételeit  meg  kell  teremteni,  meg  kell 

valósítani olyan turisztikai attrakciókat, melyek vonzóvá teszik a települést az ide látogatók számára. 

A térség kulturális hagyományaira és értékeire építve új értékek létrehozását kell segíteni. A hatodik 

intézkedés, a vállalkozási tér erősítése, fejlesztésének támogatása, amelyben megjelenik az alapvető 

cél, a munkahely‐teremtési szándék, a  foglalkoztatás bővítése. A Stratégiában  lehetőség  jelentkezik 

vállalkozások kialakulását generáló alapszükségletek biztosítását érintő területen is. A hetedik, utolsó 

intézkedés, a helyi termék piacra juttatásának elősegítésében nyilvánul meg. Ez a pont az értékesítési 

lehetőségek  mentén  nyújtana  segítséget,  a  termelési,  eltarthatósági  eredményességet  elősegítve, 

erősítve.  

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

A  Helyi  Fejlesztési  Stratégiában  beazonosított  célok  és  beavatkozási  területek  számos  ponton 

járulnak hozzá az Vidékfejlesztési Program és a LEADER intézkedés céljaihoz, valamint a Partnerségi 

Megállapodáshoz és az EU2020 stratégiához. 

A KSK rendelet által meghatározott 11 tematikus pont, nagyobb lélegzetű célok mentén jelöli meg a 

fejlődés irányát, melyhez a Helyi Fejlesztési Stratégia több ponton igyekszik igazodni. Ennek kapcsán 

a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, a képzések, a 

környezettudatosság  és  az  erőforrások  hatékonyságának  növelése  érdekében  megmutatkozó 

célkitűzéseket  és  kritériumokat  tudjuk  kiemelni  intézkedéseinken  belül,  ezzel  szem  előtt  tartva  az 

EU2020 stratégiát. A Partnerségi Megállapodás öt átfogó  fejlesztési prioritása ezzel összehangoltan 

irányítja  a  figyelmet  a  fenti  célok  elérésére.  Az  EMVA  rendeletben  meghatározott  hat  prioritást 

tekintve, a HFS‐ben  leginkább a hatodik prioritás, A és B fókuszterülete érvényesül, néhol érintve a 

Vidékfejlesztési Program egyéb pontjait. 

Ezekre a meghatározó programokra építkezik a Vidékfejlesztési Program, melyből közvetlen kiindulási 

pontot  jelentenek  a  LEADER  intézkedések  céljai.  Ennek  részeként  a  Stratégiában  a  helyi  gazdaság 

erősítését  mikro‐vállalkozások  beruházásainak  támogatása  jelentené,  mellyel  megoldódhatna 

további  működésük,  fejlesztések  kerülhetnének  támogatásra,  ami  (rákapcsolódással)  további 

vállalkozások letelepedését eredményezhetné, elindulhatnának a turisztika terén pozitív folyamatok, 

melyet többek között szálláshelyek és új szolgáltatások biztosításával érhetnénk el. A helyi termékek 

piacra  jutásának  támogatása, a helyi  termékek  feldolgozás előtti  rendszerének erősítésével  további 

új, termelésbe fogható alapanyag feldolgozását segítené elő. A helyi termelők minél nagyobb arányú 

bemutatása,  ismertségük  bővítésére,  eredményességük  növelésére  tehet  kísérletet.  A  gazdaságot 

érintő  fejlesztési  területen  esetünkben  megjelenik  a  mezőgazdasági  termelő  tevékenység 

kiterjesztése  szociális  gazdaságok  keretében. Az  ide  kapcsolódó beavatkozások  társadalomszervező 

és gazdaságfejlesztő erőt is hordoznak magukban. 

A  kedvezőtlen  társadalmi,  demográfiai  térségi  folyamatok  hatásainak  enyhítésére,  támogatandó 

terület  a  Stratégiában  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  felzárkóztatása,  befogadást  és  szegénység 

enyhítését célzó képzéssel, illetve életre nevelő programmal. Több intézkedésben került beépítésre a 

nehéz  helyzetben  lévő  csoportok  informálása  előadások,  beszélgetések  keretében,  a  leszakadást 

előidéző  folyamatok mérséklésére.  Kiemelten  szükséges  foglalkozni  a  fiatal  korosztállyal,  jövőjüket 
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tekintve  fontos  ismeretekre  tehetnek  így  szert.  A  helyben  tarthatóság  akadályait,  a  helyi  élhető 

környezet  és  lehetőségek  kihasználásával  sikerülhet  enyhíteni.  A  Stratégiában  a  településeket 

meghatározó minőségi  élet‐  és  közösségi  tér  kialakítása mellett,  figyelmet  kap a  közbiztonság és  a 

szükséges  alapelvárások megvalósíthatósága  is.  A  vidéki  szellemi  és  közösségi  élet  fejlesztésére  jó 

elgondolásnak  tartjuk  a  táborok,  ifjúsági  rendezvények,  közösségformáló  programok, 

sportesemények  megtartását,  ezek  helyszínének  kialakítását,  felújítását.  A  vidéki  hagyományok  és 

kulturális örökség megőrzése, egyes felújításra érdemes közösségi épületek esetében, de kiemelten 

rendezvények  keretében  jelennek  meg.  A  környezettudatosság  és  emellett  a  sport,  illetve 

egészségmegőrzés  fontosságának kiemelése  is  szükségszerű helyi  rendezvényeken, civil  szervezetek 

által szervezett előadásokon. Az együttműködés gondolata is felmerül néhány elérendő cél esetében, 

melynek következtében több szféra, ugyanazon cél elérése érdekében hajlandó összefogva dolgozni 

a megvalósíthatóságért. 

Az fenti programok céljainak teljesülését, a Stratégia átfogó céljai által magukba foglalt  fejlesztések 

hivatottak biztosítani.  Ezek kivitelezhetőségét, magának a  LEADER programnak  is alapvető elvárása 

szerint, közösségi egyeztetések képezték a kiindulópontját, melyek során azonos álláspont alakult ki a 

fejlesztések  fontosságának és  kivitelezhetőségének  tekintetében. Az átfogó  célok között megjelenő 

gazdaság  és  foglalkoztatás  élénkítése  és  településeink  közösségi  igényeinek  teljesülése,  olyan 

intézkedéseken keresztül érhető el, melyek esetében megjelennek az Európai Unió által támogatásra 

javasolt célok és eredmények. 

2.	 A	 stratégia	 elkészítésének	 módja,	 az	 érintettek	 bevonásának	
folyamata	

A  Szabadszállási  Gazdakör  lefedettségébe  tartozó  6  településen  fórumok  és  egyeztetők  alkalmával 

került  köztudatba  a  LEADER  nyújtotta  lehetőség.  A  rendezvényeken  bárki  részt  vehetett,  aki 

érdeklődött az ide sorolható aktualitások iránt. Nagy arányban jelen voltak az önkormányzati szféra, 

civil  szervezetek, vállalkozók, gazdálkodók és a  lakosság köréből. Ezen felül projektgyűjtő adatlapok 

segítségével  igyekeztünk  további  lehetőséget  teremteni  a  javaslatok  beérkezéséhez.  Ezekben 

szükséges volt bemutatni a tervezett fejlesztést, annak célját és előre látható költségét. 

Az  érdeklődők  megszólítására,  a  Szabadszállási  Gazdakör  térségi  bevezetésére,  megismertetésére 

rendezett  8  találkozóból  álló  fórumsorozat  alkalmával  került  sor.  A  Szabadszállási  Gazdakör,  mint 

LEADER Helyi Akciócsoport  lehetőséget kapott arra, hogy új  szervezetként bemutatkozzon a  térség 

településein.  Ennek  keretében  a  2014‐2020  közötti  Vidékfejlesztési  Program  intézkedéseivel  és  a 

vidéki  térségekben elérhető fejlesztési  forrásokkal  (amilyen többek között a LEADER  is) kapcsolatos 

tájékoztatásra is sor került. A Stratégia szempontjából, ezeknek a fórumoknak a legfontosabb célja a 

HACS térségi beágyazódásán túl, a lehető legnagyobb számú és összetételű vidéki célcsoport elérése, 

mellyel a térséget érintő fejlesztési igények, a lehető leghatékonyabban összegyűjthetőek. Ezeken a 

Fórumokon valósult meg az érintettek megszólítása, egyfajta kapcsolatfelvételként  funkcionáltak. A 

záró  rendezvényre,  a Vidékfejlesztési Programot kiemelkedően  ismerő, neves előadókat hívtunk az 

aktuális  információk  átadása  érdekében.  (http://www.gazdakorleader.hu/index.php/81‐cimlap/88‐

forumokon‐mutattak‐be‐a‐videk‐fejlesztesi‐iranyait).  A  Fórumokra  a  résztvevők  meghívása,  a  helyi 

önkormányzatok  közbenjárásával  és  a  települések  hirdetőfelületein  elhelyezett  meghívóplakátok 

segítségével történt meg. Az itt megjelentek számára a jelenléti ívek alapján projektgyűjtő adatlapot 
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küldtünk ki. Az érdeklődő térségi érintettek, weboldalunk elkészülte után, a www.gazdakorleader.hu 

címről is elérhették a projektjavaslatokhoz használható adatlapot, megkeresésre a munkaszervezet is 

továbbította  ezeket.  2015  év  végéig  76  db  projektjavaslat  érkezett  a  HACS  irodájába.  Az 

elképzeléseket  illetően,  a  legtöbb  észrevétel,  ötlet  a  települések  hagyományőrző  rendezvényeinek 

megtartására,  illetve  a  közösségi  tereinek,  épületeinek  felújítására,  vagy  azok  kialakítására 

koncentrált.  Ezt  követték  a  civil  szervezetek  projektötletei,  melyek  a  tevékenységükhöz,  illetve 

közösségi  részvételükhöz  kapcsolódó  eszközök  beszerzésére  irányultak.  Érkezett  projektjavaslat  a 

hagyományokra  és  táji  örökségre  épülő  turizmus  élénkítése,  mely  további  pozitív  hatásokat 

hordozhat a települések gazdasági erősödését illetően. Mérsékeltebb arányban, de jelentős forrásra 

alapozva  jelentek  meg  a  képzést,  felzárkóztatást  célzó  képzések,  programok,  a  vállalkozói  és 

termelést érintő elgondolások. Ezek táblázatba foglalt összesítése után, minden leadott projektötlet 

beadójával  kapcsolat  felvételre  került  sor,  minden  esetben  tájékoztatást  kaptak  az  elképzelés 

támogathatóságáról,  egyéb  Operatív  Programmal  való  lehetséges  átfedésekről,  más  forrásból 

finanszírozható lehetséges megoldásokról. 

A településenkénti kisebb csoportos egyeztetéseket megelőzően minden település vezetője elküldte 

kérésünkre  háttéranyagát,  a  nagyobb  átláthatóság  érdekében.  Az  említett  településenként  tartott 

kisebb  csoportos megbeszéléseken minden  szféra megjelenhetett,  illetve  azok  az  érdeklődők,  akik 

további információkat szerettek volna megismerni, vagy megosztani. Itt már kezdtek körvonalazódni 

a  szükséges  fejlesztési  irányok.  A  további  kisebb  egyeztetések  az  esélyes,  támogatható  projektek 

lehatárolását érintő adatgyűjtéssel teltek. Térségünkben előforduló nehezebben elérhető csoportok 

meghallgatására, két fórumot a nagyobb települések külterületi részéhez sorolható településrészén is 

megtartottunk.  A  tájékoztatási  módokat  összefoglalva,  kapcsolattartás  valósult  meg  személyesen 

fórumok  és  egyeztetések  keretében,  telefonon  és  e‐mailben  folytatott  értesítésekkel,  illetve  az 

önkormányzati  szféra  közbenjárásával.  Ennek  következtében  elmondható,  hogy  a  megfelelő  HFS 

elkészítését  megalapozó,  annak  kidolgozását  elősegítő  közösségi  bevonás  számos  vonalon 

megtörtént. 

A  térség  szükségleteinek  és  lehetőségeinek,  helyzetfeltárást  érintő  begyűjtése  során,  nem  került 

lehatárolásra  a  különböző  szférákból  érkezők  száma  és  feladata.  Az  önkormányzati  szféra 

tevékenységéhez köthetően számos adattal tudott szolgálni a háttéranyagaik segítségével, minthogy 

átlátja a település működését és rávilágít a fő hiányosságokra, nehézségekre. Továbbá a vállalkozói és 

a civil szféra részéről is számíthattunk hasznos és építő jellegű információkra. A HACS területét érintő 

hat településen, településenként két alkalommal került sor kisebb létszámú egyeztetésre, ahol a helyi 

szintű  érintettek,  mintegy  helyi  tervezői  csoport  ültek  össze,  és  a  település  régóta  indokolt 

változtatást igénylő területeit, fejlesztési szükségleteit igyekeztek összefoglalni, ezekre megoldásokat 

találni.  Itt  nyílt  lehetőség  a  HFS  kidolgozását  támogató,  gazdasági,  társadalmi,  környezeti, 

esélyegyenlőségi  helyi  specifikus  kérdések  és  adottságok  megbeszélésére  a  helyi  érintettekkel, 

érdeklődőkkel.  Ezeken az  egyeztetőkön,  a  szférák  jelenlétének becsült  értéke: 21% önkormányzati; 

46%  civil;  26%  vállalkozó  szféra  részvétele.  A  tervezés  folyamatában  végig  kapcsolattartás  volt 

jellemző  a  Helyi  Bíráló  Bizottsággal,  akik  észrevételeikkel,  projektjavaslatok  értékelését  érintő 

döntéseikkel segítették a Stratégia kialakítását. 

A témában további érdeklődők tájékoztatása a HACS  irodájában folytatott beszélgetések keretében 

valósult  meg,  ahol  további  felmerülő  kérdésekkel,  esetenként  egy‐egy  projektelképzeléssel 

kapcsolatban  keresték meg  a munkaszervezetet.  Az  észrevételek  segítségével  utánanéztünk  egyéb 

támogatási  lehetőségeknek,  melyek  a  szóban  forgó  témákban  számításba  jöhettek.  Ezzel  további 
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információhoz  juttatva  a  helyi  érdeklődőket,  rávilágítva  észrevételük  egyéb  forrásból  történő 

megvalósíthatóságra, melyet a munkaszervezet a jövőben is igyekszik figyelemmel kísérni. 

A közösségi részvétel eredményeként fogható fel az a számos észrevétel, amely megerősíti a kisebb, 

vidéki  települések  fejlesztéseinek  szükségességét.  A  szférák  szereplői  közösségi  terek,  épületek, 

rendezvények,  illetve  a  közbiztonsághoz  kapcsolódó  előrelépések  szükségességében  alapvetően 

egyetértettek.  Ezen  belül  rávilágítottak  több  fejlesztésre  épülő  további  lehetőség 

megvalósíthatóságára,  melyek  már  inkább  a  civil  szervezetek  támogatása  és  a  turisztika  terén 

jelentkeztek. A pozitív változásokat magukban hordozó előadások, képzések így kerültek be nemcsak 

intézkedéseke, de számos kritérium közé is. 

A társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok bevonása a településeken eltérő módon és 

összetételben  valósult  meg.  Ennek  megfelelően  az  egyeztetések  résztvevői  voltak  oktatási 

intézmények vezetői, az egyházak küldöttei, a települések jövőjéért tevékenykedő egyesületek, civil 

szervezetek.  Sport  és  bűnmegelőzési  egyesületek  a  fiatal  korosztály  védelmében  és  a  korai, 

végzettség  nélküli  iskolaelhagyás  problémájának mérséklésében  kívánnak  a  jövőben  részt  venni,  a 

kisebbségi  nők  tagjainak  érdekeit  védő  és  felzárkóztatásukat  elősegítő  szervezet  a  kisebbség  teljes 

leszakadása  ellen  igyekszik  tenni.  A  Strázsa  Tanya  Szociális  Szövetkezet,  a  hátrányos  helyzetű  és 

fogyatékkal élő emberek boldogulásához igyekeznek segítséget nyújtani, szélesebb körű elképzelései 

hasznos következményekkel járnának mind a gazdasági, mind a társadalmi eredmények tekintetében. 

Ezek  a  résztvevők  tárták  elénk  a  nehéz  helyzetben  lévő  csoportok  számára  elképzelhető 

megoldásokat. 

1. számú táblázat 

Fórumok 

Téma:  minden  esetben  a  a  2014‐2020.  közötti  időszak  Vidékfejlesztési  Programjában  megjelenő, 
vidéki térségeket érintő fejlesztési irányok bemutatása, kiemelt figyelmet fordítva a LEADER program 
ismertetésére, fejlesztési elképzelések gyűjtésére. 

Rendezvény 

sorszám 

Helyszín  Időpont  Résztvevők száma 

1.  Nyitórendezvény: Kunszentmiklós  2015. szeptember 23. – 

17.30 

32 fő 

2.  Kunpeszér Községháza  2015. október 7. – 17.00‐  17 fő 

3.  Balázspuszta – Balázspusztai Iskola épülete  2015. október 2. ‐ 17.00  19 fő 

4.  Kunadacs – Művelődési Ház  2015. október 9. – 17.30  18 fő 

5.  Tass – Faluház  2015. október 13. – 18.00  18 fő 

6.  Szalkszentmárton – Művelődési Ház  2015. október 16. – 18.00  15 fő 

7.  Kunbábony  2015. október 24. – 17.30  9 fő 

8.  Zárórendezvény: Szabadszállás – Művelődési 

Ház 

2015. október 30. – 16.00  53 fő 
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3.	 A	 Helyi	 Fejlesztési	 Stratégia	 által	 lefedett	 terület	 és	 lakosság	
meghatározása	

A  Szabadszállási  Gazdakör  LEADER  Egyesület  által  lefedett  terület  660.87  km2,  földrajzi 

elhelyezkedését  tekintve  a  Duna‐Tisza  közén,  a  Dél‐alföldi  régióban,  azon  belül  Bács‐Kiskun 

megyében, a Kunszentmiklósi  járásban található. A TeIR szakrendszer  (www.teir.hu) HFS  tervezését 

támogató alkalmazásának felhasználásának szemléltethető, illetékességi területünk. Településeink az 

alábbi ábrán látható módon kapcsolódnak egymáshoz, mint összefüggő egész. 

1. számú ábra   Illetékességi terület 

A  fenti  térkép  által  szemléltetett  6  település  a 

következő:  Kunadacs,  Kunpeszér, 

Kunszentmiklós,  Szabadszállás, 

Szalkszentmárton, Tass. 

A  lakónépesség  az  alábbiak  szerint  alakul,  a 

2013‐as  KSH  adatok  szerint:  Kunadacs  1549  fő, 

Kunpeszér  689  fő,  Kunszentmiklós  8381  fő, 

Szabadszállás  6186  fő,  Szalkszentmárton  2851 

fő,  Tass  2773  fő,  így  a  támogatásra  jogosult 

lakónépesség száma 22.429 fő. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2000,2001&xtertip=H&xterkod=79      (1. 

számú melléklet) 

2. számú táblázat   A térség települései 

2014. január 1. 2014. január 1.   2014. január 1. 
Helység 

Megye 
megnevezése  

 Kistérség 
Terület  
(hektár) 

Lakó-
népesség 

Lakások 
száma megnevezése jogállása neve 

Kunadacs község Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 8 990 1 549 643
Kunpeszér község Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 7 755 689 304
Kunszentmiklós város Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 17 211 8 381 3 549
Szabadszállás város Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 16 462 6 186 3 003
Szalkszentmárton község Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 8 208 2 851 1 287
Tass község Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 7 472 2 773 1 181
Összesen 66 098 22 429 9 967

A  TEIR  rendszerben  található  adatok  szerint  a  lakónépesség  száma  2000‐2013  között  24.157‐ről 

22.429  főre  csökkent,  ami  leír  egy  lassú  népességszám  csökkenést,  habár  2010  és  2013  között 

viszonylagos állandóság mutatkozik. (1. számú melléklet) 

Míg  2000  és  2004  között  a  bevándorlás  volt  jellemző,  azóta  viszont  folyamatos  az  elvándorlás  a 

településekről. Ez az arány 2013‐ra enyhülni látszik. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2004,2005&xtertip=H&xterkod=79   (2. számú melléklet) 

A népességfogyás, időskorúak meghatározó aránya a társadalomban és az alacsony születések száma 

nehézségeket okoz. Az állandó népességen belül  a  0‐14 évesek  száma 2000‐ben még átlag 18,6  fő 

volt, mely 2013‐ra már csak 14,6 fő. Az állandó népességen belül a 60 éven felüliek száma 2000‐ben 

átlag 19,8 fő volt, míg 2013‐ra ez az adat 23,8 főre nőtt. 
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https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2006,2007,2008,2009&xtertip=H&xterkod=79    (3.  és  4.  számú 

melléklet) 

Látható  tehát,  hogy  a  településekre  az  elöregedés,  illetve  a  népesség  csökkenése  a  jellemző,  az 

időskorúak magas aránya a társadalom elöregedését vetíti előre. A halálozások száma meghaladja a 

születések számát, azonban a népesség csökkenésében a nagyfokú elvándorlás is szerepet játszik. 

http://www.terport.hu/webfm_send/4326   (6. számú melléklet) 

A térséget tekintve számos hasonlóság  jelentkezik a táji adottságokat, a termőterületek minőségét, 

illetve  a  gazdaság  fejlettségét,  gazdasági  aktivitást,  munkanélküliségi  mutatókat  tekintve.  További 

összefüggések  mutatkoznak  meg  a  társadalom  korösszetétele,  mobilitása,  aktivitását  illetően. 

Meghatározóak  a  társadalmi  kapcsolatok,  az  intézményrendszer,  szolgáltatások  minősége,  az 

azokhoz  való  hozzáférés.  Fontos  településformáló  szerepet  tölt  be  a  szociális  helyzet,  szegénység, 

hátrányos  helyzet,  életminőség,  az  aktív  korú  lakosság  ingázása,  elvándorlása.  A  települések 

közintézményekkel,  közszolgáltatásokkal,  kereskedelmi  szolgáltatásokkal  való  ellátottságát  komplex 

mutatószámmal  jellemezve,  kiemelt  Kunszentmiklós  szerepe,  mint  középfokú  ellátottsággal  bíró 

település. 

A térség természetföldrajzi szempontból változatos terület, magas a védett területek aránya, gazdag 

állat‐  és  növényvilág  jellemző,  mely  lehetőséget  teremt  komplex  turisztikai  fejlesztések 

megvalósítására.  Környezeti  és  természeti  szempontból  jelentős  értékek  találhatóak  a  térségben, 

melyeket a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felügyel. A területhasználat meghatározó formája a 

mezőgazdaság,  a  területek  talajának  termőképessége  jó  minőségű.  Bács‐Kiskun  megye  az  ország 

egyik  legfontosabb  agrártermékeket  előállító  területe,  ezt  bizonyítja,  hogy  az  állattenyésztéstől,  a 

kert  és  szőlő  ágazaton  át  a  szántóföldi  kultúrákig  jelentős  szerepet  tölt  be. Megemlítendő,  hogy  a 

megye,  azon  belül  a  térség meghatározó  hányada,  a  NATURA  2000  hálózatának  része,  amely  egy 

különleges  természet‐megőrzési  terület.  A  megye  legtöbb  kistérsége  a  felzárkózó  és  stagnáló 

fejlettségű,  hatékony  és  széleskörű  vidékfejlesztésre  szoruló  térkategóriába  sorolható.  A 

kunszentmiklósi  kistérségen  belül  a  LEADER HACS  tervezési  területe  a megye  ÉNy‐i  részén  a Duna 

mentén  helyezkedik  el,  a  megye  egyik  legproblematikusabb  kistérsége.  A  többszörösen  hátrányos 

helyzet,  a  fejlődés  lassúsága,  nehézkessége  sok  évtizedes  lemaradás  eredménye.  A  rendezési 

problémák,  illetve  feladatok  egy  része  is  ezzel  áll  összefüggésben.  A  településeket  jellemzi  a 

közigazgatási határon belül és kívül egyaránt megtalálható földutak magas aránya, melyek különösen 

a külterületen élők számára jelentenek problémát. 

A  gazdaságra  jellemző,  hogy  alacsony  a  vállalkozási  sűrűség,  általános  a  tőkehiány,  a  vállalkozások 

innovációs  képessége  ezért  gyenge.  A  mezőgazdasági  vállalkozások  jövedelemtermelő  és 

munkahelyteremtő  képessége  alacsony,  önmagukban  nem  képesek  a  térség  gazdaságának 

növekedését erősíteni. Jellemző a tőkeszegénység, nincs elegendő forrás a fejlesztésekre. A gazdaság 

fontos  részét képezik, az erős mezőgazdasági hagyományok és a magas szintű agrárspecializáció. A 

térséget még ma is meghatározzák a tanyás területek, a külterületi lakosság viszonylag magas aránya. 

Általánosságban  elmondható,  hogy  ipari  beruházások  a  térségben  kevésbe  jelentősek,  a  kisebb 

településen  elmondható,  hogy  kis‐  és  középvállalkozások  vannak  jelen,  legtöbbjük  néhány  fővel 

működő  egyéni  és  mikrovállalkozások.  A  két  nagyobb  település  esetében  beszélhetünk  nagyobb 

vállalkozások, csekély arányú meglétéről. 
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A Szabadszállási Gazdakör 2015 szeptemberében kapott LEADER Egyesületi címet. A Felső‐Kiskunsági 

és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás tagjai között szerepelnek településeink, így elmondható, 

hogy  egyesületünk  lefedett  települései  ebben  az  együttműködési  formában  jelen  vannak. 

Funkcionális  vonzáskörzetek  tekintetében  a  járásszékhellyel,  Kunszentmiklóssal  napi  szinten 

együttműködő  települések  közé  tartozik  Szabadszállás,  Tass,  Kunadacs,  Kunpeszér  és 

Szalkszentmárton.  Az  egyesület  kapcsolatban  áll  a  térségben  jelen  lévő  civil  szervezetekkel,  helyi 

szereplőkkel,  egymás  feladatainak  támogatásában  egyfajta  együttműködés  keretében.  A  térségen 

kívül  az  egyesületnek  még  nincs  megfelelően  kiépült  kapcsolatrendszere,  de  a  jövőre  nézve 

megfogalmazódott  ilyen  szándék.  A  térségi  települések  nem  végeztek  az  eddigiekben  közös 

beruházásokat. 

A  stratégia  céljai  mindazon  erőforrások  felhasználásával  megvalósítható,  mely  a  térségben 

rendelkezésre áll. A  feladatok koordinálásához szükséges munkaerő, hozzáértés és együttműködési 

hajlandóság  hozzáférhető  a  települések  számára.  A  2014‐2020  időszakra  megítélt  anyagi  keret, 

számos ponton hajthat végre fejlesztést a térség a haladásának irányában. A HACS az elmúlt időszak 

fórumai  és  egyeztetései  alkalmával  megismerte  a  településeket,  azok  gondjaival,  erősségeivel, 

gyengeségeivel,  elvárásaival  együtt.  A  kapcsolattartást  meghatározó,  napi  szintű  egyeztetések 

lehetővé  teszik  a  szférákkal  való  együttgondolkodást.  A  HACS  irodája  lehetőséget  biztosít  az 

érdeklődőknek eligazodni a rendelkezésre álló alternatívák terén, legyen az LEADER‐hez kapcsolódó, 

vagy  más  Operatív  Programból  megvalósítható  elképzelés.  A  HACS  munkatársai  folyamatosan 

elérhetőek  a  felmerülő  kérdések  megoldását  illetően.  A  kapcsolattartás  kiemelten  személyesen, 

telefonon,  illetve  e‐mail  segítségével  történik,  ritkábban  a  postai  levelezés  útján.  Az  egyesület 

honlapján (www.gazdakorleader.hu) megtalálhatóak az aktualitások. 

A  Szabadszállási  Gazdakör  térségi  lefedettségét  hat  település  érinti,  ennek  eredményeképp  a 

munkaszervezet  úgy  tartotta  a  leghatékonyabbnak  a  kapcsolattartást,  ha  a  településenként  egy 

kijelölt ember végzi a többi szféra helyi összetartását. Az adott személyt közös egyetértésben jelölték 

ki  az  egyes  egyeztetések  alapján  az  összeülő  csoportok.  A  választott  személy  minden  esetben 

elnökségi,  döntéshozó  vagy  közgyűlési  tagunk,  ami  a  résztvevők  számára  egyfajta  biztosíték  az 

aktuális  információk  hozzáférhetőségének  tekintetében.  Ennek  megfelelően  a  megbízott 

személyekkel  egyeztetésben  működik  a  munkaszervezet  a  felmerülő  kérdéseket  és  változásokat 

érintően.  Az  kapcsolattartók  fogják  össze  a  települési  elképzeléseket,  a  részt  vevő  szereplőket, 

szférákat, azok elgondolásainak helyi és térségi szintű hatékonyságát szem előtt tartva. Ezen felül az 

önkormányzati  szféra  fontossága,  a  települések  szereplőinek  informálása  területén  is 

megmutatkozik, a hasznos tájékoztatás további együttműködéseket és hatékonyabb munkát válthat 

ki. 

4.	 Az	 akcióterület	 fejlesztési	 szükségleteinek	 és	 lehetőségeinek	
elemzése	

4.1	Helyzetfeltárás	

A  Szabadszállási  Gazdakör  települései  Bács‐Kiskun  megyében,  a  Felső‐Kiskunság  területén 

helyezkednek el. 

http://magyarorszag.terkepek.net/bacs‐kiskun/bacs‐kiskun‐megye.jpg   (5. számú melléklet) 
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A Kormány 290/2014.  (XI. 26.)  rendelete, a  térséget  lefedő Kunszentmiklósi  járást a  fejlesztendő 

járások körébe sorolja, melyet az adott területet meghatározó társadalmi és demográfiai, lakás és 

életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő‐piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatók 

határoznak meg. (7. számú melléklet) 

A térség hátrányos helyzetből, fejlesztendő kategóriába helyezését, az illetékességi területhez tartozó 

valamennyi településen megvalósult előremutató változások magyarázzák. Az említett településeken 

végbementek  életminőséget  elősegítő  beruházások,  úgymint  csatornázás  és  szennyvíztisztítás 

megvalósulása,  továbbá  életminőséget  javító  beruházások,  ide  sorolva  a  bölcsőde,  óvoda  épület 

felújítását,  térfigyelő  rendszerek  kiépítését,  melyek  régóta  szükségszerű  feladatot  képeztek.  Az 

elmúlt  években  teljesültek  természeti  és  gazdasági  fejlődést  biztosító  beruházások  (piac  felújítás), 

valamint természeti és kulturális örökség megőrzését biztosító beruházások (főtér átalakítás, eredeti 

állapothoz hasonlító felújítása) is. 

Ennek alapján elmondható,  hogy  az  elmúlt  években a  járás  fejlődésen ment  keresztül,  ugyanakkor 

annak ütemén  változtatni  szükséges.  Erre  utal  többek  között  az  is,  hogy  a  gazdasági  élet  szereplői 

nem kellőszámban telepednek meg a járásban. Vállalkozások megjelenésére, gyarapodására nagy az 

igény, hiszen rendelkezésre áll a megfelelő arányú munkaerő. 

A  területen  a  népességfogyás  kis  mértékben  csökkent,  a  települések  szívesen  látják  a  letelepedni 

vágyó családokat. 

4.1.1.	Természeti	adottságok	

A  táji  elrendezettséget  tekintve  település‐földrajzi  kettősség  figyelhető  meg,  a  Duna‐mentén  zárt 

falvak jellemzőek, a homokvidéken hajdani kiskun mezővárosok, fiatal tanyaközségek és a körülöttük 

lévő tanyák jellemzik a településstruktúrát. A HACS települései közül kettő rendelkezik városi címmel, 

ezek Szabadszállás 6186 fő és Kunszentmiklós 8381 fő  lakónépességgel,  tehát megállapítható, hogy 

mindkét  település  kisváros.  A  térségben  az  egyértelmű,  tradicionális  vonzáskapcsolatok  még  nem 

alakultak  ki.  A  térség  járási  központja  Kunszentmiklós,  de  Szabadszállás  is  behatárolt  funkciójú, 

sajátos  kisvárosi  központ.,  míg  Szalkszentmárton  fejlődőben  lévő,  városiasodó  nagyközség,  mely 

rendelkezik műemléki,  illetve településképi értékekkel. A HACS többi települése község, a  legkisebb 

Kunpeszér  689  fővel.  Így  elmondható,  hogy  a  terület  tízezer  fő  alatti  népességű  kisvárosokat  és 

háromezer  fő  alatti  népsűrűségű  községeket  felölelő,  erős  vonzáskörzeti  központ  közelében 

elhelyezkedő,  hat  településből  álló  belső  periféria  a  Felső‐Kiskunságban.  A  területen  a  népsűrűség 

alacsony,  alapvetően  vidéki  térségről  beszélünk.  A  települések  tájképe  változatos:  rétek, mezőségi 

földek,  erdők,  szántóföldek,  csatornák  váltakoznak  a  területen.  A  települések  területe  a  Kiskunsági 

Nemzeti Park területének nagyobb részét érinti, melynek sajátos növény‐ és állatvilága, valamint az 

itt őshonos állatok fontos természeti értéket képviselnek. 
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2.számú ábra 

Közlekedés földrajzi 

elhelyezkedése a stratégiai 

hálózatok és csomópontok 

feltüntetésével 

 

 

 

 

 

 

A  megyeszékhely  Kecskemét,  melynek  ipari  fejlettsége  és  munkaerő‐szükséglete  képes  térségünk 

településeinek  lakóit  az  ingázás  lehetőségére  sarkalni.  A  megközelíthetőséget  olykor  nehezíti  a 

településeket  összekötő  utak  minősége,  az  ide  irányuló  olykor  szűkös  közösségi  közlekedés. 

Kecskemétet a leggyorsabban Kunadacsról lehet megközelíteni (29,7 perc), míg a legtöbb elérési időt 

Tassról  kell  számolni  (54,1  perc).  Autópálya  Szalkszentmártonhoz  van  legközelebb, mely  16,7  perc 

alatt megközelíthető.  A  járásközpont  Kunszentmiklós,  amely minden  településhez  viszonylag  közel 

helyezkedik el, átlag 19,56 perc alatt érhető el. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2194,2195,2196,2197,2198,2199&xtertip=H&xterkod=79      (8. 

számú melléklet) 

A  vasút  vonalvezetését  tekintve,  míg  a  dunai  községek  csak  egy  szárnyvonallal  rendelkeznek, 

Kunszentmiklós  és  Szabadszállás  területén  a  Budapest‐Kelebia‐Belgrád  fővonal  halad  keresztül. 

Közlekedési  szempontból  a  forgalmi  árnyékban  fekvő  Kunpeszér  és  Kunadacs  helyzete  a 

legkedvezőtlenebb. 

4.1.2.	Környezeti	adottságok	

A Kunszentmiklósi kistérséghez tartozó 6 település a Solti‐síkság északi részén helyezkedik el, a Duna‐

völgy  és  a  Kiskunsági‐homokvidék  egy‐egy  részét  fedi  le.  A  Duna  menti  területek  folyó  menti 

öntésföldek  liget‐  és  láperdő  maradványokkal,  ezt  kelet  felé  haladva  holtmedrekkel  tagolt 

magasártér, majd folyóhátak közé zárt réti szikes területek zárják le, amelyeket keletről homokbucka‐

sor határol. 

A  térség  terület‐felhasználásában  a  mezőgazdaság  és  a  természetvédelem  a  meghatározó.  A 

területek természeti adottságai jó alapot teremtenek a mezőgazdasági termeléshez, amely kisebb és 

közepes  méretű  tanyasi  gazdaságokban  valósul  meg.  A  térségben  a  jó  minőségű  termőföldnek 

köszönhetően valamennyi szántóföldi növény termesztésére van lehetőség. A táj jellegzetes arculatát 

meghatározza az alföldi puszta, a tanyavilág, ligetes, bokros turjánvidék, a szikes puszták és a nemzeti 

park  területe,  növekvő  védett  területei,  természeti  szépségei.  Kiskunsági  Nemzeti  Park  fedi  le  a 

térség  jelentős nagyságú védett  területét, amely értékes  természeti  tájat  foglal magába, úgymint a 

Felső‐Kiskunsági  Puszta,  Felső‐Kiskunsági  Tavak;  részben  egyéb  országos  és  helyi  védettségű 

természetvédelmi  területek:  kunpeszéri  Nyíres‐nyáras,  kunpeszéri  Nagy‐tölgyfai  erdő,  kunpeszéri 

gyöngyvirágos  tölgyes,  kunpeszéri  Szalag‐erdő,  kunadacsi  Büdöskúti  tölgyes,  kunadacsi  Hodályi‐
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fenyves és a szabadszállási Strázsa‐hegy. A táji értékekre és a természeti kincsek megóvására minden 

település gondos figyelmet igyekszik fordítani. 

A közösségi jelentőségű védett területekkel együtt a kistérségben összesen kb. 36 %‐ra emelkedett a 

védett területek aránya. Országunk adatait tekintve, 10 nemzeti park van, összes területük 481 ezer 

hektár  (az  ország  területének  5%‐a).  Hazánk  egyedi  jogszabállyal  védett  természeti  területei  így 

mindösszesen közel 900 ezer hektárt  tesznek ki, ami az ország  területének 9,6 %‐a. A Natura 2000 

területek országos összes kiterjedése közel 2 millió hektár, ez az ország területének több mint 21 %‐a. 

Az  országos  jelentőségű  védett  természeti  területek  és  a  Natura  2000  területek  között  azonban 

jelentős  átfedések  vannak.  A  védett  természeti  területek  több  mint  90  %‐a  egyben  Natura  2000 

terület, míg a Natura 2000 területek közel 40 %‐a védett természeti terület. 

3.számú ábra 

A védett természeti területek és az 

ökológiai hálózat területi aránya 

járásokban 

 

 

 

 

A  fenti  adatokból  és  ábrából  következtethető,  hogy  a  járás  egészében  magas  a  Natura  2000 

hálózathoz, az Ökológiai hálózathoz és a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó területek aránya. 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (KNPI) által jelölt Natura 2000 területek, melyek Különleges 

madárvédelmi  területek  (KMT),  Különleges  Természetmegőrzési  Területek  (KTT)  és  Kiemelt 

Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területek (KJTT) összkiterjedése kb. 177 600 ha, ebből 

működési területén belül esik kb. 157 700 ha. Ez a teljes, körülbelül 1 000 000 ha‐os működési terület 

15,8%‐a. Ezek a területek a Nemzeti Parkkal együttműködve bejárhatóak. 

A Kiskunsági Nemzeti parknak egész évben vannak igénybe vehető programjai, kiemelten kecskeméti 

székhelyén.  Itt  számos  alkalommal  találhatunk  természetfotó  kiállítást  és  a  gyermekrajz  pályázati 

kiállításokat,  illetve  időközönként  alkalom  kínálkozik  Ökosuli  előadássorozaton  részt  venni.  Ideális 

terület  osztálykirándulások  megtartására,  táborok  szervezésére,  például  szakvezetéses  nyílt  túrák 

megtartására a kért  terülten. Elérhetőek családi és gyerek programok,  túrák, nemzeti parki  termék 

bemutató, túzok‐les, továbbá Ürge‐les áprilisban a Szabadszállás környéki pusztákon. Szeptemberben 

részt  lehet venni  túrán a Rákosvipera‐védelmi és oktató központba, Kunadacsra,  vagy október első 

hétvégéjén az Európai madármegfigyelő napok keretében több helyszínen vannak madárlesek. 

Kérés esetén  lehetőséget biztosítanak egyedi  túrák megtartására, melyhez  több  tanösvény várja az 

oda  látogatókat, úgymint a Kosbor  tanösvény – Peszéradacsi‐rétek, Kunadacs. Az  így  rendelkezésre 

álló  kikapcsolódási  lehetőségek  ismertebbé  tétele,  a  Nemzeti  Park  területein  megtartott  túrák 

számának  növelése  szükségesnek  mondható.  Az  itt  jelentkező  turisztikai  potenciál  kihasználása 

további előnyöket hordozhat a térség számára. Amennyiben a jövőben a Nemzeti Park fejlesztéseket 

tud végrehajtani, az a térség haladásához is képes hozzájárulni. 
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A terület  természetföldrajzi szempontból változatos, nyugatról kelet  felé haladva a Duna‐völgyének 

öntéstalajait  réti  csernozjomok  váltják  fel,  majd  szoloncsák‐szolonyecek,  illetve  réti  talajok,  végül 

pedig  homokos  talajok  következnek.  A  Dunához  közelebb  eső  települések  termőhelyi  adottságai 

kedvezőek  a  mezőgazdasági  művelés  számára,  ugyanakkor  ár‐  és  belvízveszéllyel  kell  számolni.  A 

HACS terület keleti felének talajai, az előbbieknél lényegesen gyengébb termőképességűek. A térség 

helyzetét  nehezíti,  a  több mint másfél  évtizedes,  tartós  csapadékhiány,  ami  a  jelentős  talajvízszint 

csökkenését  vonja  maga  után.  A  hazai  klimatikus  viszonyoknak  megfelelően  a  jellemzővé  vált  az 

aszályos  időszak. Hazánk 9,3 millió hektárnyi  területének 79%‐a – 7,4 millió hektár –  termőterület. 

Ezen  belül  5,3 millió  hektár mezőgazdasági  és  1,9 millió  hektár  erdőterület  volt,  a mezőgazdasági 

terület 57, az erdő 21%‐ot foglalt el az ország területéből 2013‐ban. 

 

 

4.számú ábra 

 

Települések vonzóképessége 

adottságaik függvényében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természeti adottságok, a tiszta környezet és az érintetlen természet olyan lehetőségeket tartogat, 

melyekre építve a turisták számára kikapcsolódási programok kínálhatóak. A terület adottságai közül, 

a  természeti  értékekre  építve  meghatározó  lehet  a  vízi  turizmus  és  a  horgászat  (Tass, 

Szalkszentmárton), valamint a vadászat, lovas és a kerékpáros turizmus. 

A kistérség  településein a  turizmus  jelentős  lemaradással küszködik,  falusi magánszállás  lehetősége 

Kunadacson, Kunszentmiklóson, Szabadszálláson érhető el minimális férőhellyel, melyek számát már 

régóta  szükséges  lenne  növelni.  Igazi  vonzerőt  e  támogatott  üdülési  formára  elsősorban  a  vizek 

közelében, a tranzit utak, valamint a nagyhatárú települések külterületi tanyái jelenthetnek. 

https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2120,2121&xtertip=H&xterkod=79   (12. számú melléklet) 

Az egyéb szálláshelyeken belül Magyarországon 2015‐ben a  falusi  szállásadásban 2 805 vendéglátó 

várta a vendégeket 8 048 szobával és 21 119  férőhellyel. A  falusi vendéglátók 31,0%‐a  található az 

Észak‐Magyarország  régióban,  21,9%‐a  a  Nyugat‐Dunántúlon,  illetve  13,4%‐a  a  Dél‐Dunántúlon.  A 

férőhelyek  száma  növekedést  mutatott  az  Észak‐Alföldön  (+9,5%),  a  Dél‐Alföldön  (+3,9%),  a 

Budapest–Közép‐Dunavidék régióban (+1,0%), valamint a Nyugat‐Dunántúlon (+0,6%). 
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4.1.3.	Kulturális	erőforrások	

A  térség  jelentős  kulturális  adottságokat  tudhat  a magáénak, melyek  közül  kiemelkednek  a  Petőfi 

kultusz  emlékei  a  helytörténeti‐néprajzi  gyűjtemények.  A  települések  többségén  a  fennmaradt, 

értéket képviselő tárgyakat helytörténeti, illetve tanyamúzeumokban valamint tájházakba gyűjtötték 

össze,  és  tették  a  közönség  számára  megismerhetővé.  A  térségben  számos  templom  és  egyéb 

műemlék  épület  található, melyek  felújításra  szorulnak.  Több,  a  térségből  elszármazott művészről 

illetve  tudós  emberről  rendszeresen  megemlékeznek,  valamint  számos  kulturális  területen 

tevékenykedő civil szervezet, hagyományőrző csoport is működik a településeken, melyek hatékony 

munkájához számos tényező hiányzik településeinken, úgymint rendezvények, kiállítások helyszínéül 

szolgáló  közösségi  terek,  eszközök,  megfelelő  székhely.  Amennyiben  a  közösségi  terek  hiányának, 

rossz állapotának mérséklésére a jövőben megoldás születne, úgy azok alkalmas helyül szolgálhatnak 

rendezvények,  programok  bonyolítására,  illetve  hasznos  időtöltés  eltöltésére,  hozzájárulva  a 

társadalomformálódás és összetartás erősödéséhez. 

Minden  település  rendelkezik  kisebb‐nagyobb  helyi  értékekkel, műemlékkel,  helyi  látványossággal, 

valamint  minden  településen  hagyományai  vannak  olyan  kiemelt  fontosságú  rendezvényeknek, 

melyek  a  közösség  építésében,  a  helyi  identitástudat  erősítéséhez  járulnak  hozzá  és  turisztikai 

látványosságot jelenthetnek. A térséget meghatározó nevezetességek, értékek folyamatos gondozást 

igényelnek.  A  helyi  események  szervezésében  a  települések  alapozhatnak  a  civil  szervezetek 

munkájára,  ám  a  civil  szervezetek  által  bonyolított  rendezvények  számát  a  jövőben  bővíteni 

szükséges. 

A településeken helyi értékek, rendhagyó események: 

Kunadacson:  az  épített  környezet  értékei;  Kiskunsági  Betyár  Kúria,  Kunadacsi  Horgászcentrum, 

Rákosivipera – Védelmi és Oktató Központ 

Hagyomány,  a  minden  évben  megtartott  Falunap,  a  Kolbász  és  Pálinkafesztivál,  Tavaszköszöntő 

Jótékonysági Bál, Szüreti felvonulás. 

Kunpeszéren: Értékes helytörténeti gyűjtemény tekinthető meg, valamint a ROSA MYSTICA kegyhely. 

A  templomszentelés  évfordulójának  tiszteletére  minden  év  július  13‐át  követő  vasárnapon 

búcsúünnepet tartanak. Helyi rendezvények a községi Falunap, Népdalos találkozó, Szüreti mulatság. 

Kunszentmiklóson:  Kunszentmiklósi  Virágh‐kúria,  Helytörténeti  Gyűjtemény;  Diószegi  emlékház, 

Nyakvágó‐csárda  (múzeum),  Városháza.  A  várost  övező  tanyavilág  kikapcsolódást  és  felejthetetlen 

élményt  nyújt  az  ide  látogató  vendégeknek.  A  Kiskunsági  Nemzeti  Park  területéhez  tartozik  az 

úgynevezett  Selyem‐tanya, mely  a  valamikori  tanyasi  élet  egy  kis megmaradt  része.  A  településen 

négy templom található, a Római Katolikus Templom a Szent István téren, a Református Templom, az 

Alsószenttamási Katolikus Templom és a Kunbábonyi Református Templom. 

A  hagyományok  tekintetében  Kunszentmiklós  számos  rendezvénynek  ad  otthont,  melyek  közül  a 

legnagyobbak, a Szentmiklósi Napok, Országos Birkafőző verseny, Redemeptió, Fogathajtó Verseny. 

Szabadszálláson:  József  Attila  emlékszobor,  Petőfi  Sándor  emléktábla,  Rozsnyay  Mátyás  szobra, 

Mátyás király szobor, Békegalamb, Prielle Kornélia síremléke, Petőfi szobor, Petőfi Sándor emlékmű, 

Református  Templom  alapításának  emléktáblja,  Rozsnyai  Pál  emléktábla,  József  Attila  szobor  ‐ 

Dörmögő‐ház  (Muszáj‐kerti  csőszház),  József  Attila  dombormű,  Kunhalom,  Kun  szobor,  Geréby‐

kastély,  Európai  Uniós  emlékpark,  I.  világháborús  emlékmű,  Katolikus  templom,  II  világháborús 

emlékmű, Református  templom. Helyi  rendezvényei a Városi Nap,  illetve a Rozsnyai Pál Fogathajtó 

verseny. 
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Szalkszentmárton:  A  községháza  és  annak  műemléki  környezete,  Vendégfogadó  és  Mészárszék 

(Petőfi Sándor Emlékmúzeum), Református templom, Petőfi Sándor szobor, Szent Márton tér, Szent 

Márton  szobor,  56‐os  emlékmű,  I.  világháborús  emlékmű,  II.  világháborús  emlékmű,  Katolikus 

templom, Kopjafa, Szalkszentmárton címere, Bánya tó, Hősök tere 

Márton‐napi  hagyományok  Szalkszentmártonon,  Lovasnap  –  egyes  és  kettes  fogathajó  verseny 

megtartása minden év tavaszán. 

Tasson: Az  ipari  létesítmények hiánya következtében a  természeti  környezet nagy  része még ma  is 

érintetlen. A Duna part és az ártéri erdők csendje horgászok és üdülők ezreit vonzzák. Ezért emlegetik 

országszerte a  falut horgász paradicsomként. Kiskunsági Öntöző Főcsatorna, mely víz hagyományos 

helyi elnevezése Bakér, amely ősidőktől élő vízként öleli körül a települést, így a község belterületén 

is értékes horgász helyek találhatók. A Katolikus Templom (1822) és a Református Templom (1888), 

valamint a Darányi‐kastély egyaránt klasszicista stílusú. A Földváry‐kúria az 1800‐as években épült. A 

temetőben  található  az  Ybl  Miklós  által  tervezett  Földváry‐kripta,  illetve  a  Darányi  sírkert. 

Hagyományos  rendezvények  a  falunapok,  Fogathajtó  verseny,  Fafaragó  tábor,  Tas  Névnap, 

Gyermeknap, Dalos Találkozó, Majális, Fénylánc. 

4.1.4.	Társadalom	állapota	

A  Szabadszállási  Gazdakör  hat  települése  660,  87  km2‐en  terül  el,  lakónépessége  22.429  fő,  mely 

1728  fővel  kevesebb  a  2000‐2013  között  mért  lakosságszámhoz  képest,  ám  napjainkra  némileg 

mérséklődött  a  népességfogyás.  Ez  eredeztethető  az  általános  helyzetből,  mely  szerint  a 

településeken kevesebb a  születések  száma, a  természetes népességfogyáshoz képest. A 2000‐ben 

mért  fiatalkorúak  aránya  2013‐ra  4%‐ot  csökkent,  míg  a  60  éven  felüliek  aránya  4%‐kal  nőtt.  A 

környező  nagyobb  települések  és  a  megyeszékhely  által  generált  foglalkoztatási  erő  bevonzza  a 

képzett,  aktív  korú  lakosságot,  ennek  hatására  további  lakosokat  veszít  a  térség.  A  helyben 

foglalkoztatottak aránya minden településünkön csökken, míg az ingázók aránya nő. 

Bács‐Kiskun  megyében  a  2015‐ös  évben  –  az  országoshoz  hasonlóan  –  gyorsult  a  természetes 

népességfogyás.  2015  január‐decembere  között  –  az  előzetes  adatok  szerint  –  4700  gyermek 

született, 81 fővel, 1,8%‐kal több, mint 2014‐ben. Mindeközben a halálozások száma is emelkedett, a 

7200 haláleset 107 fővel, 1,5%‐kal haladta meg az egy évvel korábbit. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015&xtertip=H&xter

kod=79   (1. számú melléklet) 

A  humánerőforrás‐fejlesztés  a  térségek  fenntartható  fejlődésének  egyik  kulcsfeltétele.  A  vidéki 

térségekben az országos átlagnál jóval kedvezőtlenebb a képzettségi szint, bár térségünk valamennyi 

településen  található  általános  iskola,  azonban  a  települések  középiskolákkal  való  ellátottság 

szempontjából  hátrányos  helyzetben  vannak.  A  települések  képzett  munkaerejének  távozása  az 

alacsonyabb szaktudású  rétegek nagyobb arányát  jelenti a  területen, bár a diplomával  rendelkezők 

aránya lassú ütemben növekszik. Szükséges lesz a jövőben az igényekre épülő szakképzés lehetőségét 

biztosítani  a  térség  foglakoztatásának  javítására,  a  továbbtanulás  előtt  állók  számára  alternatíva 

biztosítására.  A  jövedelmi  helyzetet  tekintve  a  HACS  területén  a  rendszeres  munkajövedelemmel 

nem  rendelkezők  aktív  korúak  aránya  46,6  %,  a  2001‐es  adatok  szerint,  amely  érték  2011‐ben 

javulást  mutat  41  %.  A  HACS  területén  lévő  lakosság  nagy  részének  a  jövedelme  meghaladja  a 

mindenkori öregségi nyugdíj összegét. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053&xtertip=H&xterkod=79      (13.  számú 

melléklet) 



 

17 

 

2004  év  óta  az  épített  lakások  száma  az  éves  lakásállomány  százalékában  folyamatos  csökkenést 

mutat. (16. számú melléklet) 

 

3.számú táblázat   Népesség alakulása települések bontásában 

   2001‐es népszámlálás  2011‐es népszámlálás 

   lakónépesség  lakások száma  lakónépesség  lakások száma 

Kunadacs  1779 757 1546  643

Kunszentmiklós  9034 3493 8502  3551

Kunpeszér  692 292 663  303

Szabadszállás  6643 3034 6270  3002

Szalkszentmárton  3021 1262 2889  1287

Tass  2975 1123 2897  1180

https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,

2191&xtertip=H&xterkod=79 

 

A  települések  rendelkeznek  közüzemi  vízhálózattal,  szennyvízcsatornával,  illetve  –tisztítóval, 

Kunadacs kivételével. A  közüzemi  ivóvíz‐hálózat bekapcsolt  lakások  száma  lassú emelkedést mutat, 

2013‐ra  ez  az  érték  már  83  %‐ra  tehető.  A  közcsatorna  hálózatba  bekapcsolt  lakások  száma  is 

növekedést mutat, a területen átlag csak 30% a közműcsatorna hálózatra csatlakozott lakások száma. 

(18. és 19. számú melléklet) 

 

Bölcsődei  ellátás  Kunszentmiklóson  és  Szabadszálláson  működik.  Óvoda  minden  településen 

működik.  Az  óvodai  férőhelyek  számában  visszaesés  tapasztalható  2008‐hoz  képest.  (20.  számú 

melléklet) 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,

2155&xtertip=H&xterkod=79 

 

Általános iskolai feladat ellátási helyek átlagos létszáma átlag 173,4 fő, mely jelentős visszaesés 2013‐

es  évhez  képest,  amikor  254,4  fő  volt.  Az  21.  számú  melléklet  alapján  megállapítható,  hogy  az 

általános  iskolai  tanulók  száma  jelentős  csökkenést  mutat  évről  évre.  A  nappali  tagozatos 

középiskolai tanulók száma 572 fő volt Kunszentmiklóson. 

Magyarországon a 2014/2015‐ös tanévben 1 millió 758 ezer gyermek és fiatal – az érintett 3–22 éves 

korosztály 86%‐a – vesz  részt óvodai nevelésben vagy különböző szintű nappali képzésekben, közel 

46  ezer  fővel  kevesebben,  mint  az  előző  tanévben.  Óvodába  321,5,  általános  iskolába  748,5  ezer 

gyermek  jár,  középfokú  oktatásban  471  ezer  fiatal  tanul,  a  felsőoktatási  intézmények  hallgatóinak 

száma 217 ezer. A 2014/2015‐ös tanévben országos szinten az általános iskolai tanulók száma 748,5 

ezer fő, mindössze 700 fővel több, mint egy évvel korábban. Az első évfolyamra beiratkozottak száma 

6 ezer fővel, 5,6%‐kal kevesebb a 2013‐as tanévkezdőkénél. 

 

A  kistérségeket  alapul  véve,  általában  biztosított  az  alapfokú  oktatási,  kulturális,  egészségügyi, 

szociális  ellátás,  elérhetőek  az  ezt  biztosító  közintézetek,  eltérő  mennyiségű  és  minőségű 

szolgáltatásokkal  egy  adott  kistérségen  belül  is,  lényegesen  eltérő  az  elérhetőségük  a  különböző 

településeken  lakók  számára.  Esetünkben  kedvezőtlenek  az  egészségügyi  mutatók,  különös 

tekintettel fogászati állapotra. A kórházi ellátás a térségen belül nem megoldott, nagy távolságot kell 
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megtenni,  Kecskemét  vagy  Dunaújváros  irányában.  A  helyi  rendeléseket  igénybevevők  száma 

fokozatosan  nő.  Pozitív  folyamat,  az  egészségtudatosság  és megőrzés  jegyében  több  foglalkoztató 

alkalmazza a munkavállalók egészségi állapotának felmérését. Több program keretében foglalkoznak 

a jó egészségi állapot megőrzésének alapjaival és ismertetésével. 

 

Minden  településen  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani,  a  hátrányos  helyzetben  lévő  rétegekre, 

boldogulásuk,  foglalkoztatási  helyzetük  javítására.  E  csoportba  sorolhatóak  többek  között  a 

végzettség nélküli  fiatalok, a pályakezdők elhelyezkedési nehézségeik miatt,  a gyermekvállalásból a 

munkavilágába visszatérni  szándékozó nők, a gyermeküket egyedül nevelő egyedülálló  szülők és az 

egészségügyi  gondokkal  küzdő  és  nagyobb  távolságok  megtételében  korlátozott  idős  lakosság.  A 

vidéki  térségekben  a  roma  lakosság  helyzetét  tekintve,  nagy  nehézségeket  okoz  a  roma  lakosság 

munkaerőpiacra való bejutása. 

Család‐  és  gyermekvédelmi  szolgálat minden  településen  elérhető,  az  idősellátás,  illetve  gondozás 

minden településen megoldott, bár a bentlakásos férőhelyek száma alacsony. A fogyatékossággal élő 

emberekről, különös tekintettel az értelmi fogyatékossággal élőkről több településen gondoskodnak. 

 

A települések „közbiztonsági eszköztára” folyamatos bővítést  igényel, az eddig beszerzett térfigyelő 

kamerák  hasznossága  bebizonyosodott.  Több  tényezőnek  köszönhetően,  a  regisztrált 

bűncselekmények száma ezer lakosra vetítve 2013‐as adat szerint 3392,9 db, mely jelentős visszaesés 

előző  évhez  képest,  amikor  ez  az  érték  3951,2  db  volt.  A  legrosszabb  helyzetben  lévő  település 

Szalkszentmárton,  míg  Kunpeszéren  viszonylag  alacsony  a  bűncselekmények  száma.  (22.  számú 

melléklet) 

A  regisztrált  bűncselekmények  száma  országos  szinten  a  2013.  év  vonatkozásában  az  elmúlt  két 

évtized legalacsonyabb értékét mutatta (377 829). 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2058,2059&xtertip=H&xterkod=79 

 

A térségben mára már kiépült néhány erős civil szervezet, azonban még mindig alacsony a non‐profit 

szervezetek  száma.  Ezek  a  szervezetek  valamely  cél  elérése  érdekében  jönnek  létre  és  a  köré 

szerveződnek.  Sok  esetben  programjaikkal  társadalomformáló  erőt  képviselnek  és  közös  célok 

megvalósításában is jól teljesítenek. A regisztrált nonprofit szervezetek egy lakosra jutó száma 2011‐

es  adat  szerint  7,5  db.  A  legtöbb  településen  csak  a  legalapvetőbb  területekre  korlátozódik  a  civil 

aktivitás.  Valamennyi  településen működnek  hagyományőrző  és  kulturális  egyesületek,  melyeknek 

meghatározó  szerepük  van  a  helyi  kultúra megőrzésében  és  átadásában.  A  környezetvédelemmel, 

oktatással,  szociális  ellátással,  településfejlesztéssel  foglalkozó  szerveződések  rész  vállalnak  a  helyi 

közösség  életének  szervezésében.  A  civil  szervezetek  közötti  együttműködés  kezdetleges  formája 

jellemző a térségben. 

Az országban 2014‐ben összesen 63 894 db nonprofit szervezet működik, melyből alapítvány 21.954 

db, társas nonprofit szervezet 41.940 db.  

 

A  települések  őrzik  a  helyi  népszokásokat  és  a  hagyományokat,  melyhez  az  idősebb  generáció 

igyekszik hozzásegíteni a fiatalabbat. A terület ‐ néhol felújításra szoruló‐ tájmúzeumai, helytörténeti 

gyűjteményei  hozzájárulnak  a  helyi  értékek  megismeréséhez.  A  településeken  meghatározó  igény 

mutatkozik a szabadtéri közösségi terek kialakítására, mely a helyi  társadalom, térségi,  illetve helyi, 

tradicionális vagy hétvégi szabadidős programjainak helyszínéül szolgálhat. A kézműves mesterségek 
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ma  is  nagy  érdeklődést  váltanak  ki  egy‐egy  rendezvény  alkalmával,  melyek  erősítik  a  terület 

identitástudatát. 

4.1.5.	A	gazdaság	helyzete	

A  térség  gazdasági  szempontból  meglehetősen  hátrányos  helyzetben  van.  A  lakosság  gazdasági 

aktivitása  a  rendszerváltás  óta  egészen  1999‐ig  folyamatosan  csökkent,  azóta  viszont  növekvő 

tendenciát mutat, ami a jövőre nézve kedvező jelenség, nő a vállalkozói hajlam. Habár már érkeztek a 

térségbe vállalkozások, még így is kedvezőtlenek az arányok. A gazdaságot meghatározza az alacsony 

vállalkozási sűrűség, általános tőkehiány, a vidéki vállalkozások száma és innovációs képessége ezért 

gyenge.  A  jövőben  az  egyik  fő  feladat  ennek  mérséklése,  illetve  a  kis‐  és  közepes  vállalkozások 

megerősítése, lehetőség szerint új vállalkozások térségbe vonzása. 

 

A térségben megfelelő a kereskedelmi üzletek száma, viszont a szolgáltató szektor gazdasági szerepe 

elmarad  az  országos  átlagtól,  az  üzleti,  pénzügyi,  kereskedelmi  szolgáltatások  választéka  szűk.  A 

jövőben foglalkozni kell a szolgáltató szektor megerősítésének kérdésével. 
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2072,2073&xtertip=H&xterkod=79   (23. számú melléklet) 

 

Az ipar soha nem volt meghatározó szerepű a térség gazdaságában. A legnagyobb cégek között sem 

az  iparvállalatok,  hanem  a  térség  jellegéből  adódóan  a mezőgazdasági  nagyüzemek  dominálnak.  A 

meglévő ipari vállalatok zömében fémipari és textilipari területen végzik tevékenységüket. Azonban 

kijelenthető,  hogy  a  terület  gazdasága  egyértelműen  mezőgazdaság  központú.  Az  elérhető 

mezőgazdasági  adottságokra  és  hagyományokra  alapozva  több  vállalkozás  foglalkozik  élelmiszer‐

feldolgozással:  takarmány‐előállítással,  szőlő‐,  napraforgó‐feldolgozással,  konzerválással,  szárítással, 

húsipari  termékek  gyártásával.  A  térségben  az  e  téren  működő  vállalkozások  száma  alacsony,  az 

őstermelők  száma  magas,  2013‐as  adat  szerint  1729  fő.  (25.  számú  melléklet)  Az  ágazatban  a 

jövedelemtermelő‐ és munkahelyteremtő képesség igen alacsony. A termelők közötti együttműködés 

még  nem  vált megfelelő mértékűvé.  A mezőgazdaság  birtokszerkezeténél  fontos  kiemelni,  hogy  a 

terményárak  ingadozása miatt  szükség mutatkozik a birtokméretek növelésére, az életképesebb és 

költséghatékonyabb  mezőgazdasági  termelés  elérése  érdekében.  A  gyengébb  termőképességű 

földterületeken  gyepgazdálkodás,  juhtenyésztés  folyik,  jól  szervezett  méhészetekben,  nagy 

mennyiségű mézet állítanak elő.  
https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2074,2075&xtertip=H&xterkod=79   (25. számú melléklet) 

A gazdaságélénkítés terén megemlítendő a turizmus megalapozása, mivel a lehetőségekhez képest ez 

az  ágazat  nagy  lemaradással  küszködik.  A  térség  meglévő  turisztikai  potenciáljának  kihasználása 

szempontjából  számos  lehetőség  áll  rendelkezésre.  A  területhez  tartozó  Duna  és  a  Kiskunsági 

Nemzeti  Park  révén  jelentős  turisztikai  vonzerőt  képvisel,  azonban  fogadóképessége  (szállás, 

infrastruktúra, környezet) még nem megfelelő. A jövőben szükség van az ez irányú turisztikai kínálat 

(kerékpáros, vízi, horgász, vadász, lovas, falusi és agroturizmus) növelésére. A turizmus fejlesztésével 

elérhető  a  lakosság  foglalkoztatottsági  és  így  jövedelmi  helyzetének  javulása,  valamint  az 

önkormányzatok bevételei is nőnek.  

Bács‐Kiskun megye kereskedelmi  szálláshelyein 2015. évben 205,4 ezer vendég  szállt meg, 12%‐kal 

több,  mint  az  előző  év  azonos  időszakában.  A  vendégéjszakák  száma  (445,6  ezer)  ennél  kisebb 

mértékben 7,0%‐kal emelkedett. 



 

20 

A térségben foglalkoztatottak aránya a 15‐64 éves népességen belül 2001‐ben 49,5 %, mely 2011‐re 

55,4%‐ra nőtt. 52,3%‐kal, Tass településen a legrosszabb a helyzet, míg a legjobb a munkanélküliségi 

arány Kunadacson. 

 

A  munkahelyre  naponta  ingázók  száma  2001‐ben  már  27,6%  volt,  mely  érték  2011‐re  jelentősen 

megnövekedett  39,5%‐ra,  azaz  a  települések  lakosságának  közel  40%‐a  nem  a  saját  lakóhelyén 

dolgozik.  Legtöbben,  az  aktív  korú  lakosság  több,  mint  50%‐a  Szalkszentmártonról  utazik  a 

munkahelyére,  míg  a  legjobb  a  helyzet  Kunszentmiklóson,  ahol  ez  az  érték  csak  közel  30%. 

Magyarországi viszonylatban 2011‐ben 1.102.005 fő ingázott, mely a teljes munkavállalók 29.9%‐a, ez 

az  érték  éves  szinten  is  növekedést  mutat,  2011‐ben  1.340.831  fő  ingázott,  mely  34%‐a  a  teljes 

munkavállalói létszámnak. 

 

Az  alacsony  presztízsű  foglalkoztatási  csoportok  tagjainak  megoszlása  az  aktív  korúak  (15‐59  év) 

arányában  35,8%  a  HACS  területén,  mely  mutató  jól  prezentálja,  hogy  a  képzett  munkaerőre 

továbbra  is  szükség  van.  A  segédmunkások  és  alapfokú  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  aránya 

magas. A legmagasabb ez az érték Tasson és Kunpeszéren, ahol meghaladja a 40%‐ot. 

 

Az  elsősorban  Kunszentmiklósra  települt  különböző  ipari  jellegű  vállalkozások,  a  térségben  élő 

munkavállalók  számára  mérsékelten  tudtak  munkalehetőséget  biztosítani.  Ennek  következtében 

indult  el  a  munkaerő  nagyobb  csoportját  illetően  egy  ingázási  folyamat,  Kecskemét,  Budapest  és 

Dunaújváros  felé.  Többen,  a  számukra  alkalmasabb  munkahely  közelsége  miatt,  el  is  költöznek 

térségünkből. 

 

A munkanélküliségi  ráta  a  térségben magas.  A munkaerőre  jellemző,  hogy  végzettségi  struktúrája 

kedvezőtlen,  a  szükséges  képesítés  sok  esetben  nem  áll  rendelkezésre.  A  munkalehetőség,  a 

jövedelem mértéke alacsony. 

Bács‐Kiskun megyében a  foglalkoztatottak száma 4,5%‐kal nőtt, a munkanélkülieké pedig 16,2%‐kal 

csökkent 2015 utolsó negyedévében az előző év utolsó negyedévéhez  képest. A gazdaságilag aktív 

népesség  7,4%‐a  tartozott  a munkanélküliek  közé  2015  IV.  negyedévében,  ami  1,7  százalékponttal 

alacsonyabb  az  egy  évvel  korábbinál.  A  megye  munkanélküliségi  rátája  az  országos  átlagnál  1,2 

százalékponttal  volt  magasabb.  A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  adatai  alapján  Bács‐Kiskun 

megyében a 2015. decemberi zárónapon 18%‐kal kevesebb álláskeresőt tartottak nyilván, mint egy 

évvel korábban. 

4.számú táblázat   A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, 

településenként 
(2015. 10. 20‐i állapot szerint) 

* Munkav. korú népes. fő - a KSH népszámlási ill. népességnyilvántartási adatai 2013.01.01-i állapot szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők 
száma ) 

** Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában 
*** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 

Bács‐Kiskun megye  Nyilvántartott  Foly.nyilv.  Járadék  Segély  FHT,  Munkav. korú  Relatív  Arányszám*** 

települése  össz. fő  hossz>365 nap  tip.ell. fő  tip.ell. fő  RSZS fő  népes. fő* 
mutató** 
%    

Kunadacs  63 28  6 6 11 1166  5,4 1,12

Kunpeszér  14 7  0 5 1 506  2,77 0,57

Kunszentmiklós  424 141  18 17 143 5686  7,46 1,54

Szabadszállás  314 123  24 15 138 4376  7,18 1,48

Tass  138 36  14 7 38 2070  6,67 1,38
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A térségben kialakult kereskedelmi kapcsolatok és piaci értékesítési lehetőségek, általában már több 

éves  együttműködésen  alapulnak.  Fontos  feladat  az  új  értékesítési  megoldások  megismerése, 

megerősítése. 

Az  ezer  lakosra  jutó  regisztrált  vállalkozások  száma  Kunadacson,  Szabadszálláson  és 

Szalkszentmártonon kiemelkedő, de a másik 3 településen is meghaladja a 100‐as értéket. Regisztrált 

őstermelők  száma  a  2013‐as  adatok  szerint  elég  jelentős.  Szabadszálláson  a  680  fő, 

Kunszentmiklóson 411, Kunadacson 233, Szalkszentmártonon 231, Tasson 127 és Kunpeszéren 47 fő, 

azaz  mindösszesen  1729  fő.  Működő  egyéni  vállalkozások  száma  mindösszesen  792  db,  működő 

társas vállalkozások száma mindösszesen 329 db. (10.; 11. számú melléklet) 

A  működő  mezőgazdasági  vállalkozások  száma  2011  óta  mindösszesen  91,  mezőgazdasági 

tevékenységgel  foglalkozó  társas  vállalkozások  száma  26.  Az  építőiparban  237  vállalkozás 

tevékenykedik, míg a szolgáltatási szektorban 1.285 db.  

A vállalkozások nagy része mikro‐vállalkozás, amelynek foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 10 főt. 

250 főt meghaladó foglalkoztató nincs, 50‐249 főt foglalkoztató csak 8 db van. Számukra fontosak a 

pályázatok  által  biztosított  források,  de  előfordul,  hogy  nem  áll  rendelkezésükre megfelelő  arányú 

önerő a pályázatok eléréséhez. 

4.1.6.	Összegzés	

A  LEADER  intézkedéseket  tekintve meghatározó  fontosságú  a  gazdaságfejlesztési  cél,  amely  egyes 

területek  szoros  összefüggései  mentén  valósulhat  meg,  a  térség  adottságai  szerint.  A  gazdasági 

felzárkóztatáshoz  szükséges  turisztikai  és  közösségi  fejlesztések  képesek  lesznek megmutatkozni  a 

települések környezetének kedvező tulajdonságaiban, a falu‐ és településkép, parkok tisztaságában, 

rendjében.  A  terület  vonzóképességének  jelentős  részét  a  természeti  és  földrajzi  jellemzők 

biztosítják, de mindezek csak a turisztikai infrastruktúra javításával válhatnak elérhetővé. A szükséges 

szálláshelyek  kialakítása  és  az  itt  megjelenő  új  szolgáltatások  vonzóak  lehetnek  az  ide  látogató 

turisták számára, mellyel  településeinken elérhető a hosszasabb  idő eltöltése és a többletköltés. Ez 

maga  után  vonja  a  helyi  adóbevételek  növekedését  is.  A  vendéglátásban,  és  a  turisztikával 

közvetetten kapcsolatban álló szolgáltatásokban, a foglalkoztatottak száma és aránya növekedni tud, 

ami  a  munkanélküliségi  mutatókra  képes  pozitívan  hatni.  A  szolgáltatásokat  érintő  gazdasági  ág 

szerepe az elmúlt évtizedben némileg erősödött.  

 

A  hagyományok  és  a  kultúra  ápolása  hozzájárulhat  egy  közös  gondolkodás  megerősödéséhez, 

melynek  folyamata  során  szem  előtt  tartandó  a  kulturális  alapszolgáltatások  biztosítása  a  térség 

lakosai részére, mellyel a műveltségi látókör szélesíthető. Ennek helyszínéül szolgálhatnak szabadtéri 

rendezvények,  közösségi  terek, melyek  számát,  illetve  hozzáférhetőségét  lehetőség  szerint  növelni 

kell.  Ez  elősegítheti  a  helyi  lakosság  megtartóképességét,  közelebb  vihet  az  élhetőbb  környezet 

megvalósulásához.  Ebben  alapozni  lehet  a  kulturális  egyesületek  támogatására.  A  civil  szervezetek 

megerősítése  alapvető  fontosságú  a  települések  és  a  térség  fejlődését  illetően,  tevékenységüket 

meghatározó a feladatok ellátásában. 

 

A  kedvezőtlen  munkaerőpiaci  folyamatok  mellett  a  térség  fejletlen  gazdasági  szerkezete,  a 

vállalkozások  alacsony  munkahelyteremtő  képessége  is  hozzájárul  az  alacsony  jövedelmi 

viszonyokhoz,  a  magas  munkanélküliséghez  és  közvetve  az  a  képzett  munkaerő  elköltözéséhez. 
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Ennek  mérséklésére,  ügyelni  kell  esetünkben  a  mikro‐vállalkozások  erősítésére,  helyzetük, 

fennmaradásuk, működésük és bővülésük támogatására, habár ez a vállalkozási méret nehezebben 

járul hozzá az innovációs fejlesztésékhez. A térség gazdasága egyértelműen mezőgazdaság központú, 

kiegészülve  kisebb  ipari  kapacitásokkal  és  gyenge  szolgáltató  szektorral.  A  jövőben Vidékfejlesztési 

Program által támogatott élelmiszeripari fejlesztésekkel növelhető a térséget elhagyó agrártermékek 

feldolgozottsági foka.  

 

A térség esélyegyenlőségét illetően törekedni kell arra, hogy minden lakos egyforma eséllyel, kortól, 

nemtől,  származástól  függetlenül  érje  el  a  helyi  szolgáltatásokat.  Azon  túl,  hogy  európai  szintű 

elvárás,  szükségszerűen  megoldandó  feladat  is,  hiszen  hozzájárul  a  települések  megfelelő 

működéséhez. A társadalmi egyenlőség elérését kell támogatni a roma lakosság, a fogyatékkal élők és 

a szociálisan hátrányos helyzetbe sorolható emberek felé, helyzetük javítását munkaügyi és szociális 

programok segíthetik. Ehhez fokozni kell a civil szervezetek szerepét, hogy a társadalmi periférián élő 

csoportok reintegrálása minél sikeresebb legyen, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának 

elősegítésére, illetve esélyegyenlőségük megteremtésének érdekében. 

Az  összegzés  alapján  megállapíthatóak  azok  a  legfontosabb  célok,  melyek  megvalósítása  a  Helyi 

Fejlesztési  Stratégia  szempontjából  meghatározók.  A  térségben  hangsúlyos  célt  képez  a 

gazdaságfejlesztés, mellyel  a  lefedett  települések működőképessége  biztosabbá  válhat.  Itt  jelentős 

szerepet  tölthet  be  a  mikro‐vállalkozások  támogatása  és  a  turisztikát  érintő  fejlesztési  cél,  mely 

hozzájárulhat  az  adóbevételek  emelkedéséhez,  a  foglalkoztatási  arány  növekedéséhez,  a 

munkanélküliség mérsékléséhez. Emellett  fontos a helyi közösségek számára az élhetőbb környezet 

biztosítása,  mely  komoly  hatást  gyakorolhat  a  települések  megtartó‐képességére,  élhetőségére.  A 

hagyományok  és  kultúra  ápolását  érintő  cél  szükségessé  teszi,  hogy  az  ez  irányú  fejlesztési 

elképzelések teljesüléséhez megfelelő programok és helyszínek álljanak rendelkezésre. A fenti célok 

teljesülésében  jelentős  szerep  jut  a  civil  szervezeteknek,  melyek  támogatása  további  célt  képez  a 

Stratégiában, velük együttműködve stabilan biztosítható a környezetvédelmet és esélyegyenlőséget, 

hátrányos helyzetű csoportokat támogató feladatok, programok lebonyolítása. 

Mindezzel Stratégiánk hozzájárulhat a térség fejlődéséhez, mely településenként eltérő területen 

fejti ki hatását. 

4.2	A	2007‐2013‐as	HVS	megvalósulásának	összegző	értékelése,	következtetések		

A térségünket érintő 2007‐2013‐as HVS megvalósulásának értékelése, megvalósulása esetünkben, új 

HACS  lévén,  a  Dunamellék  –  Felső‐Kiskunság  –  Homokhátság  –  Sárköz  Leader  Egyesület 

végbeszámolója  alapján  lehetséges.  Korábban  az  említett  egyesület  tagjai  között  szerepelt minden 

településünk. 

A  Dunamellék  HACS  HVS‐e  ugyanazon  LEADER  intézkedéseket  magukba  foglaló  kulcsszempontok 

mentén került kialakításra, melyeket a  jelenlegi HFS‐nek is szem előtt kell  tartani. Céljukat képezte, 

hogy  egyesületük  összefogja  az  illetékességi  területén  működő  civil  szervezeteket,  vállalkozókat, 

magánszemélyeket, közszféra szereplőket annak érdekében, hogy fejlesztési folyamatokat valósítson 

meg  a  vidéki  térségben.  HVS‐ük  tervezése  és  felülvizsgálata  során  törekedtek  egyéb  fejlesztési 

tervekhez  kapcsolódni.  Szerveződéseiket  tekintve,  a  stratégia  megalkotására  önkéntes 

munkacsoportot  alakítottak,  ez  volt  a  TKCS,  a  polgármesterek,  vállalkozók,  civil  szervezetek 
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bevonásával.  A  HVS‐sel  kapcsolatos  feladatokat  egy  Tervezői  Csoport  végezte  a  munkaszervezet 

közreműködésével.  Esetükben  26  település  együttgondolkodását  és  fejlesztési  elképzeléseik 

támogatását  kellett  megvalósítaniuk.  Tagságuk  létszáma,  a  LEADER  hordozta  lehetőségek 

ismeretlensége  miatt  aránytalanul  nagyra  duzzadt,  amely  megnehezítette  egy  időben 

határozatképességüket az alacsony részvételi arányok miatt. A HACS az EMVA társfinanszírozásában 

megvalósított  III.  és  IV.  tengely  szerinti  intézkedések  kapcsán,  az  adott  feladatok  ellátását  a 

munkaszervezet által látta el. Működésüket tekintve, jelentkeztek olyan költségeik, melyek működési 

forrásból  nem  voltak  finanszírozhatóak,  ennek  eredményeképp  likviditási  problémáik  adódtak.  A 

jövőre nézve több javaslattal éltek végbeszámolójukban. 

Az elmúlt  időszakban számukra  is  feladatként  jelentkezett a  térségekben  tapasztalható, gazdaságot 

és  társadalmi  nehézségeket  érintő  általános  helyzet.  Kiemelten  a  foglalkoztatást  és  társadalmi 

mutatókat érintő, LEADER célokban megjelenő teendők sorolhatók ide. 

Stratégiájukat  meghatározó  jövőképük:  „2013‐ra  a  térség  belső  adottságaira  épített  összehangolt 

fejlesztésekkel,  több  lábon  álló  diverzifikált,  versenyképes  gazdaság  megteremtésével,  alternatív 

jövedelemszerzési  lehetőségek  fejlesztésével  és  a  vidéki  táj  megőrzésével  a  Dunamellék‐Felső‐

Kiskunság‐Homokhátság Sárköz Leader Helyi Akciócsoport hosszú távon biztosítja az itt élők számára 

a  megélhetést,  a  minőségi  élet  feltételeit,  valamint  a  vidék  fennmaradását.”  (Dunamellék‐Felső‐

Kiskunság‐Homokhátság‐Sárköz Leader Egyesület, Zárójelentés II.) 

Beszámolójukban megjelent  értékelésüket  felhasználva,  a  következőket  vonták  le,  a  2007‐2013‐as 

időszakot  tekintve:  eredményként  felmutatható,  hogy  a  vidéki  helyi  közösségeket  sikerült 

együttgondolkodása, szemléletformálása ösztönözni, vállalkozó‐beruházói kedvüket fokozni. Számos 

fejlesztő  folyamatot  tudtak  indítani  intézkedéseikkel,  ám  nagyobb  mértékű  változás  a  térség 

társadalmi‐gazdasági folyamataiban nem ment végbe adott időszak alatt. 

A  Szabadszállási  Gazdakör  LEADER  HACS  jelenlegi  lefedettségi  területét  érintő  2007‐2013  között 

megvalósult  eredmények,  a  felhasználható  eredménytábla  alapján:  a  településeinkre  jutó  LEADER 

források százalékos aránya a teljes LEADER forráshoz képest 7,98 %. 

4.3	A	HFS‐t	érintő	tervezési	előzmények,	programok,	szolgáltatások	

Az  elkövetkezendő  évek  lehetőségeit  hordozzák  magukban  a  2014‐2020‐ra  időzített  Operatív 

Programok, melyek a térségeket és településeket a jövőre nézve meghatározzák. Ezek alkalmat adnak 

a  vidéki  területeknek  is  helyzetük  értékelésére,  szükségleteik  felmérésére.  A  programok  alapvető 

célja  a  gazdaságfejlesztési,  társadalmi  és  környezeti  tényezőket  érintően  pozitív  irányban  hatni,  a 

célcsoportokat  és  támogatási  jellegeket  optimálisan  meghatározva.  Ehhez  további  előrehaladási 

esélyt képes biztosítani a LEADER  intézkedések köre, mely a közösség elképzelésein alapuló, alulról 

jövő  kezdeményezés,  helyi  együttműködések  megvalósulása  mentén.  Ezt  szem  előtt  tartva  a 

települések,  számos  esetben  sajátos,  más  forrásból  nem  megoldható  kéréseket,  elképzeléseket 

fogalmaztak  meg,  illesztve  azokat  a  célként  jelentkező  gazdasági  és  társadalmi  növekedési 

elvárásokhoz. 

A  LEADER esetében,  a Vidékfejlesztési  Program az  elsődleges  kapcsolódási  pont.  A Vidékfejlesztési 

Program  munkaigényes  ágazatokban  kívánja  elérni  a  munkahelyteremtést,  vidéki  munkahelyek 

megőrzését és azok fejlesztését. Ehhez forrást kínál a mikro‐, kis és középvállalkozások fejlesztésére, 
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a  versenyképesség  javítására.  Az  agrártevékenység  esetében  termelési  és  jövedelembiztonság 

erősítésére,  környezetkímélő  gazdálkodás,  helyi  alapanyagok  és  szolgáltatások  megteremtésére, 

megújuló  erőforrások  és  együttműködések  kialakítására  törekszik.  A  vidék  támogatására  nem 

mezőgazdasági  tevékenység  indításában  és  folytatásában,  kis  gazdasági  szereplők  együttműködési 

tervei,  kis  infrastrukturális  fejlesztései  esetében  tesz  lépéseket.  A  LEADER  egyfajta  vidéki  térség‐

specifikus eszköz, a helyi  fejlesztési elképzelések megvalósulásának elősegítésére. Ennek keretében 

szem  előtt  kell  tartani  a  gazdasági  aktivitás  mikro  szintjének  fenntartását,  a  lakosság  humán 

közszolgáltatásokhoz  való  hozzájutásának  lehetőségét,  a  lakóhely  és  turisztikai  vonzóképesség 

erősítését,  a  helyi  közösségek  aktivitásának,  felelősségvállalásának  és  együttműködési 

hajlandóságuknak elősegítését, illetve az Operatív Programok által elérhető lehetőségek tekintetében 

szükségszerű összhang figyelembe vételét. 

A  Vidékfejlesztési  Programon  belül  tekintettel  kell  lenni,  néhány  HFS  szempontból  is  releváns 

intézkedésre.  Ilyen  a  6.3.1.  Mezőgazdasági  kisüzemek  fejlesztése  és  a  6.4.1.  Nem  mezőgazdasági 

tevékenységek fejlesztése, melyek lehetőségére LEADER egyesületünk is ráirányította azok figyelmét, 

akik hasonló jellegű területen projekt elképzeléssel éltek. A M07 elnevezésű, Alapvető szolgáltatások 

és  a  falvak  megújítása  a  vidéki  térségekben  elnevezésű  intézkedésen  belül,  a  7.2.1.  Kisméretű 

infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben alpontja hivatott elősegíteni a vidéki településeken élők 

életminőségének  javítását  és  annak  fenntarthatóságát  olyan  kisléptékű  fejlesztések  támogatásával, 

melyek  hozzájárulnak  az  energiahatékonyság  növeléséhez,  helyi  gazdaság  fejlesztéséhez,  a  tanyasi 

térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez. Stratégiánkban is megjelenik a 

közösségi  igények megvalósítása, az élhetőbb települések érdekében. Az e téren jelentkező további 

igények  kivitelezhetőségének  érdekében,  a  közösségi  funkciókat  ellátó  létesítmények  esetében 

kiegészítést  tettünk  a  Vidékfejlesztési  Programban  várható  lehetőségekhez  képest.  Ezzel megfelelő 

lehetőséget  biztosítva  a  közösségi  építmények  használhatóságához,  további  fejlesztésük 

folytatásához.  A  településképet  meghatározó  épületek  külső  rekonstrukcióját  és  energetikai 

korszerűsítését  az önkormányzatok  részéről  nagy  érdeklődés övezte,  ez  esetben  kiemeltük,  hogy  a 

Vidékfejlesztési Program keretei  fognak forrást biztosítani számukra. A tanyasi  térségekhez köthető 

és  csak  tanyák  esetében  pályázható,  háztartási  kisléptékű  villamos  energia  és  vízellátás,  valamint 

szennyvízkezelés  is  érdeklődést  váltott  ki  egyeztetéseink  során,  ezek mentén  projektötlet  érkezett 

alapvető infrastruktúra igény terén, a vezetékes gáz hozzáférhetőségével kapcsolatban. Az elképzelés 

lényeges következményeket hordoz magában, mivel a projektelképzelés megjelölt területe mentén, 

az  adott  infrastruktúrára  csatlakozva,  további  vállalkozások  letelepedése  válhatna  kivitelezhetővé, 

melynek ez a hiányosság komoly gátat  szab. Nem mellékes, hogy a gázvezeték kiépítése mentén a 

tanyasi  lakosok  is  jelezték  rácsatlakozási  szándékukat.  A  vállalkozások  fejlesztésére  irányuló 

intézkedéskben erre is szükséges megoldást nyújtani. 

Gázfogyasztás  arányainak  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2182,2183,2184,2185&xtertip=H&xterkod=79  (26. számú melléklet) 

A  16.9.1  Szolidáris  gazdálkodás  és  közösség  által  támogatott  mezőgazdaság,  lehetőséget  ad 

mezőgazdasági  tevékenységre  épülő  együttműködés  segítségével  szervezett,  főként  a  helyi 

társadalom  hátrányos  helyzetű  tagjai  számára  hasznos,  segítő  –  szociális,  egészségügyi  – 

rehabilitációs,  szemléletformáló,  környezeti  területen.  Esetünkben  a  képzés,  életrenevelés, 

felzárkóztatás  intézkedésben  vázoltunk  lehetőséget  hasonló  helyi  kezdeményezésnek,  melyhez  a 

rendelkezésre  álló  mezőgazdasági  termelői  kezdetleges  megoldásokra,  megfelelő  körülmények 

kialakításával  megalapozhatóvá  válna  egy  működőképes  szolidáris  gazdálkodás,  szociális 
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tanyagazdaság.  Erre  épülhetne  a  Vidékfejlesztési  Program  fent  említett  pontja.  Összegzésként 

elmondhatjuk,  hogy  a  Helyi  Fejlesztési  Stratégia  intézkedései  kiegészítő,  vagy  alapot  nyújtó 

megoldásokat kínálnak térségünk fejlődési elképzeléseinek támogatásában. 

A  TOP  –  Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  elsődleges  célja  a  térségi  decentralizált 

gazdaságfejlesztés,  ezáltal  a  foglalkoztatás  növelése,  a  munkavállaló  lakosság  helyben 

boldogulásának biztosítása. A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat 

gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város‐ és településfejlesztési akcióihoz. Területi és települési 

önkormányzati  kompetenciákba  eső  feladatellátás  kapcsán  felmerülő  fejlesztési  szükségletek 

kielégítéséhez szintén keretet ad. A TOP turisztikai elgondolásai kiemelten országos, vagy regionális, 

hálózatos  megoldásokban  teljesednek  ki,  különleges  figyelmet  fordít  az  önkormányzati  épületek 

energetikájára,  foglalkoztatási  paktumok  támogatására.  Ehhez  mérten  Stratégiánkban  kis  léptékű 

fejlesztések elképzelhetők, a megjelenő célcsoportok kiegészülnek a civil és vállalkozói szereplőkkel, 

akik  számára  a  TOP  nyújtotta  lehetőségek  számos  esetben  nem  elérhetőek.  Számukra  kisebb 

támogatási  források  keretében  nyújthatnak  lehetőséget  intézkedéseink,  nemcsak  épületet, 

energetikát  és  infrastruktúrát  érintő  fejlesztések  mentén.  A  Stratégia  magába  foglalja  képzések, 

rendezvények  támogatását,  civil  szervezetek boldogulásának elősegítését, hagyományok és értékek 

fenntartását,  élhető,  kulturált  szabadidős  és  pihenőhelyek  létrehozását,  szükségszerű 

alapszolgáltatást  biztosító  épületek  kialakítását,  településeink  életminőségét  javító  fejlesztések 

megvalósítását. Mindezekkel törekedve a társadalmi és népesség mutatók arányainak javítására. 
Foglalkoztatási  arányok  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2018,2019&xtertip=H&xterkod=79 

Demográfiai  arányok  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2002,2003,2004,2005,2010,2011&xtertip=H&xterkod=79  (2.;3.;4.;6. számú melléklet) 

A térségben találkozhatunk egy központi szerepet betöltő település, Kunszentmiklós Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájával, mely a város középtávú fejlesztési  irányait, célrendszerét és azok 

elérése  érdekében  tervezett  tevékenységeket  határoz  meg  az  önkormányzat  által  jóváhagyott 

jövőkép és hosszú távú (15‐20 év) átfogó célok alapján. A város  jövőképe ennek megfelelően, hogy 

Kunszentmiklós  a  kistérségen  belül  a  többi  településsel  együttműködve  a  mikrorégió  szolgáltató 

központjává, a vállalkozások gazdasági célpontjává váljon, valamint kihasználja a körülötte található 

természeti  értékek  minden  aspektusát,  így  válva  Bács‐Kiskun  megye  északi,  valamint  a  Kiskunsági 

Nemzeti Park turisztikai kapujává. Ennek megvalósítására célja, a versenyképes és innovatív gazdaság 

a  foglalkoztatás  és  aktivitás  növelésével,  az  életminőség  javítása,  a  társadalmi  különbségek 

csökkentése,  a  környezettudatosság  erősítése,  a  klímaváltozásra  való  felkészülés.  A  város 

szempontjából a legtöbb fejlesztési elképzelésre a Terület‐ és Településfejlesztési Operatív Program 

nyújthat  forrást,  de  több  elképzelés  megvalósítására  releváns  források  a  2015‐2020‐ig  terjedő 

időszakban  különböző  Operatív  Programokban  állhatnak  rendelkezésre.  A  LEADER  kereteiből 

biztosítható,  a  település  fejlődését  előmozdító,  Kunszentmiklós Város  Stratégiájának  céljai  elérését 

elősegítő egyéb elgondolásaikat, Helyi Akciócsoportunkhoz is eljuttatták. 

A  GINOP  térségünkben  lévő mikro‐,  kis‐  és  közepes  vállalkozások  esetében meglehetősen  csekély 

lehetőséget képes biztosítani. A GINOP nagyobb fejlesztési célok mentén jelöli meg kereteit, melyre 

helyi  vállalkozóink  sok  esetben  nem  állnak  készen.  Rendelkezésükre  álló  biztosítható  önerő  is 

megnehezíti a GINOP nyújtotta támogatások kihasználását. Intézkedéseinkkel alapot adhatunk, hogy 

a későbbiekben megerősödő vállalkozásaink képesek legyenek ilyen forrásokra pályázni. 
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Vállalkozói  hajlam  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2072,2073,2076,2077,2080,2081,2096,2097,2100,2101,2104,2105,2108,2109,2112,2113,2116,2117&xter

tip=H&xterkod=79   (23. számú melléklet) 

Az EFOP számottevő beavatkozási pontban tesz lépéseket a társadalmi befogadás és együttműködés, 

a  szegénység elleni  küzdelem, a  foglalkoztathatóság és a gyarapodó  tudástőke  terén. Mindezekhez 

Stratégiánk  intézkedéseiben  és  kritériumaiban  tud  a  térséget  érintő  nehézségek  tükrében 

kapcsolódni.  A  rendezvényekhez  és  civil  szervezetek  fejlesztéséhez  meghatározott  képzések  és 

előadások hivatottak hozzájárulni hasonló célokhoz. Esetünkben kiemelten a végzettség nélküli korai 

iskolaelhagyásra,  az  egészségmegőrzésre,  a  családi  értékekre,  a  hátrányos  helyzetű  csoportok 

helyzetének  erősítésére,  a  gyermekek  és  fiatalok  képességeinek  kibontakozására  összpontosítva  a 

figyelmet. Mindez a helyi programokba építve, nem módszertani, vagy intézményi szinten. 

Iskolázottsági  arányok  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2044,2045,2048,2049,2052,2053&xtertip=H&xterkod=79  (13. számú melléklet) 

Amennyiben  a  Szabadszállási  Gazdakör  számára  a  jövőben  lehetőség  nyílik  kihasználni  az  EFOP 

kereteit,  úgy  megkísérelné  a  térséget  érintő  helyi  szereplők  ez  irányú  további  szükségleteire 

válaszolni. Az EFOP céljai között megjelenő, a közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák 

támogatására  kialakított  intézkedés  fontos  lehetőségeket  foglal  magában.  A  főbb  célok  által 

előirányzott támogatott területhez kapcsolódva, fontos folyamatok indulhatnának a foglalkoztatás, a 

fiatalok  képességfejlesztése,  az  esélyegyenlőség,  gyarapodó  tudás,  hátrányos  helyzetű  csoportok 

felzárkóztatása, további képzése, társadalmi együttműködés és együttgondolkodás terén. 

Jól  látható,  hogy  a  Stratégia  együttműködő  és  megalapozó,  a  bemutatott  Operatív  Programok 

mentén.  A  térségre  kidolgozott  SWOT  keretében  kirajzolódó  lehetőségek  és  a  helyzetfeltárás 

időszakában  felmerült  szükségletek  szerint  kialakított  intézkedések  kisebb  léptékű  megoldásokat 

fogalmaznak  meg,  melyek  hozzájárulhatnak  a  foglalkoztatás  élénkítéséhez,  mérsékelt  gazdasági 

növekedéshez,  új  szolgáltatások  kialakulásához,  a  turisztikai  vonzerő  kihasználásához,  szálláshelyek 

létrehozásához, amely a térség esetében jelentős hiányosságok. A települések vonzóképességének és 

jobb minőségű megjelenésének támogatásával, lehetne tenni a helyi lakosok hatékonyabb megtartó 

képességéért.  Ehhez  kapcsolódhat  a  közösségi  terek  fejlesztése  és  kialakítása,  értéket  képviselő 

rendezvények ösztönzése, mellyel közvetve tovább  lehetne haladni a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkóztatásában,  korai  iskolaelhagyás  mértékének  visszaszorításában,  civil  szervezetek 

közreműködése révén. 

A Szabadszállási Gazdakör fejlesztési stratégiájának összeállítása során, számolni kellett a Bács‐Kiskun 

Megyei  Terület‐  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  befolyásoló  tényezőivel,  lehetséges 

átfedéseivel.  A  program  intézkedéseinek  keretében  koncentrál  a  helyi  gazdasági  infrastruktúra 

fejlesztésére, melyben megjelenik a Stratégiánk intézkedéseiben is támogatott turizmusfejlesztés. Az 

intézkedésük  célja  turisztikai  termékcsomagok  és  tematikus  turisztikai  fejlesztések  támogatása, 

melynek  keretében  a  helyi,  térségi  jelentőségű,  turisztikai  vonzerőt  képező  kulturális,  épített, 

természeti  örökség  turisztikai  hasznosítására,  fejlesztésére  nyílik  lehetőség,  a  térség  gazdaságának 

diverzifikációja,  a  helyi  gazdaság  élénkítése  és  a  foglalkoztatás  növekedése  érdekében.  A  megyei 

intézkedés  feladata,  hogy  egy‐egy  konkrét,  turisztikai‐piaci  szempontból  értelmezhető  téma  vagy 

turisztikai termék támogatása során elősegítse, hogy az kapcsolódjon már létező attrakciókhoz, vagy 

a  GINOP‐ban  megvalósuló  fejlesztésekhez.  Nem  támogatható  tevékenységei  többek  között  a 

szálláshelyek,  rendezvények,  új  mesterséges  tavak  kialakítása,  horgásztavak  fejlesztése,  melyekre 
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alapozzuk  az  említett  HFS  intézkedésünk.  Ennek  során  a  nem  megfelelően  kihasznált  turisztikai 

lehetőségeket  szálláshelyek  kialakításával,  illetve  szolgáltatások  ösztönzésével  igyekszünk 

megalapozni,  ami  térségünkben  hiányként  jelentkezik.  Nagyobb  helyi,  területi  rendezvények 

alkalmával  is gondot okoz a településekre  látogatók elszállásolása. Ezzel a megyeihez hasonló célok 

elérését támogatjuk, azok további lehetőségeinek alapot adva. 

Szálláshely  elérhetőségének  aránya:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2130,2131,2132,2133,2134,2135&xtertip=H&xterkod=79   

(12. számú melléklet) 

A megyei program helyi gazdaságfejlesztés terén további támogatott területet fogalmaz meg a helyi 

termék‐előállításhoz,  mezőgazdasági  termékek  térségi  piacra  jutását  elősegítő,  termelést  követő 

műveletekhez,  kezeléshez  (hűtés,  tárolás,  válogatás,  mosás,  csomagolás),  agrárlogisztika 

kialakításhoz, mindezt elsődlegesen nem vidéki térségekben (VP vidéki térség definíció szerint). Helyi 

termék  piacra  juttatásának  támogatása  intézkedésünk  hasonló  elképzeléseket  tartalmaz,  a 

rendelkezésre álló helyi nyersanyag feldolgozás előtti állagmegóvásának támogatásában (elsősorban 

hűtés,  csomagolás  elősegítésére).  Mindez  maga  után  vonhatja  a  piaci  értékesítési  lehetőségek 

javítását,  az  optimálisabb  eredményességet  a  helyi  megtermelt  alapanyagok  feldolgozására.  Ezen 

túlmenően célunk helyi termelők erősítésének és megjelenésének is teret biztosítani. 

A  Stratégia  további  intézkedéseit  tekintve,  az  élhetőbb  települések  kialakításáért  szükségszerű 

épületek, közösségi terek, pihenőparkok létesítése mentén igyekszik elérni a helyben tarthatóságot, a 

helyi  lakosság  körében  a  társadalmi  változások  pozitív  alakulását.  Ezzel  a  települések  közösségi 

kihasználtsága, valamint vonzóképessége is nőhet. Hozzájárulva a korosztályok társasági életéhez, a 

helyi  kommunikációhoz.  Ehhez  Stratégiánk  számos  ponton  támaszkodhat  a  civil  szervezetek 

közreműködő munkájára, akik programok, rendezvények, előadások keretében feladatot vállalnak a 

hátrányos  helyzetű  csoportok,  végzettség  nélkül  iskolát  elhagyó  fiatalok  helyzetének  javításában. 

Munkájuk elismerése megjelenik az eszközeik és székhelyük fejlesztését támogató elképzelésekben. 

A hagyományokra és értékekre épülő rendezvények nemcsak a helyi identitástudat erősítését emeli 

ki célul, hanem céljaiban és kritériumaiban magába foglalja további társadalmi rétegek megszólítását, 

a  sportot,  egészségmegőrzést,  különböző  korosztályok  kiemelését  illetően.  A  helyi  vállalkozások 

támogatására létrejött beavatkozási terület, azok működését, munkahelyek megőrzését, gyarapodást 

tűzte  ki  célul.  A  képzésben  és  életre  nevelésben  megfogalmazott  erőfeszítések,  a  szegénység,  a 

társadalmi  és  a  munkaerő‐piaci  hátrányok  csökkentését,  a  térségünkben  élő,  illetve  társadalmilag 

kirekesztett  és  hátrányos  helyzetű  emberek  boldogulását  szolgálják,  pozitív  hatásukat  kifejtve  az 

említettek mindennapi életére. 

A térségben nem jellemzőek további nagy volumenű befolyásoló gazdasági és környezeti fejlődést és 

befogadást  támogató  programok  és  szolgáltatások.  Adott  pontban  azonban  megemlítendő,  hogy 

térségünk  települései  járási  besorolásukat  tekintve  a  Kunszentmiklósi  járáshoz  tartoznak. Az  alábbi 

ábra  szerint  itt  a  legmagasabb  a  megyében  a  védett  területek  aránya,  mind  a  Nemzeti  Park 

területeket (16,9 %), mind a Natura 2000 területeket (Natura 2000 SCI 32,3 % és Natura 2000 SPA 36 

%)  tekintve. A Natura 2000 az Európai Unió által  létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózat, 

amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő állat‐ és növényfajok védelmén 

keresztül  biztosítja  a  biológiai  sokféleség  megóvását  és  hozzájárul  kedvező  természetvédelmi 

helyzetük  fenntartásához,  illetve  helyreállításához.  A  Natura  2000  területekre  leginkább  az 

agráriumot  érintő  beavatkozások,  fejlesztések  hatása  a  legszámottevőbb.  Az  európai  közösségi 
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jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.  (X.8.)  Kormány‐rendelet 

alapján, a Natura 2000 területen található közösségi  jelentőségű és a kiemelt közösségi  jelentőségű 

fajok,  illtetve  élőhely  típusok  kedvező  természetvédelmi  helyzetének  megőrzését,  fenntartását, 

valamint helyreállítását  szolgáló  intézkedéseket magába  foglaló  terv. A  környezetvédelmi  területek 

hasznos  következménye,  hogy  térségünk  ezen  lehetőség  mentén  érdeklődésre  tarthat  számot.  A 

természetjárók gyakran  látogatnak el egy‐egy  településünkre, akár  több órás  túrák keretében. Ez a 

környezeti  adottság  további  lehetőségeket  hordozhat  magában,  a  turisztikát  támogató  intézkedés 

keretén belül  is. A  klasszikus  természetvédelmen  túl,  ide  sorolható elsődlegesen az  egyre  növekvő 

ökoturizmus iránti igények kiszolgálása. 

5.számú ábra 

Natura2000 területek aránya a 

járásokban 

 

 

 

 

Meghatározó a megyeszékhely, Kecskemét fejlődési üteme, mely fejlett gazdasági és ipari potenciálja 

révén foglalkoztathatja a környező településeink ingázó munkaerejét. 
Ingázók  arányának  szemléltetése:  https://www.teir.hu/leader/kivalasztott‐

mutatok.html?xteiralk=ldr&xids=2020,2021,2022,2023&xtertip=H&xterkod=79 (27. számú melléklet) 

A Stratégia  legfontosabb feladata, hogy a rendelkezésre álló adottságok hatékony kiaknázása révén 

elérhető  legyen  a  kisebb  településeken  is  a  lakosság  elképzeléseinek  teljesítése,  helyi 

megtarthatóságuk biztosítása. 

4.4	SWOT		

G
az
d
as
ág

 

Erősség  Gyengeség 

 vállalkozási, munkahely‐teremtési szándék; 

 aktív munkaerő megléte; 

 kiemelkedő kertgazdasági adottságok; 

 fejlődési szándék. 

 ipar,  közép‐ és  nagyvállalatok  nem 

meghatározóak  a  térségben  (alacsony 

vállalkozási sűrűség); 

 szakképzett munkaerő alacsony száma; 

 kevés kereskedelmi szálláshely; 

 alapvető infrastruktúrát érintő hiányosságok; 

 pályázatokhoz  kevés  fejlesztési  önerő, 

alacsony  finanszírozási  képesség  a  mikro‐

vállalkozásoknál. 

Lehetőség  Veszély 

 hátrányos  helyzetű  csoportok  munkaerő‐

piaci helyzetének javítása; 

 közlekedési  infrastruktúra  fejlesztésének 

elhúzódása;  
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 természeti  környezet  adta  lehetőségekre 

építkezés; 

 pályázatok kínálta lehetőségek kihasználása,; 

 igényekre épülő szakképzés biztosítása. 

 tőkehiány; 

 nagyvárosok elszívó hatása;  

 munkalehetőség  hiánya;  magas 

munkanélküliség; 

 elmaradó támogatási lehetőségek. 

Tá
rs
ad

al
o
m

 

Erősség  Gyengeség 

 szándék,  a  hátrányos  helyzetű  csoportok 

felzárkóztatására,  leszakadásuk 

visszafogására; 

 a  szférák  közötti  együttműködési 

hajlandóság; 

 jelentős  kulturális  hagyományok,  természeti 

örökség, adottságok birtoklása. 

 

 közösségi  terek  és  hitélethez  kapcsolódó 

épületek rossz állapota, hiánya; 

 civil  szervezetek  elavult,  hiányos 

eszközállománya  (kiemelten  a  közbiztonság 

erősítésében részt vállaló civil szervezetek); 

 kevés  a  civil  szervezetek  által  szervezett 

kulturális rendezvény. 

Lehetőség  Veszély 

 lakosság életminőségének javítása; 

 korai iskola elhagyást mérséklő intézkedések; 

 hagyományok újraélesztése, ápolása. 

 képzett fiatalok elvándorlása; 

 hátrányos helyzetű csoportok leszakadása; 

 születési arány, gyermeklétszám csökkenése; 

 térségből kivonuló vállalkozások; 

 közösségi élet, tevékenységek hanyatlása. 

K
ö
rn
ye

ze
t 

Erősség  Gyengeség 

 a  térség  jelentős  turisztikai  lehetőségeket 

hordoz; 

 jó termőképességű területek; 

 értékes  természeti,  táji és arculati  jellemzők, 

jelentős épített örökség; 

 nincs jellemző szennyező forrás. 

 lemaradás  a  turisztikai  potenciál 

kihasználásában; 

 csekély a zöldterületeken kialakított közösségi 

terek aránya, száma; 

 természetvédelmi  területek  kismértékű 

látogatottsága; 

 épületek,  táji  érétkek,  természeti  kincsek 

hanyatlása, forrás hiányában. 

Lehetőség  Veszély 

 természetvédelmi  területek  fejlesztései 

(Nemzeti Park); 

 természeti kincsek megőrzése; 

 környezettudatosabb életmód preferálása. 

 időjárási változások; 

 több  települést  érintő  belvíz,  magas  talajvíz 

okozta károk; 

 közterek,  természeti  és  épített  értékek 

állapotának romlása. 

 

4.5	Fejlesztési	szükségletek	azonosítása	

A  fejlesztési  szükségletek  pontos  beazonosításához  a  helyzetfeltárás  mellett  három  szempontot  –

gazdaság,  társadalom,  környezet‐  vizsgáló  SWOT  analízis  készült  a  Szabadszállási  Gazdakör  által 

lefedett 6 település tekintetében. A lehetőségek a települések erősségeiben rejlő pozitív adottságok 

kihasználására  alapozva  kerültek  meghatározásra,  törekedve  a  gyengeségek  visszaszorítására,  a 

veszélyek  kiküszöbölésére,  elhárítására.  A  térség  esetében  körvonalazódott  több  területen  a  hiány 

generálta szükséglet. A helyzetfelmérés következményeként a legkézenfekvőbb stratégiai hozzáállást, 
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a  fejlesztő  stratégia  biztosítja,  amely  a  lehetőségek  kihasználására  összpontosít  a  gyengeségek 

ellensúlyozása céljából. A táblázatokból leszűrhető, hogy területünk bővelkedik gyengítő tényezőben. 

Amennyiben képes lesz a térség a lehetőségekre koncentráltan működni, úgy jelentős eredményeket 

érhet el. 

A  fejlesztési  stratégiánkban  megjelenő  beavatkozási  területek  a  SWOT  analízis  egyértelmű 

iránymutatása mentén kerültek kidolgozásra. A térség erősségeit tekintve hangsúlyos helyet foglal el 

a  mezőgazdasági  tevékenység,  melyre  a  Vidékfejlesztési  Program  számos  lehetőséget  nyújt, 

meghatározó az épített, természeti és környezeti értékek jelenléte, melyre a terület a későbbiekben 

támaszkodhat.  Erősségként  könyvelhető  el  a  helyi  fejlődésre  való  nyitottság,  az  együttműködési 

hajlandóság, a foglalkoztatási szándék, melyhez rendelkezésre áll a megfelelő létszámú munkaerő. Az 

akadályokat  a  mezőgazdaságot  meghatározó  időjárási  változások  és  mindazon  további  tényezők 

jelentik, melyek a lakosság helyben tartását érintik. Úgymint a pályázati lehetőségek korlátját jelentő 

tőkehiány, esetlegesen a térséget elhagyó vállalkozások, munkalehetőség hiánya vagy az elvándorlás, 

melynek  során  az  aktív,  képzett  munkaerő  a  nagyobb  foglalkoztatási  potenciállal  rendelkező 

városokba költözik. Mindez a kistelepülések elnéptelenedését vonhatja maga után, ami hozzájárul a 

helyi  hagyományok  és  kulturális  értékek  feledésbe merüléséhez,  a  közterek,  természeti  és  épített 

értékek  állapotának  romlásához,  melynek  megállítása  és  megoldása  kiemelt  feladat.  A  vidéki 

területeken  figyelmet  kíván  az  egészségügy  területe  és  az  idősebb  korosztály  növekvő  aránya.  A 

közösségi  tevékenységben  fontos  szerepet  betöltő  civil  szféra  forrás‐  és  eszközhiánya  fennakadást 

okoz  megfelelő  működésükben,  ami  előidézheti  ‐a  hátrányos  helyzetű  csoportok  támogatását  is 

érintő‐ közösségi munkájuk hatékonyságának csökkenését. 

A  jövőben  a  térségnek  a  felmerülő  lehetőségekre,  illetve  a  rendelkezésre  álló  adottságokra  kell 

koncentrálnia a fejlődés érdekében. Szükséges figyelmet fordítani a természeti környezet és turisztika 

által  megalapozható  fejlesztésekre,  az  innovatív  elképzelésekre.  A  helyi  vállalkozások  számára 

meghatározó  lehet az  infrastrukturális  lehetőségek megteremtése, a pályázati  lehetőségek nyomon 

követése,  igénybe  vétele,  mellyel  a  foglalkoztatás  is  bővíthető.  A  helyben  szükséges  szakképzett 

munkaerő  meglétét,  az  időszakosan  nyújtott  képzések  segíthetik  elő.  Az  élhetőbb  települések 

kialakításához meg  kell  felelni  a  lakosság azon  szükségleteinek  is, melyet  közösségi  tereik hanyatló 

állapota,  hiánya  okoz,  ezzel  lépéseket  téve  a  helyben  tarthatóság  erősödéséért,  a  települések 

vonzóbbá tételéért. 

A helyi egyeztetők alkalmával tapasztalt együttgondolkodás és kompromisszumkészség rávilágított a 

településeken  megvalósítandó  fejlesztések  szükségességére.  Mivel  a  LEADER‐ben  az  alulról  jövő 

kezdeményezés alapelvként jelenik meg, így a tervezés folyamán érkezett ötleteket és a fórumokon 

szerzett  tapasztalatokat,  információkat,  a  helyzetfeltárás  és  a  SWOT  analízis  eredményeivel 

egybedolgozva  kíséreltünk  meg,  egy  fenntartható,  közösségvezérelt  Helyi  Fejlesztési  Stratégiát 

kidolgozni. 

5.	Horizontális	célok	

5.1	Esélyegyenlőség	

A Szabadszállási Gazdakör több célja hivatott tenni a lefedett terület‐ és vidékfejlesztési tevékenység 

előmozdítása,  társadalmi  támogatása,  illetve  az  agrárium  érdekében.  Az  esélyegyenlőség 



 

31 

tekintetében,  a  térség  nehéz  helyzetben  lévő  rétegét  számos  tényező  határozza  meg,  úgymint  a 

társadalmi  és  gazdasági  akadályok,  iskolai,  képzettségbeli  és  foglalkoztatottságbeli  lemaradások, 

melyek  megélhetési  zavarokhoz  vezetnek.  A  pályakezdők,  végzettség  nélküli  fiatalok,  fogyatékkal 

élők, illetve a nők is egyfajta hátrányos helyzetű csoportot képeznek. A Stratégia kialakítása során, a 

legtöbb említett  területről érkeztek hasznos észrevételek, továbbá tanulmányoztuk a Szabadszállási 

Gazdakör által  lefedett hat  település Helyi Esélyegyenlőségi Programjait  is, hogy  tisztább kép álljon 

rendelkezésre a társadalmat érintő problémákról. 

A lakosság gazdasági aktivitásának növeléséhez nélkülözhetetlen a munkanélküli és inaktív emberek 

foglalkoztathatóságának  javítása,  ami  szükségessé  teszi  a  munkavállaláshoz,  illetve  az 

önfoglalkoztatáshoz  kellő  tudás  és  készségek  fejlesztését,  valamint  a  munkavállalási  hajlandóság 

erősítését, a beilleszkedési esélyek  javítását. A munkaerőpiacra  jutás  fő akadályai  többek között az 

alacsony képzettségi szint, a tartós munkanélküli létből fakadó hátrányok és a működő vállalkozások 

alacsony  száma.  A  foglalkoztatás  erősítésének  érdekében  meghatározó  lehet  szakmai  képzések 

megtartása a felnőtt  lakosság részére, valamint az  iskolázottság fontosságát hangsúlyozó előadások 

szervezése gyermekek, fiatalok számára. 

A programok esetében fontos szempont korai iskolaelhagyás arányának mérséklődése, a képzésektől 

pedig  a  foglalkoztatottak  számának  növekedése,  ezáltal  pedig  hosszútávon  az  életkörülmények 

javulása.  A  vállalkozások  számára  is  lehetőség  nyílik  részt  venni  a  hátrányos  helyzetű  csoportok 

támogatásában, a Stratégia szerepet szán az új munkavállalók foglalkoztatásának, illetve a hátrányos 

helyzetű  vagy  fogyatékossággal  élő  személyek  lehetőség  szerinti  alkalmazásának  elősegítésére, 

továbbá  figyelmet  kapnak  az  egészségi  állapotuk miatt  hátrányos  helyzetben  lévő  emberek,  illetve 

fogyatékkal  élők  életkörülményeinek  javítása  érdekében  született  javaslatok.  A  fogyatékkal  élő 

emberek  és  családjaik  a  legsérülékenyebb  társadalmi  csoportot  alkotják.  Fontos  számukra 

lehetőséget  teremteni,  hogy  egyenlő  esélyekkel  érvényesülhessenek  a mindennapi  életük  során. A 

területi  egészség‐egyenlőtlenségek  csökkentése  érdekében  meghatározó  a  szabadidős  célú,  sport 

alapszolgáltatások  elérhetőségének  és  minőségének  javítása,  ami  hozzájárul  a  lakosság  testi‐lelki 

egészségének  javulásához,  ezért  a  Stratégia  fontosnak  ítéli  meg  a  sportoláshoz  kapcsolódó 

létesítmények és aktív mozgásra alkalmas terek kialakítását. 

A  Szabadszállási  Gazdakör  Stratégiája  igyekszik  hozzájárulni  a  helyi  hátrányos  helyzetű  csoportok 

felzárkóztatásához, helyzetük könnyítéséhez, leszakadásuk megakadályozásához. 

5.2	Környezeti	fenntarthatóság	

A  térség  természetföldrajzi  szempontból  változatos  terület,  termőhelyi  adottságai  kedvezőek  a 

mezőgazdasági művelés számára, magas a napsütéses órák száma, ugyanakkor ár‐ és belvízveszéllyel 

számolni  kell.  Magas  a  védett  területek  aránya,  gazdag  állat‐  és  növényvilág  jellemző,  mely 

lehetőséget teremt komplex turisztikai fejlesztések megvalósítására. A természeti adottságok, a tiszta 

környezet és az érintetlen természet olyan  lehetőségeket tartogat, melyekre építve az  idelátogatók 

számára  kikapcsolódási  programok  kínálhatóak.  Ezek  a  környezeti  és  természeti  szempontból 

jelentős értékek találhatóak a térségben, melyeket a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felügyel. A 

térség meghatározó hányada, a NATURA 2000 hálózatának  része, amely egy különleges  természet‐

megőrzési  terület.  A  térség  egy  településén,  Kunszentmiklóson  található  termálvíz.  Az  ipari  jellegű 

szennyező források aránya csekély. Általában elmondható a településekről, hogy egyedi tájértékben 

gazdagok, de kevés a belterületi zöldfelület.  
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A megjelölt  célok  között  szerepel  a  környezettudatosság  és  fenntarthatóság,  illetve  a  zöldfelületek 

növelése.  A  Stratégiához  kapcsolódó  fejlesztési  elképzelések  esetében  hangsúly  helyeződik  a 

megújuló  energiaforrások,  újrahasznosított,  környezetbarát  anyagok  alkalmazására,  az 

energiatakarékos  eszközöket  beépítő  beruházásokra,  egyes  rendezvények  megvalósításában 

kiválasztási  kritériumként  jelentkezik  a  környezettudatossággal  foglalkozó  programok,  előadások 

megszervezése. 

Ezen  felül  a  célok  között  fontos  szerep  jut  környezetünk  regenerálásának,  melyre  tereprendezés, 

parkosítás támogatásával nyílhat lehetőség. Ezzel elérhető településeinken a letelepített őshonos fák 

és növények számának növelése is. A fentiek figyelembevételével, Stratégiánk hozzájárulhat a térség 

vonzerejének  és  a  lakosság  életminőségének  javulásához,  valamint  az  egészséges  lakókörnyezet 

megteremtéséhez és fenntartásához. 

Minden településen szükséges odafigyelni a környezetvédelmi kérdésekre, hiszen ez nemcsak előírás, 

hanem társadalmi elvárás is. 

6.	A	HFS	integrált	és	innovatív	elemeinek	bemutatása	

A Szabadszállási Gazdakör Helyi Fejlesztési Stratégiájának megalkotása során figyelembe kellett venni 

az  EU2020  Stratégiájának  iránymutatásait.  A  Vidékfejlesztési  Program,  agrárjellegű  támogatásai 

mellett, pozitív hatást próbál elérni a vidéki térségek fejlődését illetően, ennek részeként hozta létre 

LEADER intézkedéseit. A Stratégia beavatkozási területei katalizátorként kell, hogy hassanak, melynek 

megvalósulását  a  háromoldalú  partnerség  elvének  alkalmazásával,  a  civil‐,  vállalkozói‐  és  közszféra 

tervezésbe való bevonásával nyílt lehetőség elérni, hogy a lehető legtöbb információ a rendelkezésre 

álljon  és  a  beavatkozások  az  elvárt  hatást  érjék  el,  mind  az  innováció,  mind  az  ágazatközi 

együttműködés  terén. Ennek megfelelően a Stratégiában kifejeződött egy olyan közösségi  szándék, 

amely  a  helyi  lakosság  életminőségének  javítását,  a  települések  megtartó‐képességét,  gazdasági 

erősödését hivatott elérni, több tényező együtthatásával. A többi Operatív Programmal összhangban 

lévő, de lehatárolt fejlesztési terv kialakítására volt szükség. 

A  helyi  lakosság  részéről  igény  mutatkozott  a  megfelelő  településkép  és  életminőség  javítását 

illetően.  Ennek  megvalósulása  meglévő  parkok  korszerűsítésében,  új  szabadidős  parkok  és 

fitneszparkok  kialakításában  vehetné  kezdetét,  melynek  környezettudatos  eleme  a  környezetbarát 

utcai berendezések elhelyezése, őshonos fák telepítése. A fitnesz parkok lehetőséget teremtenek az 

egészséges életmód egyik alapját  jelentő  tevékenységhez, a  sportoláshoz a különböző korosztályok 

és társadalmi csoportok számára. 

A  helyi  turizmust  érintő  fejlesztési  szándék  alapjául  szolgál  a  térségben  jellemző  számos 

kihasználatlan  természeti  és  környezeti  adottság,  melyek  a  jövőben  úticélként  szolgálhatnak  az 

ökoturizmus mellett  a  vadászat,  horgászat  és  vízi  sportok  kedvelői  számára, melynek megindulása 

érdekében  új  szolgáltatások  elősegítése  válik  indokolttá.  Innovatív  jelleget  hordozhat  magában  a 

szolgáltatások  esetében  megjelenő  helyi  termékek  és  kultúra  népszerűsítésének  szükségessége, 

illetve  e  célt  érintő  együttműködések  felmerülése.  Mindezek  hozzájárulhatnak  a  települések 

vonzóképességének és látogatottságának növekedéséhez. 
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A  térségben  új  irányt  mutathat  a  hátrányos  helyzetű  és  fogyatékkal  élő  emberek  számára,  a 

fejlesztési kezdeményezésben megjelenő szociális gazdálkodás. Ezzel közelebb segítve ezt a csoportot 

társadalmi boldogulás és elfogadás eléréséhez. 

Rendezvények keretein belül fontos tényező a partnerség kialakítása a helyi termelőkkel, számukra a 

lehetőség megteremtése saját termelői tevékenységből származó termékeik, esetleg saját kézműves 

termékeik bemutatására, árusítására. Ezzel megvalósul a térség lakosságának, illetve termelőinek és 

termékeinek találkozása, illetve az ebből adódó előnyök kihasználása mindkét fél számára. 

A civil szervezetek számára elérhető eszközbeszerzések támogatását illetően, lehetősége van a helyi 

önkormányzatnak  is  pályázatot  benyújtani,  vállalva  azt  az  kritériumot,  hogy  az  általa  beszerzett 

eszközt  köteles  ‐  legyen  az  mobil  színpad,  sörpad,  hang‐  vagy  fénytechnikai  eszköz‐  a  helyben 

működő civil szervezeteknek rendelkezésére bocsátani. Ezáltal a konkrétan támogatásban részesülő 

szervezet  mellett,  közvetve  több  kedvezményezettje  is  van  a  megvalósult  projektnek,  több  helyi 

szereplő is hozzáfér a támogatott szükséglethez. 

Továbbá  szükséges  lehetőséget  biztosítani,  azon  személyek  és  szervezetek  számára,  akik  nagyobb 

fejlesztések  megvalósítása  érdekében  vállalják  más  szférákkal  az  együttműködési  kötelezettséget. 

Ezek az elképzelések azért  tartozhatnak a támogatandó  javaslatok közé, mert  lebonyolításukra más 

Operatív Programból  jelenleg nincs  lehetőség, az egyeztetések alkalmával több szféra képviselője  is 

támogatta,  illetve  maga  az  ötlet  régóta  szükségszerű  fejlesztést  vihet  végbe,  vagy  olyan  területre 

koncentrál,  amely  nem  kap  jelentős  támogatási  figyelmet  (pl.:  lovas  sport).  Ezen  projektek 

megvalósítására  a  konzorcium  keretein  belül  nyílik  lehetőség,  melyben  több  szereplő  összefogva 

kíván elérni egy közös célt, és annak feladataiból és eredményéből mindenki egyformán részesedik. 

A társadalmi innovációs megoldások optimális kialakításáért fontos a hasznos tudás átadás, melynek 

a jövőben különböző fórumok, gazdaestek, képzések és tanfolyamok szolgálhatnak színhelyéül, ahol 

elérhető  a  különböző  tudással,  érdekekkel  és  szemlélettel  rendelkező  résztvevők  figyelmének 

felkeltése,  összehangolása  és  egységes  fejlesztési  elképzelések  folytatódhatnak.  A már mások  által 

kipróbált  jó  gyakorlatok,  tapasztalatok  felkeltik  az  érdeklődést,  önbizalmat  adhatnak  új  technikák 

kipróbálására. 

A  fent  felsoroltaknak  figyelembe  vételével  elmondható,  hogy  Helyi  Fejlesztési  Stratégiánk  alapul 

szolgál, esetleg hozzájárul egyéb Operatív Programok megvalósításához. 

7.	A	stratégia	beavatkozási	logikája	

7.1	A	stratégia	jövőképe:	

A  térség  egészére  vonatkozóan megfogalmazódott  az  a  törekvés, mellyel  a  jövőben  a  települések 

lakosságának  helyben  tartása,  lehetőségeik  szélesítése,  helyzetük  erősítése  közösségi  céljaik 

elérésével,  környezetük  formálásával,  fejlesztésével  megvalósulhat.  Mindez  a  térség  adta 

gazdaságfejlesztő adottságok kihasználásával erősítve. 

7.2	A	stratégia	célhierarchiája		
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Jövőkép 

Fejlődő települések, a térségben formálódó jövő érdekében. 

 

  Átfogó cél(ok) 

1.  Gazdaság és foglalkoztatás élénkítése 

2.  Településeink közösségi igényeinek teljesülése 

 

 

Ssz.  Specifikus célok  Eredménymutatók megnevezése  Célértékek 

1.  Helyi gazdaság élénkítése   új,  megteremtett 
munkahelyek száma, 

 megvalósuló 
együttműködések száma 

 

 1 fő 

 

 3 db 

 

2.  A térség turisztikai 

lehetőségeinek erősítése, 

bővítése 

 új,  megteremtett 
munkahelyek száma, 

 a  településeken  mért 
vendégéjszakák növekedési aránya, 
 

 2 fő 

 

 5 % 

 

3.  Települések  megtartó  és 

vonzóképességének 

erősítése 

 zöldterület  nagyságának 
növekedése, 

 közösségi  terek 
kihasználtságának, 
látogatottságának növekedése, 
 

 20 m2 

 

 20 % 

 

 

4.  Hátrányos  helyzetben  lévők 

felzárkóztatásának 

előmozdítása 

 képzésben,  programban 
részesült  kedvezményezettek 
száma, 

 Megtartott 
előadások/rendezvények/progr
amok száma  

 Esélyteremtő 
programokban  részt  vevő 
hátrányos  helyzetű 
gyermekek/fiatalok száma 

 5 fő/alkalom 

 2 db/év 

 

  5 fő 

 

5.  Hagyományok,  táji  és  helyi 

értékek  megőrzése  és 

teremtése  

 hagyományőrző 
rendezvények száma, 

 hagyományőrző  rendezvény 
résztvevőinek/látogatóinak  száma 
(kivétel táborok), 

 hagyományokra  és 
értékteremtésre  épülő  programok 
száma, 

 táborokon résztvevők száma 

 2 db/év 

 

 100 fő/rendezvény

 

 1 db/év 

 

 20 fő/év 
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  Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá1 

1.  2.  3.  4.  5. 

1.  Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás 
fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása 

X  X       

2.  A települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése      X     

3.  Civil szervezetek székhelyfejlesztése, eszközbeszerzése         X   

4.  Képzés, társadalmi befogadás, felzárkóztatás        X   

5.  Hagyományokat és értékteremtést magukba foglaló 
rendezvények, táborok 

        X 

6.  Mikrovállalkozások fejlesztése  X         

7.  Helyi termék piacra juttatásának támogatása  X         

 

Térségünk  illetve  járásunk  adottságait  és  lehetőségeit  figyelembe  véve,  átfogó  célként  került 

megjelölésre  a  gazdaság  és  foglalkoztatás  élénkítése,  valamint  településeink  közösségi  igényeinek 

teljesülése.  Mindkét  cél  kiemelt  fontosságot  képvisel,  hiszen  vidéken  általánosnak  mondható 

probléma  a  gazdasági  és  foglalkoztatási  arányok  szinten  tartását,  illetve  növekedését  érintő 

nehézségek  kezelése.  A  közösségi  igények  már  e  fenti  célban  is  megmutatkoznak,  de  második 

célunkban  sokkal  inkább  irányítjuk  a  figyelmet  a  településeink  élhetőségére,  azok  lakosságának 

helyben  tartására,  hogy  ne  legyen  kérdés  a  településeinken  a  családalapítás  az  újabb  generáció 

számára. 

A  térségben eddig nem számottevő,  turizmust érintő szolgáltatások megalapozásával, élénkítésével 

szükségszerűvé  válik  e  területen  a  foglakoztatás,  ami  hatással  van  a  gazdasági  teljesítmény  kis 

léptékű  növekedésére.  A  turisztika  témájában  már  évekkel  ezelőtt  megfogalmazódott  a  térség 

lemaradása, esetünkben is csak az arra építeni tudó települések tekintetében támogatott. A turizmus 

fejlesztésével elérhető a lakosság foglalkoztatottsági és így jövedelmi helyzetének javulása amellett, 

hogy  az  önkormányzatok  bevételei  is  nőnek.  Az  ez  irányú  fejlesztések  hozzájárulhatnak  és 

rávilágíthatnak a térség vonzó tulajdonságaira, mellyel további pozitív hatások érhetőek el, mind az 

ide  látogató  érdeklődők,  mind  a  helybentartó  képesség  és  nem  utolsó  sorban  az  ide  települni 

szándékozó befektetők vonatkozásában.  

Ehhez  járulhat hozzá mindaz a törekvés, mellyel bizonyos területeken a vállalkozási tér kialakítását, 

illetve  fejlesztését  igyekszik  a  Helyi  Fejlesztési  Stratégia  támogatni.  Településeinken  sok  esetben  a 

vállalkozások  alapszükségleteinek  támogatását,  esetleg  fenntartható  működési  feltételeit  kell 

figyelembe  vennünk.  Erre  építhető  a  további  fejlődés,  illetve  az  út  az  innovatív  elképzelések 

megvalósításához. Mindez elősegítheti, a lakosság életszínvonal növekedésének irányvonalát. 

A  településkép  javítását  illetően  tudjuk,  hogy  a  külső  rendezettség,  a  közösségi  terek,  parkok, 

épületek állapota, színvonala nagyban meghatározza az adott település megítélését. Minden előzetes 

egyeztetésünk  alkalmával  elhangzott  az  ide  vonatkozó  szükségletek  fontossága.  Ezen  felül  nagy 

hangsúly  helyeződik  a  lakosság  és  a  területek  biztonságára,  védelmére.  Továbbá  szükséges 

alapszolgáltatást  biztosító  épületek,  ravatalozó  megépítésére,  felújítására,  melyek  más  keretekből 

nem  valósulhatnak meg,  de  kétség  kívül  komoly  közösségi  igény  jelentkezik  irántuk.  Az  élhetőség 

gondolata mentén olyan  településekre,  közösségekre  van  szükség,  amelyek  teret  adnak  a  lakosság 

„működésének”, ahol eltölthetik szabadidejüket családjukkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Ahol akár a 

szabadban  az  aktív  és  passzív  pihenés  egyaránt  elérhető  és  a  különböző  korosztályok  számára 

                                                            
1 Egy intézkedés több célhoz is hozzájárulhat. Jelölje X‐szel! 
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kikapcsolódást nyújt. Ahol meg van a  lehetősége annak, hogy  tradicionálissá  fejlődő rendezvények, 

illetve oktatások, előadások valósulhassanak meg. A fenti elképzelések mentén elősegíthető lenne a 

helyi lakosság összetartásának és identitástudatának erősítése. 

A  hátrányos  helyzetű  csoportok  felzárkóztatását  és  helyzetbe  hozását  érintő  beavatkozás,  a  HACS 

által  lefedett  térség  egészén  támogatást  vált  ki  és  valamilyen  formában  beépül  egy‐egy  fejlesztési 

javaslatba. A koruk, anyagi‐,  vagy élethelyzetük miatt nehéz helyzetben  lévők életkörülményeiknek 

javítására számos elgondolással találkoztunk, nagy részük helyi rendezvényekben válna elérhetővé. A 

korai  iskolaelhagyás mérséklésére a  fiatalok  számára előadások,  találkozók,  illetve  tábor  keretében 

megtartott  foglalkozások  állnának  rendelkezésre.  A  helyi  kisebbség  foglalkoztatásának  erősítésére 

képzést  javasoltak,  a  megfelelően  hasznosítható  tudás  elsajátítására.  A  fogyatékkal  élők  életre 

nevelésében  egyfajta  foglalkoztató  gazdaság  keretein  belül,  annak  erre  irányuló  fejlesztésével 

igyekeznének  segíteni.  Ezzel  lépéseket  tehetne  a  térség,  hogy  felhívja  a  figyelmet  ezeknek  a 

csoportoknak a helyzetére, hogy a jövőben javulhassanak esélyeik. 

A  hagyományok  és  táji  értékek  megőrzése,  esetlegesen  újak  teremtése  hozzá  tartozik  a  térség 

kultúrájához,  jellegéhez.  Ez  a  cél  meg  kell  jelenjen  a  turisztikai  célzatú  pályázatoknál, 

rendezvényeknél és a fiataloknak, diákoknak szánt szünidős táboroknál. A hagyományok fontossága 

kétségtelen, képesek a térséget összefogni, identitástudatukat erősíteni. 

A  civil  szervezetek  több  fejlesztési  cél  kialakításában működtek  közre.  Észrevételeik,  hozzáértésük, 

tapasztalataik  rávilágítottak  tevékenységük  fontosságára,  melynek  támogatását  az  intézkedések 

egyikében  a HACS  szeretné  érvényre  juttatni.  Ezek  a  szervezetek  forráshiánnyal  küzdenek, mivel  a 

tagdíjak nem fedezik a működési költségeiket. Leginkább a sport, a kultúra és a hagyományok, illetve 

a  szociális  területen  működnek,  de  már  vannak  szervezetek,  melyek  a  települések  és  a  térség 

„jobbítását”, előrehaladását tűzték ki célul. 

A  helyi  termékek  értékesítésével  és  feldolgozásával  kapcsolatban  számos  lehetőséget  biztosít  a 

Vidékfejlesztési  Program,  esetünkben  a  termények  feldolgozás  előtti  szakaszában  szükséges  az 

eltarthatóságot  érintő  kérések  mentén,  helyi  észrevételekre  koncentrálni.  Az  így  felmerülő 

problémára  irányul  a  helyi  termékek  feldolgozás  előtti  állagmegóvására  irányuló  törekvés, mellyel 

segíthető az adott termékek időben meghatározott értékesítése, a biztonságosabb tárolási idővel és 

termékminőséggel. 

Néhány  indokoltnak  tartott  fejlesztés  esetében  a  Stratégia  lehetőséget  szándékozik  biztosítani  a 

konzorcium  keretében  megvalósuló  pályázásra.  Ezek  a  projektjavaslatok  település  szinten 

együttműködésre  ösztönözték  a  szférákat,  mellyel  elindult  az  az  együttgondolkodás,  ami  nagyobb 

célok megvalósítását teheti lehetővé. Ezek elsősorban az élhetőbb települések létrejöttéhez járulnak 

hozzá, olyan régen szükségesnek tartott hiányosságok pótlására, melyek más keretből évek óta nem 

kivitelezhetők és a jövőben sem várható forrás ezek kezelésére. 

A  beavatkozási  területek  kialakítása  során  jelentős  feladatot  hordoz  a  LEADER  intézkedésekre 

vonatkozó egyik alapvető fontosságú célmutató erősítése, a támogatott projektek által létrehozott új 

munkahelyek számának gyarapítása.  

A  tervezett  beavatkozási  területeinken  támogatandó  projektek  a  fejlődés  alapjait,  bizonyos 

területeken a továbbfejlődést tudja biztosítani. A további növekedés reményében, a HACS fontosnak 

tartja,  hogy  a  LEADER  program  segítségével  megkezdett  folyamatokra,  más  Operatív  Programok 

kereteiből (GINOP, TOP, EFOP, VP) építkezzenek tovább. 
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8.	Cselekvési	terv	

8.1	Az	intézkedések	leírása	
 

1. 
Az intézkedés 

megnevezése: 
Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, 

eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása  

2.  Speciális cél 
Helyi gazdaság élénkítése 

A térség turisztikai lehetőségeinek erősítése, bővítése 

3.  Indoklás, 

alátámasztás 

A  Szabadszállási  Gazdakör  illetékességi  területén  már  évekkel  ezelőtt 
megfogalmazódott  az  a  probléma,  mely  a  turisztika  területét  érinti. 
Eszerint  a  térség  figyelemre  méltó  turisztikai  vonzerőt  képvisel,  a 
Kiskunsági  Nemzeti  Park  területéhez  tartozó  jelentős  nagyságú  védett 
területeivel,  értékes  táji  adottságával,  a  jellegzetes  kun  hagyományokkal, 
mégis  lemaradásokkal  küzd  turisztikai  potenciáljának  kihasználása  terén. 
Alapvető nehézséget  jelent a központi elhelyezkedésű településeken több 
napos  rendezvény  esetében,  a  térségbe  érkező  vendégek  elszállásolása, 
melyre szálláshelyek kialakítása megoldást nyújtana. Minden szálláshelyet 
támogatandó  projekt  esetében  szükséges,  hogy  a  hagyományok  és  helyi 
értékek,  helyi  termékek  bemutatásra,  felhasználásra  kerüljenek,  a  helyi 
kultúra népszerűsítése érdekében. 

Az erdei‐, az ifjúsági, a vízi‐, a horgász‐ és a gasztronómiára épülő turisztikai 
fejlesztések,  a  térség  látogatottságának  növekedését  idézhetik  elő. 
Mindezzel meghatározó cél, a területen elindítani a turisztikai adottságok, 
szolgáltatások  kínálta  lehetőségek  kihasználását,  melyek  a  települések 
segítségére lehetnek a foglalkoztatás, jövedelemszerzés növekedésében. 

4.  A támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 
Támogatható: 
Szálláshely  és  a  kapcsolódó  szolgáltatások  kialakításához; 
hagyományőrző‐,  erdei‐,  ifjúsági,  vízi‐,  horgász‐,  gasztronómiai 
turizmus  megalapozásához  és  megfelelő  környezetének 
kialakításához;  meglévő  turisztikához;  turisztikai  attrakcióhoz 
kapcsolódó,  az  intézkedés  célja  szerint  vendéglátó  vagy 
kereskedelmi  egység  kialakításához  köthető  új  építmény  építése, 
meglévő felújítása, bővítése, korszerűsítése. 
A  tevékenységhez  és  a  projektcélhoz  kapcsolódó,  a  fejlesztés 
megvalósításához  szükséges  eszközök  és  gépek  beszerzése, 
beépítése. 
Továbbá: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- A fejlesztéshez kapcsolódó zöld terület rendezése 
- Használati és látványtérelemek beszerzése, meglévők felújítása 
- Kisléptékű infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése 
- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  mérnöki  feladatok, 

rendezvény, egyéb szolgáltatások 
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5.   Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 A turisztika támogatására a Vidékfejlesztési Program is nyújt lehetőséget a 

6.4‐es  és  6.2‐es  intézkedésében,  ami  induló,  vagy  már  működő  nem 

mezőgazdasági  tevékenységhez  köthető,  de  kiemelten  mezőgazdasági 

termelők,  vállalkozások  diverzifikációjának  erősítésére  jött  létre. 

Esetünkben  nem  szűkül  a  támogathatók  köre  kizárólag  a  mikro‐

vállakozásban  tevékenykedő  mezőgazdasági  termelőkre,  továbbá 

meghatározó célt képez az új szálláshelyek, illetve lehetőségek kialakítása. 

  GINOP  forrás:  nagyobb  tőkeigényű  beruházásokat  támogat,  melyhez  a 

LEADER  forrás  alapot  adhat  a  jövőbeni  terjeszkedéshez.  Adott  esetben 

olyan  területeken  támogatható  az  intézkedés,  ahol  a  szálláshelyek  és 

turisztikai fejlesztések indulása elérheti célját. 

 TOP  forrás:  elsősorban  az  önkormányzatok  fejlesztéseihez  biztosít 

forrásokat  a  gazdaságfejlesztési  és  azzal  összefüggő  város‐  és 

településfejlesztési akcióihoz. A TOP‐on belül önállóan nem támogatható a 

szálláshely,  illetve  az  új  mesterséges  tavak,  horgásztavak  fejlesztése, 

melyekre esetünkben több észrevétel érkezett. 

 Az EFOP keret ebben az intézkedésben nem releváns. 

 

b)  az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 
 A támogatandó projektek esetében, a szálláshelyek, szolgáltató helyek, a 

helyi  hagyományok,  térségi  értékek  bemutatásának  színhelyéül  is 
szolgálnak,  népszerűsítve  ezzel  a  térségre  jellemző  tradíciókat, 
hagyományokat. 

 Az  itt  pályázók  vállalják  a  helyi  és/vagy  térségi  kézműves,  gyógy‐, 
fogyasztásra szánt termékek megismertetését, vásárlási elérhetőségének 
biztosítását. 

Összefoglalva: 

 A  LEADER  forrás  jelen  esetben  lehetőséget  igyekszik  teremteni  olyan 
szálláshelyek indítására, meglévők bővítésére, szolgáltatások nyújtására, 
melyekkel némileg pótolható a térség turisztikai szolgáltatásokat érintő 
hiányosságainak  száma.  Figyelmet  fordítva  a  hagyományok,  helyi 
értékek, adottságok, helyi termékek népszerűsítésére. 

6.  A jogosultak köre  ‐ Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113); 

‐ Betéti társaság (GFO 117); 

‐ Szociális szövetkezet (GFO 121) 

‐ Egyéb Szövetkezet (GFO 129) 

‐ Egyéni cég (GFO 228); 

‐ Egyéni vállalkozó (GFO 231); 

‐ Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233) 

‐ Helyi önkormányzat (GFO 321); 

‐ Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) 
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‐ Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

‐ Önkormányzatok társulása (GFO 327) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 372) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373) 
‐ Egyéb sportszövetség (GFO 516) 
‐ Nemzetiségi egyesület (GFO 528) 
‐ Egyéb egyesület (GFO 529) 
‐ Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 
‐ Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565) 
‐ Egyéb alapítvány (GFO 569) 
‐ Közalapítvány (GFO 561) 
‐ Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 
‐ Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 
‐ Nonprofit betéti társaság (GFO 576) 
‐ Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) 
‐ Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699) 

 

A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs; Kunpeszér; Kunszentmiklós; Szabadszállás; Szalkszentmárton; Tass 

7.  A kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban: 
Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 A támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen 
kíván fejleszteni. 

 A fejlesztés tárgyára  irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói 
jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig. 

 A  támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó  mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 hagyományok,  erdei‐,  ifjúsági‐,  vízi‐  horgász‐,  vadász‐, 
gasztronómia  területére  épülő  turisztikai  szolgáltatások 
támogathatók, 

 szálláshely  esetében,  a  megvalósításához  alkalmas,  rendezett 
tulajdoni viszonyoknak megfelelő épülettel rendelkezik, 

 induló  és  működő  mikro‐vállalkozás  támogatható,  mely 
székhellyel/ telephellyel rendelkezik a HACS illetékességi területén,

 a  szálláshely,  szolgáltatási  hely  kialakítása,  bővítése  kizárólag 
hagyományok,  helyi  értékek,  helyi  termékek  bemutatásának 
vállalásával támogatható, 

 turisztikai vonzerőt, természeti, táji értékeket hordozó településen 
valósulhat meg a fejlesztés, 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez  benyújtandó 
pályázati  anyagok  értékelése  során  területi  szempontok 
(kedvezményezett járás, település besorolása) kerülnek figyelembe 
vételre,  illetve  nagy  hangsúly  helyeződik  a  fenntartási‐  és 
üzemeltetési terv minőségére. 

 A meglévő vállalkozás estén,  a pályázó  legalább 2 éve  székhellyel 



 

40 

rendelkezik a HACS illetékességi területén 

 A  fejlesztés  eredményeképpen,  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési 
kérelem  benyújtásának  időpontjáig  megvalósuló  legalább  1  fő 
foglalkoztatás bővítés 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés  személyes  egyeztetésével,  vagy  a  pályázat  beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  projekt  helyi  megalapozottsága,  kidolgozottsága,  célokhoz  való 
illeszkedése megfelelő 

 A tervezett fejlesztés hozzájárul a térség hagyományainak és helyi 
értékeinek, termékeinek népszerűsítéséhez. 

 A pályázó vállalja, hogy megvalósult fejlesztést minimum egy helyi, 
és/vagy  térségi  rendezvényen,  és/vagy  minimum  egy  térségi 
kiadványban népszerűsíti 

 A  pályázó,  a  fejlesztés  megvalósulását  követően  legalább  egy 
közösségi  programban,  rendezvény  lebonyolításában 
térítésmentesen részt vállal 
Kötelezettségvállalás: 

 szálláshely  megvalósításához,  legalább  3  napraforgós  minősítési 
besorolás vállalása, 

 szálláshely  esetében  a  helyi  termékek  hozzáférhetőségének 
biztosítása  érdekében,  helyi  termelőkkel  együttműködés  kötése 
(legalább 4), 

 amennyiben  több munkavállaló  foglalkoztatására nyílik  lehetőség, 
úgy  köztük  legalább  egy  hátrányos  helyzetű  munkavállaló  kerül 
felvételre, 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 a  fejlesztés  konzorciumban,  vagy  együttműködésben  is 
megvalósítható 

 a  fejlesztés  befejeztével,  a  pályázó  legalább  a  helyi/térségi  sajtó 
útján tájékoztatást nyújt a fejlesztésről; 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni. 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt  elemeket 
feltünteti.  
 

8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 

területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes  közpénz:  EU  és  nemzeti 
tárfinanszírozás) nagysága: 

75.000.000 Ft 

    b) a támogatásaránya: 

 

70% 
 

    c)  a  projektméret  korlátai 
(támogatási  intenzitás 

1.000.000 Ft –17.000.000 Ft 
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tekintetében):   

    d)  a  támogatás  módja 
(hagyományos  vagy  egyszerűsített 
költségelszámolás): 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 

10.  Kimeneti 

indikátorok 

a)  A  támogatott  projektek  száma 
(db) 

4 ‐ 15 db 

   
b)  A  támogatott 
kedvezményezettek  száma  típus 
alapján  megbontva  (vállalkozás, 
önkormányzat, civil szervezet) (db) 

vállalkozás, magánszemély: 2‐5 db 

civil szervezet: 1‐5 db 

önkormányzat: 1‐5 db 

 

1.  Intézkedés 
megnevezése 

Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése 

2.  Speciális cél  Települések megtartó és vonzóképességének erősítése 

3. 
Indoklás, 

alátámasztás 
A  térség  minden  településén  meghatározó  szempont  kialakítani,  vagy 
felújítani  az  intézkedéshez  sorolható,  a  lakosság  számára  hosszútávon 
használható  területeket,  épületeket.  Igény  jelentkezik  a  sport‐  és 
szabadidős  tevékenységekhez  kapcsolódó  parkok,  közösségi‐  és 
rendezvényterek  használatára,  ifjúsági‐  és  diáktáborhelyek,  illetve 
kultúrához  kapcsolódó  emlékházak  felújítására.  Továbbá  fontos 
ravatalozók  létesítése,  sírkertek  rendbetétele,  hitélethez  köthető 
építmények,  területek  használhatóságának  biztosítása.  Szükséges  a 
lakosság  korábbi  jelzéseinek  megfelelően  buszváró  helyek  kialakítása, 
térfigyelő  kamerarendszer  bővítése.  Mindezzel  hozzájárulva  a  helyi 
kulturális  és  családi  értékek  védelméhez,  megfelelő  körülmények 
biztosításához  és  a  helyi  életminőség  javításához  és  a megtartóképesség 
erősítéséhez. 

4. 
A támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 

Támogatható: 
Közösségi  funkciókat ellátó  terek/épületek/építmények:  szabadidős 
és  pihenőpark,  szabadtéri  közösségi‐  és  rendezvénytér,  közösségi 
funkciókat  ellátó  épület,  épületrész  (beleértve  emlékház, 
kiállítóhely),  autóbuszváró,  központi  autóbuszmegálló,  ravatalozó, 
temető,  sírkert  felújítása,  bővítése,  korszerűsítése,  kialakítása, 
kiépítése és az ehhez kapcsolódó építési munkák. 
A  tevékenységhez  és  a  projektcélhoz  kapcsolódó,  a  fejlesztés 
megvalósításához  szükséges  eszközök  és  gépek  beszerzése, 
beépítése. 
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Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése. 
Továbbá: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- A fejlesztéshez kapcsolódó zöld terület rendezése 
- Használati és látványtérelemek beszerzése, meglévők felújítása 
- Kisléptékű infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése 
- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  marketing  tevékenység, 

terület előkészítés, mérnöki feladatok, egyéb szolgáltatások 
 

5.  
Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 A  VP‐6‐7.4.  belül,  a  vidéki  térségeket  érintő,  alapvető 
szolgáltatások  és  falvak  megújítását  célzó  intézkedés  számos 
lehetőséget biztosít a települések infrastruktúrájának fejlesztésére, 
leginkább  településképet  meghatározó  épületek  külső 
rekonstrukciója,  energetikai  korszerűsítés  területén.  Ezekhez 
intézkedésünk  igyekszik  hozzátenni  a  közösségi  folyamatok 
megindulásához  szükséges  rendezvények,  előadások 
megtartásának  szükségességét  a  felépített  kritériumok 
segítségével.  Egyes  településeken  ezen  fejlesztésekkel  olyan  nem 
kiemelten  támogatott  sportrendezvények  kerülhetnének 
megrendezésre, mint a lovas, illetve fogathajtó versenyek.  

 Az EFOP programhoz a jövőben esetlegesen kapcsolódhat, de jelen 
esetben  a  kis  léptékű  támogatási  formát  szem  előtt  tartva, 
kistelepülési  rendezvényeknek  helyet  adó  épület  legfontosabb, 
szükségszerű felújítási munkálatainak kivitelezését támogatjuk. 

 Támogatandó  projektjeink  esetében  a  TOP  adta  kereteket,  egyes 
megvalósítandó  feltételeinkkel  kívánjuk  bővíteni,  lehetőséget 
teremtve  a  TOP  követelményeiben  foglalt,  néhány  önállóan  nem 
támogatható fejlesztésnek. 

b) az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 
 A  létrejövő  közösségi  tereken,  szabadidős és  pihenőparkokban  illetve  az 

erre  alkalmas  épületekben,  olyan  rendezvények,  előadások  megtartását 
szorgalmazzuk,  amelyek  hozzájárulhatnak  a  helyiek  kikapcsolódásához, 
illetve  mérsékelhetik  a  lakosság  különböző  nehézségekkel  küszködő 
csoportjainak helyzetét, valamint alkalmat adnak helyi termelőknek (az arra 
alkalmas) megvalósuló rendezvényeken termékeik népszerűsítésére. 

 A  kivitelezésnél,  helyi  vállalkozások  bevonására  biztatjuk  a  pályázókat, 
kiemelve az energiahatékony eszközök előnyben részesítését. 

Összefoglalva: 

 A  településeken  fontos  feladat  a  lakosság  számára  élhetőbb 
körülményeket,  az  egészségtudatosság  alapjaira  épülő  sportolási 
lehetőségekhez  hozzáférhetőséget,  illetve  a  közösségi 
tevékenységek támogatását biztosítani, melyre alapozható a térség 
megtartó  képessége,  az  itt  élők  komfortérzetének  javulása,  az 
elmaradottság fokozatos felszámolása. Ez az  intézkedés a  jövőben 
hozzájárulhat  a  térség  vonzerejének  növekedéséhez,  amely maga 
után vonhatja a települések iránti nagyobb érdeklődést. 
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6.  Jogosultak köre   Helyi önkormányzat (GFO 321); 

 Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) 

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

 Önkormányzatok társulása (GFO 327) 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 372) 

 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373) 

 Egyéb sportszövetség (GFO 516) 

 Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519) 

 Sportegyesület (GFO 521)  

 Polgárőr egyesület (GFO 526) 

 Nemzetiségi egyesület (GFO 528) 

 Egyéb egyesület (GFO 529) 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 

 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565) 

 Egyéb alapítvány (GFO 569) 

 Közalapítvány (GFO 561) 

 Bevett egyház (GFO 551) 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) 

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 
555) 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 

 Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 

 Nonprofit betéti társaság (GFO 576) 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) 

 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699) 
 

A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs;  Kunpeszér;  Kunszentmiklós;  Szabadszállás;  Szalkszentmárton; 
Tass 

7. 
A kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban: 
Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 A támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen 
kíván fejleszteni. 

 A fejlesztés tárgyára  irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói 
jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig. 

 A  támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó  mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 HACS‐hoz  tartozó  települések  lakosai  számára  élhető,  minőségi 
környezet kialakítását elősegítő fejlesztések támogatása 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez  benyújtandó 
pályázati  anyagok  értékelése  során  területi  szempontok 
(kedvezményezett járás, település besorolása) kerülnek figyelembe 
vételre,  illetve  nagy  hangsúly  helyeződik  a  fenntartási‐  és 
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üzemeltetési terv minőségére. 

 A  pályázó  szervezet  által  tervezett  fejlesztés  illeszkedik  a  HACS 
Helyi Fejlesztési Stratégiájához 

 A  fejlesztés  eredményeképpen  a  támogatási  kérelem benyújtását 
megelőző  naptári  év  átlagos  statisztikai  állományi  létszámához 
viszonyítva,  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési  kérelem  benyújtásának 
időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés  személyes  egyeztetésével,  vagy  a  pályázat  beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  fejlesztési  célok  célzottan  a  helyi  lakosságot  érintő  közösségi 
tevékenység, funkciók betöltését szolgálják 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztés  megvalósulásával  évente 
legalább  egy  közösségi  rendezvényt  megtart,  helyi  termelők 
bevonásával,  illetve  vállalja,  hogy  egy  helyi  és/vagy  egy  térségi 
kiadványban megjelenteti a rendezvény összefoglalóját 

 A  fejlesztési  célok,  funkciók  figyelembe  vesznek  esélyegyenlőségi 
szempontokat 
Kötelezettségvállalás: 

 a  megvalósulandó  közösségi  tereken,  (vagy  amennyiben  a 
fejlesztés helyszínén nem megoldható, úgy a fejlesztés benyújtója 
által választott helyen), évente legalább egy közösségi rendezvény 
megtartása, helyi termelők bevonásával 

 a  fejlesztéssel  megvalósuló  közösségi  épületekben  évente  egy 
előadás megtartása 

 15  millió  forint  támogatási  összeget  meghaladó  fejlesztések 
kizárólag  konzorciumban,  vagy  együttműködés  keretében 
támogathatóak 

 a  fejlesztés  megvalósítása  során  környezetkímélő  alapanyagok, 
eszközök előnyben részesítése; 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 működési költségek nem elszámolhatóak, 

 a  fejlesztés  befejeztével,  a  pályázó  legalább  a  helyi  sajtó  útján 
tájékoztatást nyújt a fejlesztésről; 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni. 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt  elemeket 
feltünteti. 

8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 
területre/intézkedésre  allokált 
forrás  (összes  közpénz:  EU  és 
nemzeti  tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

103.500.000 Ft 

    b)a támogatás aránya:  90% 
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    c)  a  projektméret  korlátai 
(támogatási  intenzitás 
tekintetében): 

1.000.000 Ft – 25.000.000 Ft 

 

    d)  a  támogatás  módja 
(hagyományos  vagy  egyszerűsített  
költségelszámolás): 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 

10.  Kimeneti 

indikátorok 

a)  A támogatott projektek 
száma (db) 

 

4‐103 db 

 

 
  b)  A támogatott 

kedvezményezettek száma típus 
alapján megbontva (vállalkozás, 
önkormányzat, civil szervezet) (db) 

civil szervezet:1‐45 db 

önkormányzat: 2‐45 db 

egyház: 1‐13 db 

 

1.  Intézkedés 

megnevezése 

Civil szervezetek eszközbeszerzése 

2.  Speciális cél  Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának előmozdítása 

3. 
Indoklás, 

alátámasztás 

A  térség  civil  szervezetei  számos  területen  meghatározóak.  Képesek 
hozzájárulni  a  település  szolgáltatási  színvonalának  javításához, 
bekapcsolódnak  a  hagyományőrzést,  történelemi  múltat, 
környezetvédelmet,  sportot,  közbiztonságot  és  a  hátrányos  helyzetű 
csoportokat  érintő  feladatokhoz.  Tevékenységükkel  előmozdíthatják  egy 
élhetőbb lakóhely kialakítását. Mindehhez anyagi lehetőségük szűkös, nem 
teszi lehetővé eszközeik folyamatos fejlesztését, telephelyeik szükségszerű 
felújítását,  bővítését.  A  támogatandó  projektek,  a  civil  szektor  további 
hatékony működését hivatottak elősegíteni. Az észrevételeket  figyelembe 
véve,  önkormányzatok  részéről  is  érkezhet  be  pályázat  rendezvényekhez 
kapcsolódó  eszközbeszerzésre,  amennyiben  azok  beszerzését  követően 
folyamatosan  biztosíthatja  a  helyi  civil  szervezetek  számára  az  eszközök 
elérhetőségét, használatát. 

4. 
A támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 
Támogatható 
Civil szervezetek tevékenységét szolgáló eszközök beszerzése. 

Továbbá: 
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- A fejlesztéshez kapcsolódó zöld terület bővítése 
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- Projekt előkészítés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, 
egyéb szolgáltatások 
 

5.  Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 Az  intézkedés,  a  TOP  törekvéseit  a  helyi  szerveződések  elősegítése  és 
erősítése  terén  a  civil  szervezetek  támogatásához,  kiegészítő  jellegű 
tevékenységek elvárásával igyekszik még hatékonyabbá tenni. 

 Az EFOP programot, ebben az esetben intézkedésünk nem érinti. 
 A GINOP keretei itt nem relevánsak. 

b) az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 
 Azon civil szervezetek támogatása, melyek vállalják, hogy a helyi lakosokat 

érintő  közösségi  kapcsolatok,  hagyományok  és  tradíciók,  illetve 
életminőséget érintő törekvések erősítésében és építésében, a hátrányos 
helyzetű  és  a  fiatal  korosztály  jövőjét  és  haladását  érintő,  helyi  szintű 
kezdeményezésekben  a  jövőben  is  aktívan  részt  vesznek  és  az  ide 
kapcsolódó  rendezvények,  előadások  megtartásában  maguk  is  részt 
vállalnak. 

Összefoglalva: 

 A  civil  szervezetek  számára  nyújtandó  forrás  segítségével,  olyan 
tevékenységek és  rendezvények kerülhetnek  támogatásra, melyek a 
települések  több  csoportjára  gyakorolhatnak  pozitív, 
társadalomformáló hatást.  

6.  Jogosultak köre  ‐ Helyi önkormányzat (GFO 321); 

‐ Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) 

‐ Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

‐ Önkormányzatok társulása (GFO 327) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 372) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373) 
‐ Egyéb sportszövetség (GFO 516) 
‐ Egyéb szövetség (GFO 517) 
‐ Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519) 
‐ Sportegyesület (GFO 521)  
‐ Polgárőr egyesület (GFO 526) 
‐ Nemzetiségi egyesület (GFO 528) 
‐ Egyéb egyesület (GFO 529) 
‐ Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 
‐ Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565) 
‐ Egyéb alapítvány (GFO 569) 
‐ Közalapítvány (GFO 561) 
 

A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs; Kunpeszér; Kunszentmiklós; Szabadszállás; Szalkszentmárton; 
Tass 
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7.  A kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban: 
Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 A támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen 
kíván fejleszteni. 

 A  támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó  mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 támogathatóak  a  HACS  illetékességi  területéhez  tartozó  civil 
szervezetek  tevékenységi  köréhez,  közösségi  részvételükhöz, 
munkájukhoz kapcsolódó fejlesztések,  

 támogatható  a  civil  szervezetekkel  együttműködést  kötő 
önkormányzat. 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez  benyújtandó 
pályázati  anyagok  értékelése  során  területi  szempontok 
(kedvezményezett járás, település besorolása) kerülnek figyelembe 
vételre,  illetve  nagy  hangsúly  helyeződik  a  fenntartási‐  és 
üzemeltetési terv minőségére. 

 A  pályázó  szervezet  által  tervezett  fejlesztés  illeszkedik  a  HACS 
Helyi Fejlesztési Stratégiájához 

 A  fejlesztéssel  érintett  rendezvények/megjelenések  évente 
legalább egy alkalommal 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés  személyes  egyeztetésével,  vagy  a  pályázat  beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A fejlesztés hozzájárul a társadalmi befogadás erősödéséhez, eléri 
a különböző korosztályokat és társadalmi csoportokat. 

 A fejlesztés által a helyi civil szervezetek hatékonysága erősödik 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztés  tárgyát  minimum  egy  helyi, 
és/vagy  térségi  rendezvényen,  illetve  egy  térségi  és/vagy  helyi 
kiadványban népszerűsíti 

 A  fejlesztési  célok,  funkciók  figyelembe  vesznek  esélyegyenlőségi 
szempontokat 
Kötelezettségvállalás: 

 természetvédelem/  egészségmegőrzés/  sport/  kultúra/ 
helytörténet/  hagyományőrzés/  környezetvédelem/ 
bűnmegelőzés/  életminőség  javítását/  hátrányos  helyzetű 
csoportok  esélyegyenlőségét  érintő  tevékenységi  körrel 
rendelkező  egyesületek  esetében  legalább  egy  előadás,  program 
vagy  fórum  megszervezése,  vagy  ezek  nagyobb  települési 
rendezvény keretébe való beépítése,  

 sport  tevékenységi  körű  pályázatoknál  legalább  egy  sportnap 
szervezése,  melyen  a  lehetőséget  biztosítani  kell,  a  helyi 
termelőknek termékeik értékesítésére, 

 önkormányzat  részéről  beérkező,  közösségi  rendezvényekhez 
kapcsolódó  eszközök  beszerzésére  vonatkozó  pályázatok  csak 
abban  az  esetben  támogathatóak,  ha  a  település  önkormányzata 
vállalja,  hogy  a  civil  szervezeteinek  rendezvényei  megtartásához 
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azokat  elérhetővé  teszi,  használatra  biztosítja  (megállapodás 
szükséges), 

 önkormányzat  részéről  érkező  pályázat  esetében  legalább  egy 
előadás  szervezése a  fiatal  korosztályt, kultúrát,  vagy a hátrányos 
helyzetű csoportok leszakadásának mérséklését érintő témában, 

 működési jellegű kiadások nem támogathatóak, 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni. 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt 
elemeket feltünteti 

 

8.  Tervezett forrás 
a)   az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált 
forrás (összes közpénz: EU és 
nemzeti tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

9.000.000 Ft 

    b)  a támogatás aránya: 

   

90% 

    c)   a projektméret korlátai 
(támogatási intenzitás 
tekintetében): 

100.000 Ft – 4.000.000 Ft 

    d)   a támogatás módja 
(hagyományos vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 
 

10.  Kimeneti 

indikátorok 

a) a támogatott projektek száma 
(db) 

2‐90 db 

   
b) A támogatott 
kedvezményezettek száma típus 
alapján megbontva (vállalkozás, 
önkormányzat, civil szervezet) (db) 

civil szervezet:1‐45 db 
önkormányzat: maximum 1‐45 db 

 

1.  Intézkedés 

megnevezése 

Képzés, társadalmi befogadás, felzárkóztatás 

2.  Speciális cél  Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának előmozdítása 
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3.  Indoklás, 

alátámasztás 

A  térségben  fennálló  munkanélküliséget  érintő  lehetséges  megoldások 
kiemelt  jelentőséggel  bírnak.  A  képzések  tekintetében,  az  elhelyezkedési 
esélyek  javítása,  illetve  a  foglakoztatás  világába  történő  visszaillesztés 
meghatározó  szerepet  tölt  be.  Az  intézkedés  a  hátrányos  helyzetű  réteg 
leszakadásának mérsékléséért tesz lépéseket. 
A  térségünkben  élő  társadalmilag  kirekesztett,  hátrányos  helyzetű  és 
fogyatékossággal  élő  emberek  mindennapi  boldogulását  segítő 
elképzelések  is  felmerültek.  Eszerint  helyzetük  javítása  összetettebb 
módon,  tanyagazdasági  környezetben,  feladatok  és  tapasztalások  útján 
valósítható meg, az egészséges életmód jegyében. Az itt végzett rendszeres 
tevékenységük  hozzájárul  a  nehéz  élethelyzetükből  adódó  hátrányok,  és 
nehézségek  leküzdéséhez.  Hosszú  távon  a  megszerzett  tudás 
megkönnyítheti a későbbi önfenntartást. 

4. 
Támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 
Támogatható: 

 Felzárkóztató  képzések  szervezése;  terápiás,  fejlesztő 
foglalkozások szervezése 

 Szociális  tanyagazdaságok  kialakítását  támogató  új  építmény 
építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.  

Továbbá: 
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
‐ a  fejlesztés  megvalósításához  szükséges  eszközök  beszerzése, 

beépítése. 
- A fejlesztéshez kapcsolódó zöld terület rendezése 
- Használati és látványtérelemek beszerzése, meglévők felújítása 
- Kisléptékű infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése 
- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  marketing  tevékenység, 

terület előkészítés, mérnöki feladatok, egyéb szolgáltatások 
 

5.  Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 Az intézkedés a VP‐vel nem kerül átfedésbe, hiszen az azon belül elérhető 
képzések elsődlegesen az agrártevékenység további fejlődését szolgálják, a 
16.9.1 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 
elnevezésű  VP  alintézkedés, már megalapozott, működő mezőgazdasági 
tevékenységre  nyújt  pályázási  lehetőséget,  melyet  együttműködésre 
alapoz. Intézkedésünk ez esetben a VP ezen pontjának megalapozásához 
segíthet hozzá. 

 A  TOP‐on  belül  megtalálható  képzések  megyei  szintű  foglalkoztatási 
megállapodások  szerint  szerveződnek,  míg  a  LEADER‐ben  a  helyi  szintű 
problémákra igyekszünk megoldást találni, a foglalkoztatást erősíteni. 

 A GINOP  vállalkozások  számára  tesz  lehetővé  képzéseket,  esetünkben  a 
helyi szereplők juthatnak segítséghez. 

 Az  EFOP  esetében  is  található  lehetőség  képzésre,  továbbképzésre.  Az 
intézkedés  a  helyi  hátrányos  helyzetű  rétegek  leszakadását  előidéző 
alapproblémát  igyekszik  megtalálni,  ezzel  közelebb  jutva  annak 
kezeléséhez.  

b)  az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 
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 a  településeken  jelentkező  igény  a  képzések  megtartása,  a 
munkanélküliség  csökkentésére,  szakmai  elhelyezkedés 
nehézségeinek enyhítésére, hátrányos helyzetben és fogyatékkal élők 
életkörülményeinek, boldogulásuk javítására, 

 a  szociális  tanyagazdaság,  a  helyi  szintű  munkahelyteremtéssel 
hozzájárulhat a vidék megtartó erejének növeléséhez, 

 erősítik a társadalmi vállalkozások kibontakozását. 

Összefoglalva: 

 Olyan  projektek  kerülnének  támogatásra,  amelyek  elősegíthetik  a 
foglalkoztatást mind a leszakadó, mind a fejlődni kívánó rétegek esetében. 

 A  szociális  gazdaság  elképzelésében  a  tudásátadásra,  önellátó  képesség 
kialakítására,  életminőség  javítására  koncentráló  tevékenységek  válnak 
támogatottá,  melyek  megvalósulásában  megjelenik  a 
környezettudatosság,  a  hagyományok  és  a  kézművesség.  Amennyiben 
alapot  tudunk  nyújtani  a  kialakításhoz,  úgy  további  fejlesztésekben 
kiteljesedhet egy nagyobb foglalkoztatás és megindulhat egy felzárkóztató 
folyamat. 

6.  A jogosultak köre  - Szociális szövetkezet (GFO 121); 

‐ Egyéb szövetkezet (GFO 129); 

‐ Egyéb sportszövetség (GFO 516) 
‐ Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519) 
‐ Sportegyesület (GFO 521)  
‐ Polgárőr egyesület (GFO 526) 
‐ Nemzetiségi egyesület (GFO 528) 
‐ Egyéb egyesület (GFO 529) 
‐ Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 
‐ Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565) 
‐ Egyéb alapítvány (GFO 569) 
‐ Közalapítvány (GFO 561) 

 
A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs;  Kunpeszér;  Kunszentmiklós;  Szabadszállás;  Szalkszentmárton; 
Tass 

7.   A kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban: 
Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

 A támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen 
kíván fejleszteni. 

 A fejlesztés tárgyára  irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói 
jogviszony  legalább  a  fenntartási  időszak  végéig.  (Szociális 
tanyagazdaságok  kialakítását  támogató  pályázatok  esetében 
releváns) 

 A  támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó  mellékletek 
benyújtása. 
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Kiválasztási kritériumok: 
•  támogathatóak  a  HACS  illetékességi  területéhez  tartozó  civil 

szervezetek,  szociális  szövetkezetek  tevékenységi  köréhez,  vállalt 
feladataihoz kapcsolódó kezdeményezések, fejlesztések, 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez  benyújtandó 
pályázati  anyagok  értékelése  során  területi  szempontok 
(kedvezményezett járás, település besorolása) kerülnek figyelembe 
vételre,  illetve  nagy  hangsúly  helyeződik  a  fenntartási‐  és 
üzemeltetési terv minőségére. 

 A  pályázó  szervezet  által  tervezett  fejlesztés  illeszkedik  a  HACS 
Helyi Fejlesztési Stratégiájához 

 A fejlesztés támogatja a társadalmi befogadást  

 A  fejlesztés  eredményeképpen  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési 
kérelem  benyújtásának  időpontjáig/képzést  követő  2  hónapon 
belül legalább 1 főfoglalkoztatás bővítése valósul meg 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés  személyes  egyeztetésével,  vagy  a  pályázat  beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  fejlesztés  által  tudásátadás,  társadalmi  felzárkóztatás  valósul 
meg 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztést minimum  egy  helyi,  és/vagy 
térségi rendezvényen, illetve egy térségi és/vagy helyi kiadványban 
népszerűsíti 

 A  fejlesztési  célok,  funkciók  figyelembe  vesznek  esélyegyenlőségi 
szempontokat 
Kötelezettségvállalás: 

 képzés  esetében  a  jelentkezők  számára  a  képzés,  illetve 
felzárkóztató program ingyenes, 

 a  szakmai  és  informatikai  jellegű  képzések  esetében  vizsgát  kell 
tenni a résztvevőknek, 

 képzések esetében a  vizsga  teljesítése esetén  írásos  igazoló  lapot 
kell kiállítani a résztvevők számára, 

 a képzés folyamán fotó és minden alkalommal jelenléti ív készítése 
szükséges, 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 a szociális gazdaság esetében elvárás a fejlesztés megvalósulásától 
számítva,  évente  legalább  2  alkalommal  nyílt  nap,  program,  vagy 
helyben megtartott rendezvényen megjelenés biztosítása a bevont 
célcsoportok társadalmi elfogadásának növelésére, 

- A  fejlesztés  befejeztével,  a  pályázó  legalább  a  helyi  sajtó  útján 
tájékoztatást nyújt a fejlesztésről. 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni. 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt  elemeket 
feltünteti. 
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8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 
területre/intézkedésre  allokált 
forrás  (összes  közpénz:  EU  és 
nemzeti  tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

7.500.000 Ft 

    b)  a támogatás aránya:  90% 

    c)  a  projektméret 
korlátai(támogatási  intenzitás 
tekintetében) : 

1.000.000 Ft – 6.000.000 Ft 

    d)   a támogatás módja 
(hagyományos vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 
 

10.  Kimeneti 

indikátorok 

a) a támogatott projektek száma 

(db) 

1‐7 db 

    b) A támogatott 

kedvezményezettek száma típus 

alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

civil szervezet: 1‐5 db 

szociális szövetkezet: 1‐2 db 

 

1.  Intézkedés 

megnevezése 

Hagyományokat és értékteremtést magukba foglaló rendezvények, 

táborok 

2.  Speciális cél 
Hagyományok, táji és helyi értékek megőrzése és teremtése 

3.  Indoklás, 

alátámasztás 

A  térség  minden  településén  évente  megvalósulnak  rendezvények, 
melyek mondanivalójához adott  intézkedés hozzájárulhat, hogy ezek az 
alkalmak,  összejövetelek  és  találkozóhelyek  a  közösség  számára, 
hagyományőrző  és  értékteremtő  tartalommal  teljenek  meg,  illetve 
egészüljenek ki, továbbá számos hasznosítható és értékes információt is 
hordozhassanak  magukban  egy  színvonalas  időtöltés  keretében.  Ezzel 
kedvezve a helyi közösségek kulturális és családi értékei gyarapításának 
és  erősítésének.  Szükséges  feltételként  jelentkezik  a  rendezvény 
lebonyolításában a helyi  termelők bevonása  is,  lehetőséget  teremtve a 
helyi  termékek  megismertetésére,  értékesítésére.  A  szervezett 
programok  között  hangsúlyt  kell  helyezni  a  környezettudatosság,  az 
egészségmegőrzés,  a  különböző  korosztályok  és  társadalmi  rétegek 
nehézségeihez kapcsolódó előadások, beszélgetések beillesztésére. 
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4.  A támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 
Támogatható: 

Hagyományőrző  rendezvények,  rendezvénysorozatok,  táborok 
lebonyolításához megvalósításához szükséges eszközbeszerzés. 
Továbbá: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- Étkezési lehetőség biztosítása 
- Bérleti díj 
- Fellépő díjának elszámolhatósága 
- Rendezvényhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra kialakítása 
- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  marketing 

tevékenység, mérnöki feladatok, egyéb szolgáltatások 
 

 

5.  Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 A VP, a TOP, a GINOP esetében ilyen jellegű pályázati lehetőségek nem 
jelennek meg, melyek a hagyományokra építve, helyi és térségi szintű 
problémák kezelésének beolvasztásával valósulnának meg. 

 AZ  EFOP  intézkedési  között  is  megtalálható  a  hátrányos  helyzetű 
csoportok  leszakadásának,  a  korai  iskolaelhagyás  mérséklésének 
rendezvények keretében történő elérése. Esetünkben a lehatárolást úgy 
igyekszünk  elérni,  hogy  egyes  támogatandó  rendezvények  fő 
irányvonala alkalmas a fiatalok nagyobb részvételének elérésére,  így a 
programba, kiegészítő jelleggel beépül a hozzájuk intézett mondanivaló, 
akár a rendezvény helyszínén, erre alkalmas kisebb bemutató helyen. 

b)  az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 

 Az intézkedés hozzájárul a hagyományok, a kultúra és az értékek iránti 
érdeklődés elmaradásának visszafogására, közösségi összejöveteleknek 
megvalósulásának  ad  helyet,  ezzel  elősegítve  a  helyi  identitástudat 
erősítését. Törekszik átadni azt a hasznosítható tudást, mellyel javítható 
többek  között  a  korai  iskolaelhagyást  és  egészségmegőrzést  érintő 
helyzet.  Valamint  lehetőséget  kíván  teremteni  a  helyi  termelők 
bemutatkozására. 

Összefoglalva: 

 A  települések  lakosaihoz  a  hagyományok  és  a  helyi  értékek 
eljuttatásával,  kismértékű  társadalomformáló  hatás  érhető  el,  mely 
akár egy folyamat kezdete lehet. 

 A programba épített  foglalkozások nyújtotta  lehetőségekben értékes 
kikapcsolódás nyújtható a különböző korosztályok számára. 

6.  A jogosultak köre  ‐ Szociális szövetkezet (GFO 121); 

‐ Egyéb szövetkezet (GFO 129); 

‐ Helyi önkormányzat (GFO 321); 

‐ Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) 

‐ Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
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‐ Önkormányzatok társulása (GFO 327) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 372) 
‐ Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373) 
‐ Egyéb sportszövetség (GFO 516) 
‐ Egyéb szövetség (GFO 517) 
‐ Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519) 
‐ Sportegyesület (GFO 521)  
‐ Polgárőr egyesület (GFO 526) 
‐ Nemzetiségi egyesület (GFO 528) 
‐ Egyéb egyesület (GFO 529) 
‐ Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) 
‐ Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565) 
‐ Egyéb alapítvány (GFO 569) 
‐ Közalapítvány (GFO 561) 
‐ Bevett egyház (GFO 551) 
‐ Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) 
‐ Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 

(GFO 555) 
 
A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs; Kunpeszér; Kunszentmiklós; Szabadszállás; Szalkszentmárton; 
Tass 

7.  A  kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint. 

 A  támogatást  igénylő  a  területi  lehatárolásnak  megfelelő 
területen kíván fejleszteni. 

 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 Helyi  értékekre,  hagyományok  ápolására,  egészségmegőrzésre 
alapozó  rendezvények,  rendezvénysorozatok,  táborok 
megvalósítása. 

 A rendezvényeken hátrányos helyzetű csoportokat segítő, illetve 
korai  iskolaelhagyás,  egészségmegőrzés,  sport, 
környezettudatosság  témában  tartott  előadások,  programok 
megtartása szükséges. 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez 
benyújtandó  pályázati  anyagok  értékelése  során  területi 
szempontok  (kedvezményezett  járás,  település  besorolása) 
kerülnek  figyelembe vételre,  illetve nagy hangsúly helyeződik a 
fenntartási‐ és üzemeltetési terv minőségére. 

 A pályázó  szervezet által  tervezett  fejlesztés  illeszkedik a HACS 
Helyi Fejlesztési Stratégiájához 

 A  rendezvény  a  helyi/térségi  lakosság  hagyományőrző  és  helyi 
érték  megőrzésre  és  teremtésre  irányuló  közösségi  program 
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megvalósítását szolgálja 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés személyes egyeztetésével, vagy a pályázat beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  támogatandó  rendezvények  keretében  a  társadalmi, 
korosztályi,  vagy  egészségi  szempontból  hátrányos  helyzetű 
réteg számára ismeretanyag átadását szolgáló program/előadás 
válik elérhetővé. 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  megvalósult  rendezvényt  minimum 
egy helyi és/vagy egy térségi kiadványban népszerűsíti 

 A  fejlesztési  célok,  funkciók  figyelembe  vesznek 
esélyegyenlőségi szempontokat 
Kötelezettségvállalás: 

 Települési rendezvények esetében: 
 legalább  öt  helyi  termelő  számára  helyet  biztosítani 

terméke értékesítésére, 
 hagyományőrző tánccsoport fellépésének biztosítása, 
 népi  mesterségek  bemutatására  és/vagy  elsajátítására 

lehetőség biztosítása, 
 kézműves foglalkozások szervezése, 
 települési,  helyi  rendezvények  esetében,  a 

hagyományőrzést  és  értékteremtést  szem  előtt  tartva, 
szükséges  legalább  egy  kiemelt  területen  (pl:  korai 
iskolaelhagyás,  egészségmegőrzés,  környezettudatosság) 
programot, előadást illeszteni a rendezvény kereteibe. 

 helyi  termékeket  népszerűsítő  rendezvény  keretében 
hagyományőrző csoport fellépésének biztosítása, 

 fiatalok  és  gyermekek  számára  szervezett  rendezvényen,  vagy 
táborban legalább egy, a korai iskolaelhagyás mérséklését célzó 
előadás biztosítása, 

 fiatalok  számára  szervezett  hagyományőrző  tábor  esetén,  az 
ellátás  és  a  foglalkozások  ingyenesen  biztosítottak,  képzett 
szakemberek vezetésével, 

 egészségmegőrző  rendezvény  esetében  szűrő  program  és 
tájékoztató előadás szervezése szükséges, 

 amennyiben étel, vagy ételalapanyag költség elszámolásra kerül, 
a  résztvevőknek  az  ingyenes  étkezési  lehetőséget  (pl.:  ebéd) 
biztosítani kell, 

 a  rendezvényt  megelőzően  egy  hónappal  a  pályázó  értesíti  a 
HACS‐ot a rendezvény időpontjáról, 

- A  fejlesztés  befejeztével,  a  pályázó  legalább  a  helyi  sajtó  útján 
tájékoztatást nyújt a fejlesztésről. 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni, 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt 

elemeket feltünteti. 
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8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 
területre/intézkedésre  allokált 
forrás  (összes  közpénz:  EU  és 
nemzeti  tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

12.428.767 Ft 

    b)  a támogatás aránya:  90% 
 

    c)      a  projektméret  korlátai 
(támogatási  intenzitás 
tekintetében): 

100.000 Ft – 1.500.000 Ft 

    d)   a támogatás módja 
(hagyományos vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 
 

10.  Kimeneti 
indikátorok 

a) a támogatott projektek száma 
(db) 

7‐124 db 

    b) A támogatott 
kedvezményezettek száma típus 
alapján megbontva (vállalkozás, 
önkormányzat, civil szervezet) (db) 

egyház: 2‐24 db 

civil szervezet: 3‐50 db 
önkormányzat: 2‐50 db 

 

1.  Intézkedés 
megnevezése 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

2.  Speciális cél 
Helyi gazdaság élénkítése 

3.  Indoklás, 

alátámasztás 

A  térségben  nagyobb  arányban  mikrovállalkozások  vannak  jelen. 
Általában elmondható, hogy kevés a fejlesztésekhez szükséges önerő és 
alacsony  az  az  előfinanszírozási  képesség, mellyel  rendelkeznek.  Több 
esetben  a  vállalkozások működtetése  is  nehézségeket  okoz.  A  terület 
bizonyos  részein  gondot  jelent  a  vállalkozásoknak  az  alapvető 
infrastruktúra  (pl.:  vezetékes  gáz)  hiánya,  ezért  ennek  kiépítése 
kiemelten  szükséges,  az  ott  lévő  vállalkozások  további  fejlődése 
érdekében  és  a  jövőben  oda  telepedők  számára.  Az  intézkedés 
hozzájárul  a  vállalkozások  fennmaradásához  és  további 
munkalehetőség  biztosításához,  az  eredményesség  növekedéséhez,  új 
vállalkozások  létrejöttéhez.  Ennek  megvalósulásához  célszerű  az 
innovatív elgondolások alkalmazásának előtérbe helyezése. 

4.  
A támogatható 

tevékenység 

területek 

 
Támogatható: 
Meglévő  és  új  vállalkozások  esetében  a  fejlesztéssel  érintett 
épület felújítása, korszerűsítése 
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meghatározása  Kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 
Továbbá: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése 
- A  tevékenységhez  és  a  projektcélhoz  kapcsolódó,  a  fejlesztés 

megvalósításához  szükséges  eszközök  és  gépek  beszerzése, 
beépítése. 

- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  terület  előkészítés, 
mérnöki feladatok, egyéb szolgáltatások 

 
 

5.  Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 a  VP  célkitűzéseiben  is  megtalálható  a  munkahelyteremtés,  vidéki 
munkahelyek  megőrzése  és  fejlesztése,  de  kiemelten  munkaigényes 
ágazatokban,  mezőgazdasági  kisüzemek  fejlesztésével,  illetve  nem 
mezőgazdasági tevékenység indításával. Az intézkedés a VP 6.2 és 6.4‐
től  lehatárolható,  mivel  nem  kizárólag  mezőgazdasági  termelők 
számára  érhető  el,  illetve  kiegészítésként  esetünkben mezőgazdasági 
tevékenységből is adódhat a fejlesztésből származó eredmény. 

 A TOP pályázati lehetőségei között is megjelenik a gazdaságfejlesztés és 
a  foglalkoztatás növelése, de vállalkozásokat érintően kiemelten  ipari 
parkok,  iparterületek  és  helyi  gazdaságfejlesztés  területén,  amely 
esetünkhöz képest túl nagy méreteket határoz meg, a mikro‐vállalkozói 
réteg  számára  nem  elérhetőek,  pályázatuk  tervezett  költsége  sem 
közelíti meg ezeket a nagyságrendeket. 

 A GINOP is támogatja a mikro‐, kis‐ és közepes vállalkozások nagyobb 
összegű fejlesztését. Adott LEADER forrásból, kizárólag kisebb összegű 
fejlesztések valósulhatnak meg, mikro‐vállalkozások esetében. 

b)  az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 

 Az intézkedés helyi mikro‐vállakozások működéséhez járul hozzá, egyes 
esetekben  erősítve  a  helyi  termelőket.  Illetve  olyan  alapvető 
infrastrukturális  vállalkozói  szükségletek  megteremtése  a  cél,  melyre 
előre láthatólag további vállalkozások is alapoznák létrejöttüket. 

Összefoglalva: 

 Azon fejlesztések megvalósulása a cél, melyekkel a mikro‐vállalkozások 
költséghatékony  módon  munkahelyeket  tartanak  meg,  a  jövőben 
foglalkoztatottjaik száma gyarapodhat, vagy hozzájárulnak a vállalkozási 
tér és kedv erősítéséhez. 

6.  Jogosultak köre   Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113); 

 Betéti társaság (GFO 117); 

 Egyéni cég (GFO 228); 

 Egyéni vállalkozó (GFO 231); 

 Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232); 

 Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233) 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 
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A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs;  Kunpeszér;  Kunszentmiklós;  Szabadszállás; 
Szalkszentmárton; Tass 

7.  Kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint. 

 A  támogatást  igénylő  a  területi  lehatárolásnak  megfelelő 
területen kíván fejleszteni. 

 A  fejlesztés  tárgyára  irányuló  tulajdoni,  használati  vagy 
fenntartói jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig.  

 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 Olyan működő mikro‐vállalkozás, amely székhellyel/ telephellyel 

rendelkezik a HACS illetékességi területén. 

 új vállalkozás indítása esetén, a mikro‐vállalkozás székhelyének a 

HACS illetékességi területén kell elhelyezkednie. 

 Pályázó  magánszemély  fejlesztési  terve  abban  az  esetben 

támogatható,  ha  vállalja,  hogy  első  kifizetési  kérelme 

benyújtásáig egyéni vállalkozó lesz. 

 Támogatható az elsődleges mezőgazdasági  termék előállításhoz 
kapcsolódó fejlesztés  

 és  támogatható  már  működő  vállalkozói  tevékenységhez, 
szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés, 

 3000  STÉ  üzemméret  alatt  támogatható  a  mezőgazdasági 
termék előállítása, 

 3000  STÉ  üzemméret  fölött,  a  mezőgazdasági  termék‐
előállításhoz,  kizárólag  alapinfrastruktúra  kialakítását  elősegítő 
fejlesztés támogatható, 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez 
benyújtandó  pályázati  anyagok  értékelése  során  területi 
szempontok  (kedvezményezett  járás,  település  besorolása) 
kerülnek figyelembe vételre, illetve nagy hangsúly helyeződik a 
fenntartási‐ és üzemeltetési terv minőségére. 

 A  meglévő  vállalkozás  estén,  a  pályázó  legalább  2  éve 
székhellyel rendelkezik a HACS illetékességi területén 

 A  fejlesztés  eredményeképpen,  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési 
kérelem  benyújtásának  időpontjáig  megvalósul  1  fő 
foglalkoztatás‐bővítés  

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés személyes egyeztetésével, vagy a pályázat beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  projekt  helyi  megalapozottsága,  kidolgozottsága,  célokhoz 
való illeszkedése reális és részletes. 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztés  megvalósulásával  egy 
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közösségi/egyesületi  rendezvényben  közösségi  feladatot  vállal 
és  egy  helyi  és/vagy  térségi  kiadványban  megjelenteti  a 
rendezvény összefoglalóját 

 A fejlesztés eredményekképpen csökken az energiafelhasználás.
Kötelezettségvállalás: 

 meglévő foglalkoztatottak megtartása, 

 amennyiben  több  új  munkavállaló  foglalkoztatására  nyílik 
lehetőség,  úgy  legalább  egy  hátrányos  helyzetű  munkavállaló 
kerül felvételre, 

 energiahatékonyság növelése, 

 vállalkozói  alapinfrastruktúra  megteremtését  célzó  támogatás 
esetén,  a  fejlesztés  tekintetében  helyi  érintett  lakosok  és 
legalább 1 érintett vállalkozás támogató nyilatkozata szükséges, 

 Meglévő  és  új  vállalkozások  fejlesztését  érintő  pályázatok 
esetén,  ahol  a  pályázó  mikro‐vállalkozások  tevékenységi  köre 
lehetővé  teszi,  térségi/helyi  termékek  (legalább  4  termék) 
árusításának biztosítása szükséges. 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani, 

 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt 

elemeket feltünteti. 
 

8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 
területre/intézkedésre  allokált 
forrás  (összes  közpénz:  EU  és 
nemzeti  tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

12.000.000 Ft 

    b)  a támogatás aránya:  70% 

    c)   a projektméret korlátai 
(támogatási intenzitás 
tekintetében): 

3.000.000 Ft – 5.000.000 Ft 

    d)   a támogatás módja 
(hagyományos vagy 
egyszerűsített költségelszámolás) 

hagyományos költségelszámolás 

9. 
A megvalósítás ‐

tervezett 

időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 
 

10.  Kimeneti indikátorok 
a) a támogatott projektek száma 
(db) 

3‐5 db 

    b) A támogatott 
kedvezményezettek száma típus 
alapján megbontva (vállalkozás, 

mikro‐vállalkozások: 2‐5 db 
magánszemély: 1‐2 db 
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önkormányzat, civil szervezet) (db) 

 

1.  Intézkedés 

megnevezése 

Helyi termék piacra juttatásának támogatása 

2.  Speciális cél  Helyi gazdaság élénkítése 

3. 
Indoklás, 

alátámasztás 

A  térségünkben  számos  törekvés  jelentkezik  a  helyi  termékek  iránti 
érdeklődés  felkeltésére.  Egyes  települések,  helyi  adottságaikból 
nyerhető,  legoptimálisabban  termelhető  zöldségek  és  gyümölcsök 
feldolgozásával  és  azok  feldolgozott  állapotú  piacra  juttatásával 
igyekeznek hozzájárulni a nagyobb fokú foglalkoztatás eléréséhez, helyi 
érték  megteremtéséhez.  Ennek  keretében  feldolgozásra  kerülnek,  a 
helyi  mezőgazdasági  termelők  terményei  is.  Számukra  fejlődési 
lehetőséget  jelentene  és  nagyobb  mértékű  hatékonyságot,  ha  a 
feldolgozás  előtti  szakaszban  alapanyagaik  eltarthatósága 
kiszámíthatóbbá  válhatna.  Biztonságosabb  tárolási  idővel  és 
technológiával,  megfelelő  csomagolással  elérhetővé  válna  az  adott 
termék értékesítési lehetőségeinek javítása. 

4. 
A támogatható 

tevékenység 

területek 

meghatározása 

 
Támogatható: 
Helyi  termékek  eltarthatóságát  biztosító  fejlesztéssel  érintett 
területen  új  építmény  építése,  meglévő  épület  felújítása, 
bővítése, korszerűsítése. 
Tevékenységhez  és  a  projektcélhoz  kapcsolódó,  a  fejlesztés 
megvalósításához  szükséges  eszközök  és  gépek  beszerzése, 
beépítése. 
Továbbá: 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- Infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése 
- A fejlesztéshez kapcsolódó zöld terület rendezése 
- Projekt  előkészítés,  projektmenedzsment,  terület  előkészítés, 

mérnöki feladatok, egyéb szolgáltatások 
 

5. 
Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

a) a két intézkedés közötti lehatárolás (ha lehet ilyet képezni): 

 A  VP  4.2  a  mezőgazdasági  termékek  feldolgozásának  fejlesztését  az 
adott  intézkedés  kiegészíti,  szükségessé  teszi  a  helyi  gazdálkodókkal, 
mikro‐vállalkozókkal,  mezőgazdasági  termelőkkel  történő 
együttműködést, hozzásegítve őket termékük feldolgozását megelőző 
tevékenységek, eltarthatósági folyamatok támogatásához.  

 A  TOP  helyi  gazdaságfejlesztési  intézkedései  között  megtalálható 
azonos  támogatható  tevékenység,  de  földrajzi  lehatárolásában  a 
kevésbé  fejlett  régiók  települései,  kiemelten  a  városi  jogállású 
települései  állnak.  Esetünkben  kisebb  települések,  községek 
támogathatók. 

 A  GINOP  nem  kiemelten  helyi  termékek  feldolgozását  segíti  elő,  a 
LEADER‐t, a kisebb fejlesztési önerő nyújtotta lehetőség teszi a pályázók 
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számára elérhetővé. 

b)  az  a  hozzáadott  érték,  amely  a  HFS‐en  keresztül  történő 

támogatással jön létre: 

 A helyi mezőgazdasági termelők által termelt zöldségek és gyümölcsök, 
feldolgozás előtti és utáni eltarthatóságának, megfelelő minőségének 
biztosítása.  Nagyobb  mennyiségű  helyi  feldolgozott  alapanyag,  új 
mezőgazdasági termékek feldolgozásba vonása. 

Összefoglalva: 

 A  támogatandó  projektek  lehetővé  teszik  egyes  kis  települések 
terményeinek  nagyobb  mennyiségű  feldolgozását,  termékeinek 
nagyobb  eredménnyel  történő  piacra  jutását.  Elősegíti  a  tágabb 
gondolkodást,  a  helyi  termelőkkel  való  együttműködést.  Az  eddig 
foglalkoztatottak  számának  megtartását,  lehetőség  szerint,  új 
munkahely teremtését. 

6.  Jogosultak köre   Egyéni vállalkozó (GFO 231); 

 Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232); 

 Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233); 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 

 Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 

 Nonprofit betéti társaság (GFO 576) 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) 

 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699) 

 Őstermelő (őst) 

 
A Szabadszállási Gazdakör által lefedett települések: 
Kunadacs;  Kunpeszér;  Kunszentmiklós;  Szabadszállás; 
Szalkszentmárton; Tass 

7.  A kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek 

Jogosultsági kritériumok: 

 A  támogatást  igénylő  átlátható  szervezetnek  minősül  az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint. 

 A  támogatást  igénylő  a  területi  lehatárolásnak  megfelelő 
területen kíván fejleszteni. 

 A  fejlesztés  tárgyára  irányuló  tulajdoni,  használati  vagy 
fenntartói jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig.  

 az  a  fejlesztés  támogatható,  melynek  eredményét  a  pályázó 
legalább öt helyi résztvevő számára együttműködés keretében 
elérhetővé teszi 

 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek 
benyújtása. 
 
Kiválasztási kritériumok: 

 Kizárólag  működő  mikro‐vállalkozás,  nonprofit  gazdasági 
társaság  támogatható,  mely  a  pályázat  benyújtása  előtt 
székhellyel/  telephellyel  rendelkezik  a  HACS  illetékességi 
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területén. 

 Az  a  fejlesztés  támogatható,  melynek  eredményét  a  pályázó 
legalább öt helyi  résztvevő számára együttműködés keretében 
elérhetővé  teszi.  (pl.:  önkormányzat,  civil  szervezet, 
magánszemély,  őstermelő,  mikro‐vállalkozó  mezőgazdasági 
termelő), 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez 
benyújtandó  pályázati  anyagok  értékelése  során  területi 
szempontok kerülnek figyelembe vételre,  illetve nagy hangsúly 
helyeződik a fenntartási‐ és üzemeltetési terv minőségére. 

 az  intézkedés  keretében,  a  tervezett  fejlesztésekhez 
benyújtandó  pályázati  anyagok  értékelése  során  területi 
szempontok  (kedvezményezett  járás,  település  besorolása) 
kerülnek figyelembe vételre, illetve nagy hangsúly helyeződik a 
fenntartási‐ és üzemeltetési terv minőségére. 

 A  meglévő  vállalkozás  estén,  a  pályázó  legalább  2  éve 
székhellyel rendelkezik a HACS illetékességi területén 

 A  fejlesztés  eredményeképpen  a  támogatási  kérelem 
benyújtását megelőző  naptári  év  átlagos  statisztikai  állományi 
létszámához viszonyítva,  legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának  időpontjáig  megvalósuló  legalább  1  fő 
foglalkoztatás bővítés 

 A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS 
elkészítésében  projektgyűjtő  adatlap  beküldésével,  fejlesztési 
elképzelés személyes egyeztetésével, vagy a pályázat beküldése 
előtt megtartásra került Fórumon részt vett. 

 A  projekt  helyi  megalapozottsága,  kidolgozottsága,  célokhoz 
való illeszkedése reális és részletes. 

 A  pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztés megvalósulását  követően, 
évente  legalább  egy  alkalommal  lehetőséget  biztosít 
fejlesztéssel  érintett  helyi  termék‐előállítás  folyamatának 
megtekintésére  nyílt  nap  keretében,  illetve  egy  helyi  és/vagy 
egy  térségi  kiadványban  megjelenteti  a  rendezvény 
összefoglalóját 

 A  Pályázó  vállalja,  hogy  a  fejlesztés  eredményét  a  helyi 
résztvevő számára együttműködés keretében elérhetővé teszi. 
 
Kötelezettségvállalás: 

 legalább  öt,  a  Szabadszállási  Gazdakör  által,  LEADER  keretből 
támogatható  rendezvényen  való  megjelenés  a  helyi 
termékekkel, 

 amennyiben  több  új  munkavállaló  foglalkoztatására  nyílik 
lehetőség,  úgy  legalább  egy  hátrányos  helyzetű  munkavállaló 
kerül felvételre, 

 a  fenntartási  időszak  alatt  évi  egy  alkalommal,  nyílt  nap 
megtartása, a helyi termék előállításának bemutatására (ennek 
időpontjáról,  a  rendezvényt  megelőzően  legalább  3  héttel 
értesíti a HACS‐ot, a közzététel biztosítása érdekében) 

 energiahatékonyság növelésére való törekvés, 

 a  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és 
költséghatékony módon kell összeállítani  
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 A  kedvezményezettnek  a  támogatott  projekt  vonatkozásában 
meghatározott  időközönként  adatszolgáltatási  kötelezettséget 
szükséges teljesíteni 

 a  támogatást  igénylő  a  fejlesztés  helyén  a  tájékoztatásra  és 
nyilvánosságra  vonatkozó  kötelezettségek  szerint  elvárt 
elemeket feltünteti. 

8.  Tervezett forrás 
a) az  adott  beavatkozási 
területre/intézkedésre  allokált 
forrás  (összes  közpénz:  EU  és 
nemzeti  tárfinanszírozás) 
nagyságát, 

10.000.000 Ft 

    b)  a támogatás aránya:  70% 

    c)   a projektméret korlátai 
(támogatási intenzitás 
tekintetében): 

5.000.000 Ft – 10.000.000 Ft 

    d)   a támogatás módja 

(hagyományos vagy egyszerűsített 

költségelszámolás) 

hagyományos költségelszámolás 

9.  A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2018. I félév – 2020. II félév 
 

10.  Kimeneti indikátorok 
a) a támogatott projektek száma 
(db) 

1‐2 db 

    b) A támogatott 
kedvezményezettek száma típus 
alapján megbontva (vállalkozás, 
önkormányzat, civil szervezet) (db) 

nonprofit gazdasági társaság: 1‐2 
db 

mezőgazdasági termelő: 1‐2 db 

 

 

8.2	Együttműködések	

A  Szabadszállási  Gazdakör  újonnan  megalakult  HACS,  így  nemzetközi  kapcsolatokkal  még  nem 

rendelkezik,  a  hazai  együttműködés  kialakítására  a  jövőben  igyekszik  alkalmat  találni,  ezen  túl 

elsősorban az akcióterület illetően említhetőek meg együttműködések. 

A HACS területén megtartott egyeztetések alkalmával szó esett a térségen átnyúló együttműködések 

kialakítására,  kiemelve  mindezek  előnyös  hatásait,  de  a  településeinken  megvitatott  igények 

felmérése  után,  a  résztvevők  rávilágítottak  a  felmerült  szükségletek  képviselte  prioritásokra, 

melyeket  szem  előtt  kell  tartani.  Így  a  térségen  átívelő  közös  megoldások  a  jövőt  illetően 

képzelhetőek  el.  Ellenben  a  Helyi  Fejlesztési  Stratégiát  tekintve  számos  esetben  került  kiemelésre 

helyi szintű együttműködés a települési és térségi fejlődés érdekében, a térségben való kapcsolatok 

elmélyítésére, megerősítésére. A civil‐, vállalkozói‐ és közszféra együttgondolkodásának ösztönzése, 
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valamint  a  települések  önkormányzatai  közötti  együttműködések  erősítése  alapozhat  meg  egy 

stabilan működő területet. 

A helyi  termékek és  szolgáltatások megismertetésére és előrehaladásuk  támogatására,  a  turisztikai 

elképzelések  esetében  jött  létre  együttműködési  elv  a  helyi,  illetve  a  térségen  belül  működő 

termelőkkel, ennek keretében helyet biztosítanak a fejlesztés helyszínén bizonyos mennyiségű helyi 

termék  árusítására.  Azon  vállalkozások,  melyek  tevékenysége  lehetővé  teszi,  vállalják  a  helyi 

termékek értékesítését. A rendezvények intézkedés keretében a helyszínt kell biztosítani, legalább 5 

helyi termelő értékesítési körülményeinek. Ezzel hozzájárulva a térség termékeinek megismeréséhez, 

hozzáféréséhez,  illetve  a  termelők  bevétel  növekedéséhez.  A  településkép  javításához  hozzájáruló 

közösségi  terekhez  és  épületekhez  kapcsolódó  fejlesztéseknél  szükséges  lesz  a  hátrányos  helyzetű 

csoportok,  egészségmegőrzés,  kultúra,  sport,  fiatalok  tájékoztatása  érdekében  vállalt  előadások, 

rendezvények megtartása. Ezzel együttműködést elősegítve a szervezésben résztvevő szférák között.  

Vannak  fejlesztési  igények,  melyek  nagyobb  költségráfordítás  mentén  valósulhatnak  meg, 

konzorcium létrehozásában kerülhetnének támogatásra, melynek  irányítására egy személyt  jelölnek 

ki  tagjai.  Ebben  a  formában  megvalósulhat  a  szférák  közötti  együttgondolkodás,  a  közös  cél 

érdekében létrejövő összefogás. 

A  felsoroltakat  tekintve,  a  térségen  belül  létrejövő  együttműködések  pozitív  folyamatokat 

indíthatnak  el,  melyek  anyagi  ráfordítást  nem  vonnak  magukkal.  A  civil  szervezetek  erősödése  és 

aktivitásuk növekedése is fontos eredményként fogalmazható meg e tekintetben. 

Az  elkövetkezendő  időszakban  a  HACS  igyekszik  lehetőséget  keresni  arra,  hogy  más  térséggel 

együttműködési  tevékenységet  valósítson  meg,  melynek  eredményeképpen  egy  kiemelt  csoport 

(például a  fiatal és/vagy hátrányos helyzetű korosztály, csoport) erősítésére,  támogatására kerüljön 

sor.  

 

8.3	A	stratégia	megvalósításának	szervezeti	és	eljárási	keretei			
 
A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök 

A  Szabadszállási  Gazdakör  1992‐ben  alakult.  Az  Egyesület  jogi  személy,  működése  nyilvános, 

szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 

Az egyesület elnöke 2006‐tól Gáspár Ferenc, alelnökök:  Lesi Árpád és Németh Gábor. Az elnökségi 

tagok száma: 3  fő. A Felügyelő Bizottság elnöke Káposztás Tibor. Felügyelő bizottsági  tagok 2  fő. A 

Gazdakör  2015.  július  31‐én  megtartotta  tisztújító  közgyűlését  és  Alapszabály  módosítást  hajtott 

végre, a LEADER Egyesületi működés  formájának megalapozásához. A 2015.  szeptember 25‐én kelt 

levélben, a korábban benyújtott LEADER HACS előzetes elismerés iránti kérelmünket jóváhagyták, hat 

települést magába foglaló illetékességi területünk tekintetében. 

 

A Gazdakör Főbb tevékenységi körei: 

‐  A  Homokhátság  területén  élők,  gazdálkodók  megélhetési  lehetőségének  javítása,  a 

tájegység  ökológiai  értékeinek  megőrzése,  az  itt  élők,  gazdálkodók  életminősége  javítása 

érdekében. 

‐  A  Homokhátságot  érintő  terület‐és  vidékfejlesztési  tevékenység  előmozdítása,  társadalmi 

támogatása, az agrárium érdekeinek képviselete. 
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‐  Homokhátság  kulturális,  gazdasági,  társadalmi,  természeti  értékeinek  megőrzése  és 

népszerűsítése. 

‐  A  Homokhátság  táji  arculatának,  tájképi  elemeinek  benne  a  tanyáknak,  tanyai 

gazdaságoknak  megőrzése  az  ismeretterjesztés  eszközeinek  használatával,  a  tanyai 

gazdaságok érdekérvényesítésével. 

‐ A gazdálkodók ismeretinek, informáltságának bővítése, különös tekintettel a hagyományos 

gazdálkodásra, a természeti adottságokhoz való alkalmazkodásra. 

‐  Az  agrárgazdaság,  vidékfejlesztés  kutatási  eredményei  megismertetésének  és  gyakorlati 

alkalmazásának  segítése,  hídképző  szerep  betöltésével  a  tudományos  műhelyek  és 

gazdálkodók között. 

‐ A helyi/térségi  környezet‐,  természetvédelmi és vízgazdálkodási  tevékenység  fejlődésének 

segítése. 

‐ Határon átnyúló együttműködések előmozdítása.  

‐ Az ifjúság hagyományos és természetközeli gazdálkodásra való nevelése. 

‐ Képzési,  továbbképzési,  tanácsadási,  információ  szolgáltatási  feladatok ellátása a  tagok és 

más gazdálkodók, agráriumban érintett szervezetek részére. 

‐ Tájékoztató anyagok, kiadványok készítése, terjesztése, szakmai rendezvények szervezése. 

‐ Jó gyakorlatok átadása, tapasztalatcserék szervezése, ismeretterjesztés 

‐  Kapcsolatfelvétel,  együttműködés  az  egyesület  céljainak  megvalósulását  támogató 

szervezetekkel,  nevezetesen:  Agrárkamara,  civil  szervezetek,  önkormányzatok,  oktatási, 

nevelési intézmények, Nemzeti Park. 

 

A HACS összetétele 

Az  Egyesület  legfontosabb  döntéshozó  szerve  a  Közgyűlés,  ahol  az  egyesületi  tagsága  (31.  számú 

melléklet)  képviselteti  magát.  A  45  fős  (+9  fő  tiszteletbeli  tag)  tagság  összetételét  tekintve 

elmondható,  hogy  a  civil  szféra  képviselteti magát  a  legnagyobb  arányban  49%‐kal, majd  az  üzleti 

38%‐kal és a közszféra 13%‐kal.  

6. ábra   Tagság 

 
 

Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. Az Egyesület működési gyakorlata által biztosítja a 

korlátozásmentes  tagfelvétel  lehetőségét. Az Egyesületbe  tagként  jelentkező kérelmét az Egyesület 

Elnökéhez nyújthatja be. Felvételéről az Elnök előterjesztése alapján a Közgyűlés határozattal dönt a 

kérelem benyújtását követően soron következő Közgyűlésen. 

 

Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása 
A  közgyűlés  feladatai  közé  tartozik  többek  között  az  egyesület  megszűnésének,  egyesülésének  és 

szétválásának  elhatározása;  a  vezető  tisztségviselő  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának 

megállapítása; az éves beszámoló ‐ ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

13%

38%

49%

Tagság

Köz szféra

Vállalkozói szféra

Civil szféra
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szóló  jelentésének‐elfogadása;  a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a 

vezető  tisztségviselő  az  egyesülettel  munkaviszonyban  áll;  az  olyan  szerződés  megkötésének 

jóváhagyása,  amelyet  az  egyesület  saját  tagjával,  vezető  tisztségviselőjével,  a  felügyelőbizottság 

tagjával  vagy  ezek  hozzátartozójával  köt;  a  jelenlegi  és  korábbi  egyesületi  tagok,  a  vezető 

tisztségviselők  és  a  felügyelőbizottsági  tagok  vagy  más  egyesületi  szervek  tagjai  elleni  kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és 

díjazásuk  megállapítása;  a  választott  könyvvizsgáló  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának 

megállapítása. 

Az Elnökség az Egyesület két Közgyűlése közötti  időszak általános hatáskörű döntéshozó  szerve. Az 

Elnökség a Közgyűlés által választott 6  főből áll: az elnökből, 2  fő alelnökből, 3  fő elnökségi  tagból, 

azon feltétel teljesülése mellett, hogy a közszféra illetve az üzleti‐civil szféra között a maximum 40% ‐ 

minimum 60 % aránynak fenn kell állnia. A mindenkori elnökség tagja a két alelnök. 

Elnökség 

Név  Státusz  Település  Képviselt szféra 

Gáspár Ferenc  elnök  Szabadszállás  civil 

Lesi Árpád  alelnök  Kunszentmiklós  köz 

Németh Gábor  alelnök  Tass  köz 

Dunai László  elnökségi tag  Kunadacs  civil 

Gulyásné Horváth Tünde  elnökségi tag  Szalkszentmárton  üzleti 

Németh László  elnökségi tag  Kunpeszér  üzleti 

A  Közgyűlés  az  Egyesület  működésének  és  gazdálkodásának  ellenőrzése  céljából  Felügyelő 

Bizottságot hozott létre. 

Felügyelő Bizottság 

Név  Státusz  Település  Képviselt szféra 

Káposztás Tibor  elnök  Szalkszentmárton  köz 

Jász Tamara  tag  Kunadacs  civil 

Kiss Imre  tag  Szabadszállás  civil 

 
A LEADER HACS illetékességi területén, a benyújtott projektjavaslatokat meghatározó döntéshozatal, 
a Helyi Bíráló Bizottság feladatát képezte. Tagjait a Közgyűlés, az új tisztségviselők megválasztásának 
alkalmával  úgy  jelölte  meg,  hogy  tagjai  az  Elnökség,  az  Elnökségi  tagok  és  a  Felügyelő  Bizottság 
elnöke  legyenek,  két  tiszteletbeli  taggal  kiegészülve,  akik  nem  rendelkeznek  szavazati  joggal.  A 
Közgyűlés  által  választott  HBB  tagság  átalakult,  a  Helyi  Bíráló  Bizottság működési  eljárásrendjének 
aktualizálását követően. A Munkaszervezet tagjai továbbra is alapvető szerepet töltenek be a döntési 
javaslatok előkészítése és végrehajtása, dokumentálása körében. Előkészítik a HBB üléseket, ellátják a 
HBB döntés kapcsán felmerülő adminisztratív feladatokat, tájékoztatják az ügyfeleket, illetve elvégzik 
a benyújtott  helyi  támogatási  kérelmek előzetes  tartalmi értékelését,  illetve az  Irányító Hatósággal 
által előirányzott további feladatokat. 
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7. ábra   A HACS szervezeti felépítését szemléltető ábra 

 

 
A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás: 

A  Munkaszervezet  feladatait  jelenleg  3  fő  látja  el.  A  feladatok  megosztását  tekintve, 

Munkaszervezetünk  tagja  egy  munkaszervezet  vezető,  aki  Európai  Uniós  szakértői  végzettséggel 

rendelkezik,  a pályázatírás  területén  is kimagasló  tapasztalatokkal  rendelkezik, melyekben nemcsak 

mint pályázatíró, hanem mint tanácsadó, projekt menedzser, pénzügyi elszámoló is tevékenykedett, 

így  nagy  rálátása  van  több  típusú  pályázati  rendszerekben.  Önkéntesként  már  2010  óta  segíti  a 

Gazdakör  munkáját.  Feladatokat  lát  el  egy  szakmai  vezető,  mint  gazdasági‐  és  vidékfejlesztési 

agrármérnök,  megfelelő  tudással  és  tapasztalatokkal  rendelkezik  a  térséget  meghatározó  aktuális 

helyzetet  illetően.  A  munkaszervezet  munkáját  segíti  egy  kapcsolattartást,  szervezési  feladatokat 

vállaló tag. 

A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 
bemutatása 
A  térségből  érkező  közösségi  igényeket  és  szükségszerű  fejlesztéseket  magába  foglaló  Helyi 

Fejlesztési  Stratégia,  a  helyi  projektjavaslatok  mentén  került  összeállításra,  a  meghatározott 

prioritások  és  fókuszterületek  figyelembevételével.  A  közösség  tájékoztatása  több  csatornán 

keresztül megvalósult,  a  fórumok,  egyeztetők,  egyéni  személyes megkereséseken  túl,  elektronikus 

felületünkön  is.  Az  Egyesület  irodáját  felkereső  érdeklődők  felvilágosítását,  útbaigazítását  a 

munkaszervezet  tagjai  segítették  elő.  A  Munkaszervezet  vállalta  fel  a  Helyi  Fejlesztési  Stratégia 

elkészítését, ennek faladataiból a munkaszervezet minden tagja részt vállalt. 

A  projektötletek  összegyűjtése,  a  tervezési  időszak  alatt  folyamatos  volt, melyben  részt  vállaltak  a 

településeken kijelölt kapcsolattartók, akik a helyi egyeztetések alkalmával kerületek kiválasztásra, a 

megjelent  résztvevők  egyhangú  egyetértésében.  Az  összegyűlt  projektötleteket  a  munkaszervezet 

tagjai  listába sorolták, a LEADER intézkedés kereteinek nem megfelelő elképzeléseket a Helyi Bíráló 

Bizottság döntései alapján leválasztották. A beérkezett projektjavaslatok jóváhagyását a Helyi Bíráló 

Bizottság végezte, ezzel kialakítva a Stratégia intézkedéseit, mely a jövőben kiírásra kerülő pályázatok 

alapja.  Az  így  elkészült Helyi  Fejlesztési  Stratégiát  a  Közgyűlés  elfogadta,  szem előtt  tartva,  hogy  a 

döntéshozatalban  sem  a  közszféra,  sem  a  vállalkozói,  illetve  civil  szféra  nem  rendelkezhet  a 

szavazatok 49 %‐ot meghaladó arányával. A HFS összeállításában a kapcsolattartás folyamatos volt a 

HBB tagjaival. 

A  benyújtott  helyi  támogatási  kérelmek  tartalmi  értékelését  követő  döntési  javaslat  a  Helyi  Bíráló 

Bizottság feladatát fogja képezni. A pályázatok értékelését az adott időszakban beérkezett pályázatok 

számától  függő  gyakorisággal  értékelik  ki.  Amennyiben  a  Helyi  Bíráló  Bizottság  szavazati  joggal 

rendelkező  tagjának,  valamely projektötlet esetében  (pl.:  helyi  kötődés okán) összeférhetetlensége 

Közgyűlés (45 fő)

Munkaszervezet 
(3 fő)

Elnökség (6fő)

Helyi Bíráló 
Bizottság (6 fő +2 

póttag)

Felügyelő 
Bizottság (3 fő)
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áll  fenn, úgy az a tag adott projektjavaslatról nem szavazhat. A pályázatok kiválasztásánál figyelmet 

kellett fordítani Stratégiához köthető összhang biztosítására, a támogatás szükségességére. 

A Munkaszervezet számára a Szabadszállási Gazdakör épületében biztosítottak a működési feltételek. 

Itt  a  Munkaszervezet  dolgozói,  hétköznapokon  állnak  az  érdeklődők  rendelkezésére.  A  még  nem 

LEADER HACS‐ként működő Szabadszállási Gazdakör korábbi fizikai felszereltsége is biztosított. Ennek 

megfelelően használatban van két asztali számítógép, három laptop, egy kisteljesítményű nyomtató, 

ami rendelkezik scanner funkcióval is, egy projektor, illetve egy mobiltelefon. Ezen felül a dolgozók a 

feladatellátáshoz saját laptopjukat is használják. Az épület riasztóberendezéssel ellátott. A környező 

településekre az átjárást, az Egyesület egy autó bérlésével segíti elő. 

A Szabadszállási Gazdakör számára rendelkezésre álló fizikai feltételek megléte nagyban megkönnyíti 

a  működési  kiadások  terhét.  A  HACS  havi  kiadásainak  nagy  részét  a  munkabérek  és  az  ehhez 

kapcsolódó járulékok teszik ki. Emellett a közüzemi, telefon‐ és internet költségek, illetve a takarítási 

kellékek,  valamint  az  időközönként  jelentkező  dologi  költségekkel, megközelítőleg  havi  716.000  Ft 

kiadással számolhatunk. 

Az Egyesület egyedüli bevételi forrását a tagdíjak jelentik, melynek összege évi 6000 Ft/tag.  

8.4.	Kommunikációs	terv	

Az  egyesület  a  Helyi  Fejlesztési  Stratégia  tervezési  szakaszában,  az  akcióterület minden  szereplője 

számára igyekezett  információt nyújtani a LEADER program kínálta lehetőségekről. A célcsoportot a 

települések civil és non‐profit szervezetei, önkormányzatai, szociális szövetkezetei, egyházai, mikro‐

vállalkozásai,  termelői,  magánszemélyei  alkotják,  tájékoztatásuk  a  jövőben  is  fontos  az  egyesület 

számára. 

A  kommunikáció  eszközei  a  Szabadszállási  Gazdakör  LEADER  HACS‐ot  jelképező  új  logó,  weboldal 

működtetése,  melyen  folyamatosan  megjelennek  az  aktuális  pályázati  lehetőségek,  térségi 

rendezvények.  A  munkaszervezettel  telefonos  és  személyes  tájékoztatásra,  kapcsolattartásra  is 

lehetőség  nyílik  az  egyesület  irodájában,  nyitvatartási  időben.  A  felmerülő  kérdésekben,  illetve 

tájékoztatás céljából elektronikus úton, e‐mailben is tartják a kapcsolatot munkaszervezetünk tagjai 

az  érdeklődőkkel.  A  HACS  illetékességi  területéhez  tartozó  településeken  kisebb  létszámú 

megbeszélések,  egyeztetések  keretében  is  megvalósul  információ  átadás.  Évente  szervez  az 

egyesület fórumot, ahol beszámolókat, előadásokat tartanak az aktuális helyzetről. Egyes esetekben, 

rendezvény alkalmával helyi újságokban is jelentet meg cikket az egyesület. A szélesebb nyilvánosság 

tájékoztatásában,  esetünkben  részt  vesznek  a  településekhez  kötött  kapcsolattartók,  a megtartott 

egyeztetések résztvevői, az önkormányzatok és az Egyesület tagsága. 

A  kommunikációs  tervezést  illetően  megemlíthető  és  a  jövőben  megvalósításra  szánt  eszközök, 

tevékenységek  közé  sorolható  a  már  bevált  rendezvények  megtartása,  a  terveknek  megfelelően 

nagyobb  gyakorisággal.  A  HACS  tervei  között  szerepel  a  térség  számára,  egy  kisebb  terjedelmű 

kiadvány  összeállítása,  amely  tartalmazza  az  aktuális  információkat  és  tájékoztatást  ad  az  addig 

megvalósult  eredményekről.  2017‐től  a  megvalósult  fejlesztésekről,  hasonlóképpen  kis 

terjedelemben,  éves  szinten  egy  kiadvány  elkészítése  került  tervbe.  A  kommunikáció  személyes, 

telefonos és elektronikus formája továbbra is biztosított lesz. A tájékoztatással és a kommunikációval 

kapcsolatos  feladatokat  a  munkaszervezet  tagjai  fogják  végezni.  A  kiadványok,  megjelenések, 

rendezvények költségei az éves animációs költségek keretiből válnak biztosíthatóvá. 
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8.5.	Monitoring	és	értékelési	terv	

A monitoring egy nyomon követési folyamat, amely a fejlesztések végrehajtásának eredményességét 

kíséri  figyelemmel  és  visszacsatol  a  végrehajtás  folyamatába,  illetve  indokolt  esetben  a  fejlesztés 

felülvizsgálatát  eredményezheti.  A  monitoring  célja,  hogy  elősegítse  a  stratégia  hatékony 

megvalósítását,  és  biztosítsa,  hogy  változó  külső  és  belső  körülmények  mellett  is  megfelelő 

erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. 

A monitoring  adatszolgáltatását minden  esetben  a  projektgazda  köteles  elvégezni.  A  forrásadatok 

bekérésének  gyakorisága  és módja  habár  nem  általánosítható minden  projekt  vonatkozásában,  az 

adatok  bekérésére  félévente/negyedévente  kerül  sor.  Az  első  adatbekérés  a  megkezdett  év  első 

félévének/negyedévének  végén  válik  szükségessé,  míg  a  második  az  adott  év  végén/második 

negyedévében. Az adatok bekéréséhez értékelő lapok használata válik szükségessé, melyek szerepe, 

hogy  az  egyes  tevékenységek  kapcsán  a  tervezett  beavatkozások  előrehaladása  és  az  azokkal 

kapcsolatos problémák a lehető legobjektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő 

lapoknak  le kell  fedni a  célokat, a beavatkozásokat,  valamint az  indikátorokat  is. A  tervek  szerint  a 

HACS  e‐mailben  juttatja  el  és  várja  vissza  a  kért  adatokat,  a  kiküldéstől  számított  3  héten  belül. 

Továbbá  lehetőség  lesz  személyesen,  a  Szabadszállási  Gazdakör  irodájában  is  leadni  a  bekért 

adatokat. 

Munkahelyteremtéssel  és  turizmusélénkítéssel  kapcsolatos  beavatkozások  esetén  az  indikátorok 

statisztikai  mutatók,  melyek  fél  éves/negyedéves  gyakorisággal  mérhetőek.  Úgymint  az  új 

munkahelyek száma, meglévő munkahelyek fennmaradása, vendégéjszakák száma, látogatók száma, 

új  szolgáltatást  igénybe  vevők  száma.  A  gazdasági  fellendülés  szemléltetésére  szolgáló  mutatók, 

melyekről  évente  egy  alkalommal  adhatók  meg  adatok,  úgymint  iparűzési  adó  mértéke,  bevétel 

növekedés, mérleg eredmény csak éves szinten mérhetők. 

Építéssel  járó  beruházások  esetén  elvárás  a  projekt  folyamatos  dokumentálása,  kivitelezők 

nyilvántartása,  fényképek  készítése,  annak  érdekében,  hogy  tiszta  kép  álljon  rendelkezésre  a 

folyamatban  lévő  projektek  alakulását  illetően.  A  projektgazdának  lehetőséget  kell  biztosítania  a 

projekt dokumentálásáról készült naplóba való betekintésre, helyszíni felmérés megtartására. 

Építéssel,  tereprendezéssel  járó  beruházás  megvalósulása  esetén,  a  projektgazdáknak  a 

megvalósulást követő 30 napon belül beszámolót szükséges készíteni. Ebben az esetben nyilatkoznak 

a beruházásban beépítésre került eszközökről, azok darabszámáról, felépített létesítmény méretéről, 

területéről, kialakult zöld felület nagyságáról, telepített növények darabszámáról. 

Képzések, programok, rendezvények, előadások esetén az eredmény szintén azonnal mérhető.  Itt a 

monitoring  adatszolgáltatás  kapcsán  elvárt  mutató  a  résztvevők  száma,  melyet  szintén  a 

megvalósulást  követő  30  napon  belül  kérünk  benyújtani,  fényképes  dokumentációval,  a  képzések 

esetében jelenléti ívvel. 

A  projektgazdáknak,  a  fejlesztések  megvalósulását  követő  30  napon  belül  beszámolót  kell 

készíteniük.  A  fenntartási  időszak  3‐5  év.  A  beruházások  utókövetésénél  félévente  kérjük  a 

projektgazdákat,  hogy  adatot  szolgáltassanak  a  létesítmények,  eszközök  folyamatok 

kihasználtságáról. 

A  kedvezményezettekkel  való  folyamatos  kapcsolattartás  meghatározó  jelentőségű,  a  folyamatos 

adatgyűjtés  lehetőséget  biztosít  a  folyamatos  feldolgozásra,  mely  így  láthatóvá  teszi  az  esetleges 

módosítások  elvégzésének  szükségességét.  Az  új  információk  birtokában  a HACS minden  év  végén 
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összesíti  és  kiértékeli  az  adott  évre  vonatkozó  eredményeket,  és  amennyiben  a  Stratégia 

beavatkozási területe változtatást igényel, úgy él a módosítás lehetőségével. 

A HACS  saját működését  a  kapott monitoring adatok eredményével  tudja értékelni. Amennyiben a 

kapott  eredmények  a  megjelölt  célok  megvalósítását  segítik  elő,  és  optimális  eredmények 

mérhetőek,  úgy  nem  szükséges  változtatásokat  tenni,  a  sikeresen  megvalósult  projektek  és  azok 

pozitív  mutatószámai  azt  támasztják  alá,  hogy  a  HFS  beavatkozási  területei  szükségszerűen  lettek 

kialakítva.  Ellenben  ha  gyenge  eredmények  érkeznek  a  visszacsatolásokban,  úgy  módosítások 

végrehajtása  szükséges.  Az  önellenőrzés  másik  eszköze  a  Stratégia  intézkedéseit  ismerő 

kedvezményezettek  és  egyéb  érintettek  véleményének  vizsgálata,  értékelése  kérdőív  kitöltésének 

segítségével.  Ezzel  rávilágítva  az  intézkedések  módosításának  szükségességére,  javításra  szoruló 

részeire, hatékonyabbá téve a további feladatellátást. 

A  tervek  szerint  a  monitoring  adatok  éves  feldolgozását  követően,  az  adatok  megtekinthetőek 

lesznek  a  www.gazdakorleader.hu  weboldalon.  Ugyanitt  lesznek  elérhetőek  információk  a 

megvalósult  projektekről,  illetve  a  kivitelezés  során  készült  képek  szintén  feltöltésre  kerülnek  a 

weboldalra. 

 



 
 

71 

9.	Indikatív	pénzügyi	terv	
A Szabadszállási Gazdakör  rendelkezésére  álló  fejlesztési  forrás  a megadottak  szerint  229.400.000  Ft.  Amennyiben  forrásmaradvány  keletkezik,  2018.  év 

végén a  felülvizsgálatot követően, 2019. évben a  fennmaradó keretet újra pályázhatóvá  tennénk. Ennek alapján a HFS  fejlesztési és a HACS működés és 

animáció forrásfelhasználásának ütemezése az alábbiak szerint valósulhat meg.  

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (Ft) 

    Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz.  Az intézkedések megnevezése  2016  2017  2018  2019  2020  Összesen  % 

1  Szálláshelyek  létrehozása,  turisztikai  építmény, 
szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai 
vonzerő kihasználása 

0  0    75.000.000 Ft  0 
 

0    75.000.000 Ft  33% 

2  A települések közösségi tereinek kialakítása, 
fejlesztése 

0  0  103.500.000 Ft 0  0  103.500.000 Ft  45% 

3  Civil szervezetek székhelyfejlesztése, 
eszközbeszerzése 

0  0      9.000.000 Ft  0  0      9.000.000 Ft    4% 

4  Képzés, társadalmi befogadás, felzárkóztatás  0  0      7.500.000 Ft  0  0      7.500.000 Ft    3% 

5  Hagyományokat és értékteremtést magukba foglaló 
rendezvények, táborok 

0  0    12.428.767 Ft  0  0    12.428.767 Ft    5% 

6  Mikrovállalkozások fejlesztése  0  0    12.000.000 Ft  0  0    12.000.000 Ft    5% 

7  Helyi termék piacra juttatásának támogatása  0  0    10.000.000 Ft  0  0    10.000.000 Ft    4% 

  Összesen 0  0  229.428.737 Ft 0  0  229.428.767 Ft   100% 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (Ft)  

  Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

  2016  2017  2018  2019  2020  Összesen 

Működési költségek 8.600.000 Ft  8.600.000 Ft  8.600.000 Ft  8.600.000 Ft  8.600.000 Ft  43.000.000 Ft 

Animációs költségek    188.000 Ft     188.000 Ft     188.000 Ft     188.000 Ft     188.000 Ft        940.000 Ft 

Egyéb tervezett bevételek2    312.000 Ft     312.000 Ft    312.000 Ft     312.000 Ft     312.000 Ft    1.560.000 Ft 

Összesen 9.100.000 Ft  9.100.000 Ft  9.100.000 Ft  9.100.000 Ft  9.100.000 Ft  45.500.000 Ft 

 

                                                            
2 Pl. tagdíj (amennyiben a teljes tagság befizeti a tagdíjat), önkormányzati hozzájárulás stb. 
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Kiegészítő	információk		
 

Mikrovállalkozás  fogalma:  olyan  vállalkozás,  amely  10‐nél  kevesebb  személyt  foglalkoztat,  és 

amelynek  éves  árbevétele  és/vagy  éves  mérlegfőösszegének  értéke  nem  haladja  meg  a  2  millió 

eurót. 

(a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. Melléklet 2. cikk  (3) pont alapján) 

Hátrányos helyzetű munkavállaló:  

‐ Az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban 

‐ Nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),  

‐ 50 éven felüli személy 

‐ Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt 

‐ valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%‐ kal nagyobb a nemi 

egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 

ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy 

‐  egy  tagállam  etnikai  kisebbségéhez  tartozik,  és  akinek  szakmai,  nyelvi  képzésének  vagy  szakmai 

tapasztalatának  megerősítésére  van  szüksége  ahhoz,  hogy  javuljanak  munkába  állási  esélyei  egy 

biztos munkahelyen; 

Fogyatékossággal élő munkavállaló az a személy, akit a nemzeti jog fogyatékosnak elismert;  

‐  aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved; 

(a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pont alapján) 

 

Adatok megyei, régiós és országos átlagot véve alapul 

Összehasonlító adatok (megye – régió – ország) 2015. I–IV. negyedév 

Megnevezés 
Bács-Kiskun Békés Csongrád 

Dél-Alföld Ország 
megye 

Lakónépesség

Népesség száma, ezer fő 514 351 406 1 271 9 856 

Népesség indexe 99,4 98,9 99,7 99,3 99,8 

Gazdasági aktivitás

Aktivitási arány, % 60,2 56,5 59,4 58,9 60,3 

Foglalkoztatási arány, % 55,8 52,3 55,6 54,8 56,6 

Munkanélküliségi ráta, % 7,4 7,5 6,4 7,1 6,2 

Alkalmazásban állók száma és keresete

Alkalmazásban állók        

száma, ezer fő 118,9 78,3 96,9 294,1 2 894,6 

számának indexe 101,7 105,4 100,7 102,3 102,5 

havi bruttó átlagkeresete, Ft 205 541 181 233 210 860 200 650 247 746 

havi bruttó átlagkeresetének indexe 105,1 103,9 106,6 105,2 104,2 

havi nettó átlagkeresete, Ft 134 631 118 709 138 114 131 427 162 275 

havi nettó átlagkeresetének indexe 105,1 103,9 106,6 105,2 104,2 
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Regisztrált vállalkozások

Regisztrált vállalkozások száma 97 746 65 281 71 371 234 398 1 690 878 

Regisztrált vállalkozások számának 
indexe 

100,9 98,6 93,3 97,8 99,4 

1000 lakosra jutó vállalkozás 191 188 177 186 172 

Beruházás

Teljesítményérték, millió Ft 176 848 132 699 124 155 433 702 4 770 367 

Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft 344,7 380,2 306,6 342,3 484,8 

Ipar

Termelés volumenindexe 114,8 102,3 103,3 110,4 107,9 

Egy lakosra jutó termelési érték, ezer Ft 4 101,1 1 281,3 1 692,3 2 554,4 2 782,6 

Termelés volumenindexe 120,0 104,0 104,3 115,2 108,5 

Értékesítés volumenindexe 119,9 104,3 103,6 114,1 107,6 

Ezen belül:  belföldi 137,3 108,3 101,2 114,1 103,9 

export 116,6 101,7 107,4 114,1 109,2 

Értékesítésből az export aránya, % 81,8 59,1 40,2 69,6 70,6 

Építőipar

Építőipari termelés volumenindexe 122,1 111,6 115,3 118,6 106,0 

Egy lakosra jutó termelési érték, ezer Ft 261,5 94,5 152,0 180,5 165,8 

Lakásépítés

Épített lakás 221 145 266 632 7 612 

Épített lakások indexe 90,9 111,5 106,8 101,6 91,1 

Tízezer lakosra jutó épített lakások száma 4,3 4,2 6,6 5,0 7,7 

Turizmus

Vendégek száma, ezer 205,4 240,8 253,0 699,2 10 354,4 

Vendégek számának indexe 112,0 113,4 117,8 114,5 107,4 

Vendégéjszakák száma, ezer 445,6 646,2 540,4 1 632,2 25 764,9 

Vendégéjszakák számának indexe 107,0 104,1 120,8 109,9 105,4 
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Mellékletek	
Ábrák, térképek stb. 

 

 

1. számú melléklet 

Csökkenő népességszám 

 

 

 

2. számú melléklet 

Elvándorlási arányok 

 

 



 
 

7575 

 

 

3. számú melléklet 

Állandó népesség 0‐14 év közötti korosztály esetében (%) 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

Állandó népesség 60 év feletti korosztály esetében (%) 
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5. számú melléklet 

Bács‐Kiskun megye domborzata 

 

6. számú melléklet 

Népesség alakulása 
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7. számú melléklet 

 

8. számú melléklet 

Megyeszékhely leggyorsabb megközelíthetősége percben 

 

 

 

 

 

 

 

9. számú melléklet 

9. számú melléklet 

Járásközpont leggyorsabb megközelíthetősége percben 
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10. számú melléklet 

A legnagyobb árbevételű társas vállalkozások területi megoszlása, 2011 
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11. számú melléklet 

Üzleti szolgáltató vállalkozások cégközpontjainak megoszlása a megyében 
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12. számú melléklet 

Falusi szálláshely száma (db) 

 

 

 

 

 

 

 

13. számú melléklet 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya (%)         Legalább érettségizett 18 éves és idősebb népesség aránya 

(%), 2011 

 

 

 

 

 

 

 

14. számú melléklet 

Cigányság települési megoszlása (%) 
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15. számú melléklet 

 

 

 

 

16. számú melléklet 

A lakott lakásokon belül, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 2001 és 2011 

között(%) 
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17. számú melléklet 

Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) 

 

 

 

18. számú melléklet 

Közüzemi ivóvízvezeték‐hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 
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19. számú melléklet 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 

 

 

 

 

20. számú melléklet 

Óvodai férőhelyek száma (db) 
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21. számú melléklet 

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

 

 

22. számú melléklet 

Bűncselekmények száma 

 

 

 



 
 

8585 

23. számú melléklet 

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db), 2011‐től 

 

 

 

24. számú melléklet 

Nonprofit szervezetek a térségben 
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25. számú melléklet 

Őstermelők száma a térségben 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. számú melléklet 

Gázfogyasztás arányai (100 lakosra – fő) 

 

 

27. számú melléklet 

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%) 
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28. számú melléklet 

A Kunszentmiklósi járás elhelyezkedése az országon belül, a megyében 

 

29. számú melléklet 

A kunszentmiklósi kistérség települései: 

Település 
Rang 

(2013. július 15.) 
Kistérség 

(2013. január 1.)

Népesség 

(2012. január 1.) 
Terület 

(km²) 

Apostag  község  Kunszentmiklósi 1 948  31,94 

Dunaegyháza  község  Kunszentmiklósi 1 504  10,12 

Dunavecse  város  Kunszentmiklósi 3 937  66,77 

Kunadacs  község  Kunszentmiklósi 1 566  89,90 

Kunpeszér  község  Kunszentmiklósi 649  77,55 

Kunszentmiklós  járásszékhely város Kunszentmiklósi 8 515  172,11 

Szabadszállás  város  Kunszentmiklósi 5 896  164,62 

Szalkszentmárton  község  Kunszentmiklósi 2 827  82,08 

Tass  község  Kunszentmiklósi 2 906  74,72 
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30. számú melléklet 

Natura 2000 területek Bács‐Kiskun megyében 
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31. számú melléklet 

Az Egyesület tagsága 

Szabadszállási Gazdakör tagsága 

Önkormányzatok 

Szervezet  Képviselő  Település  Képviselt szféra 

1 
Kunadacs Község 
Önkormányzata 

Farkas Ildikó  Kunadacs  köz 

2  Kunpeszér Önkormányzata  Varga Attila  Kunpeszér  köz 

3 
Kunszentmiklós Város 

Önkormányzata 
Lesi Árpád  Kunszentmiklós  köz 

4 
Szabadszállás Város 
Önkormányzata 

Dr. Báldy Zoltán  Szabadszállás  köz 

5 
Szalkszentmárton Község 

Önkormányzata 
Káposztás Tibor  Szalkszentmárton  köz 

6  Tass Önkormányzata  Németh Gábor  Tass  köz 
Vállalkozók

 
Szervezet  Képviselő Település Képviselt szféra

1  egyéni vállalkozó  Arany Sándor Szabadszállás vállalkozói

2  egyéni vállalkozó  Boczka János Szabadszállás vállalkozói

3  egyéni vállalkozó 
Gulyásné Horváth 

Tünde 
Szalkszentmárton  vállalkozói 

4  egyéni vállalkozó  Kárász László Szabadszállás vállalkozói

5  egyéni vállalkozó  Kovács Lajos Szabadszállás vállalkozói

6  egyéni vállalkozó 
Murányi 

Annamária 
Szabadszállás  vállalkozói 

7  egyéni vállalkozó  Nagy Imréné Fülöpszállás vállalkozói

8  egyéni vállalkozó  Németh László Kunpeszér vállalkozói

9  egyéni vállalkozó  Pap István Szabadszállás vállalkozói

10  egyéni vállalkozó  Sipos István Szabadszállás vállalkozói

11  egyéni vállalkozó  Szabó Sándor Szabadszállás vállalkozói

12  egyéni vállalkozó 
Vassné Kelemen 

Ágnes 
Kunszentmiklós  vállalkozói 
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13 
GL SOLUTION Szolgáltató és 

Tanácsadó Iroda 
Glisics László  Kunszentmiklós  vállalkozói 

14  Pataki Gáz  Pataki Sándor Szabadszállás vállalkozói

15  SZP Kiskun Bt.  Szőke Péter Szabadszállás vállalkozói

16 
VV Consultion Tanácsadó 

Iroda 
Vass Viktor  Kunszentmiklós  vállalkozói 

17  egyéni vállalkozó  Szivós Erika  Szabadszállás  vállalkozói 

Rendes Tagok (civilek, őstermelők)

   Szervezet  Képviselő Település Képviselt szféra

1  őstermelő  Adorján Imre Szabadszállás civil 

2  őstermelő  B Horváth Imre Szabadszállás civil 

3  őstermelő  Bencze István Szabadszállás civil 

4  őstermelő  Csősz Imre Szabadszállás civil 

5  őstermelő  Dunai László Kunadacs civil 

6  őstermelő  E Kovács Sándor Szabadszállás civil 

7  őstermelő  Faragó Sándor Szabadszállás civil 

8  őstermelő  Gáspár Ferenc Szabadszállás civil 

9  őstermelő  id. Boczka János Szabadszállás civil 

10  őstermelő 
Kárászné Rendek 

Rita 
Szabadszállás  civil 

11  őstermelő  Kiss Imre Szabadszállás civil 

12  őstermelő  Kotálik Gyula  Szabadszállás civil 

13  őstermelő  Mankovics Pál Szabadszállás civil 

14  őstermelő  Seres Imre Szabadszállás civil 

15  őstermelő  Szűcs Gábor Szabadszállás civil 

16  őstermelő  Tasnády Imre Szabadszállás civil 

17  őstermelő  Zsoldos Józsefné Szabadszállás civil 
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18  őstermelő  Varga József  Szabadszállás civil 

19.  civil  Jász Tamara  Kunadacs  civil 

20.  civil  Nagy Nóra  Kerekegyháza  civil 

21.  civil  Lőrik Mónika  Kecskemét  civil 

22.  civil  Mag József  Tass  civil 

Tiszteletbeli tagok

 
Szervezet  Képviselő Település Képviselt szféra

1  tiszteletbeli tag  Bíró Imre Szabadszállás civil 

2  tiszteletbeli tag  ifj Markacz János Szabadszállás civil 

3  tiszteletbeli tag  Lukácsi János Szabadszállás civil 

4  tiszteletbeli tag  Molnár Sándor Fülöpháza civil 

5  tiszteletbeli tag  Murár József Szabadszállás civil 

6  tiszteletbeli tag  Oláh János Fülöpháza civil 

7  tiszteletbeli tag  Pintér László Szabadszállás civil 

8  tiszteletbeli tag  R Kiss József Szabadszállás civil 

9  tiszteletbeli tag 
Salga József 

Attiláné 
Kerekegyháza  civil 

 

 

 


