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A. ALAPADATOK 
Kérjük, segítse az alábbi adatokkal, hogy a községükben (községeikben, 
kistérségükben) zajló folyamatokat jobban megérthessük, megítélhessük. Pályázati 
dokumentációjuk elbírálását nem érinti hátrányosan, ha egyes adatokat, azok hiánya 
miatt nem tud közölni.  
A.1. Fekvés, elhelyezkedés, terület 
 
A területméretek a pályázó községben (községekben, a rendelkezésre álló legfrissebb 
adat szerint, melynek évszámát tüntesse fel) 
Év  
Teljes terület (ha)  
 Belterület (ha)  
 Külterület (ha)   
  Ebből:  
   Szántó (%)  
   Gyep, legelő (%)  
   Erdő (%)  
  Tengerszint feletti magasság:  A legközelebbi járási központ: o távolsága: o a megközelítés lehetősége:  Megyeszékhely: o távolsága: o a megközelítés lehetősége: 
 A.2. Lakossági adatok változása 
(Valamennyi táblázatra vonatkozóan (!): népszámlálási adatok, vagy a saját, a 
bemutatni kívánt fejlesztési időszakra vonatkozó adataik szerint) 
 
Az állandóan és ideiglenesen helybenlakók száma 
 2001 2011 
Lakosságszám összesen   
Állandó lakosok   
Ideiglenes lakosok   
 
Korszerkezet, a népesség korcsoportok szerint 
 2001 2011 
0-18 (%)   
18-60 (%)   
60-xxx (%)   
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Nemzetiségi kisebbségek (%), 
Megnevezés 2001 2011 
    
    
    
 
Idegenforgalmi szálláshelyek (vendégágyak) száma 
 2001 2011 
Vendégágyak (db)   
 A.3. Foglalkoztatási helyzet 
 
 2001 2011 
A munkahelyek száma összesen   
mezőgazdaság (%)   
ipar (%)   
kézmű- és kisipar (%)   
kereskedelem, szolgáltatás (%)   
egyéb (%)   
a munkanélküliek száma, aránya*   
a nők foglalkoztatási aránya   
Az elingázók száma    
A beingázók száma   

*A munkaképes korú lakosságon belül  
Kérjük, hogy adja meg   az elingázókra vonatkozóan, hogy jellemzően mely településekre, milyen távolságokra járnak munkába:  a beingázókra vonatkozóan, hogy jellemzően mely településekről milyen 

távolságokról járnak munkába a településük munkahelyeire:  
 A.4. A helyi üzemek, vállalkozások száma 
 
 
 2001 2011 
A vállalkozások száma összesen   
mezőgazdaság (főállású)    
mezőgazdaság (mellékfoglalkozású)   
ipar   
kézmű- és kisipar   
kereskedelem, szolgáltatás   
egyéb      
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 A.5. Egyesületek, civil szervezetek 
Kérjük, hogy sorolja fel a községükben működő civil szervezeteket. Adja meg 
alapításuk évét, tagjaik létszámát, tevékenységeik céljait. 
 A.6. Tagságok 
Kérjük, hogy sorolja fel, mely településközi, megyei, regionális, országos és 
nemzetközi egyesületeknek, szövetségeknek, hálózatoknak tagja a településük. 
Közölje, hogy ezeknek a szervezeteknek mik a céljaik, mik a tevékenységeik, és 
községük mióta, milyen szerepeket vállal ezekben.  
A.7. Környezeti adatok 
 
 2001 2011 
Háztartási hulladék mennyisége 
T /év/ fő 

  
Vízfelhasználás 
m³ /év/ fő 

  
Személygépkocsik száma 
db / 100 fő 

  
Kérjük, ha vannak összehasonlító adataik, adja meg az egyes sorokhoz a járás, 
megye jellegzetes számait is. 
  Található-e a községük területén környezet- vagy természetvédelmi terület?  Ha igen, mekkora a kiterjedése (ha)? Mik a védett értékek, mik a tennivalók a védett értékekkel kapcsolatban?  
A.8. Műszaki ellátórendszerek 
Kérjük, közölje, hogyan látják el a községben az alábbi feladatokat.   Kommunális hulladékok és szennyvízkezelés  Ivóvíz ellátás  Elektromos energia, hőenergia szolgáltatás  Modern, nagyteljesítményű informatikai és kommunikációs ellátórendszerek 
 
Kérjük, válaszoljon a közlekedés feltételeire vonatkozó alábbi kérdésekre:  Kapcsolódik-e a községük valamilyen helyi közösségi közlekedési hálózathoz?  Milyen távolságra találhatóak csatlakozási lehetőségek a távolsági 

tömegközlekedési hálózathoz (vasút, busz, stb) ?   Milyen távolságra találhatóak csatlakozási lehetőségek a magasabbrendű 
úthálózathoz (atópálya, gyorsforgalmi út )?  
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A.9. Társadalmi ellátórendszerek 
Kérjük, közölje az egyes tématerületekre vonatkozóan, hogy milyen konkrét 
létesítményeket üzemeltetnek, és hogy a lakosság miképpen részesülhet a 
létesítmények szolgáltatásaiban. (pl.: helyi általános iskola, középiskola a járási 
központban....)  Bölcsőde, óvoda, iskolák:  Betegápolás, gondozás:  Egészségügyi szolgáltatások:  Kulturális létesítmények: 
 A.10. Pénzügyek  Kérjük, ismertesse az alábbiak szerint községük pénzügyi adottságait,                 

lehetőségeit.   Költségvetés összege (2014):  Saját bevételek (2014):  Állami normatív támogatás (2014)  Pályázatok (hazai, EU, egyéb)  Általános pénzügyi helyzet  
 A.11. Helyi különlegességek 
Ha vannak, kérjük röviden ismertesse községüknek azokat a történelmi, politikai, 
földrajzi, természeti, kulturális, társadalmi vagy egyéb nevezetes különlegességeit, 
amelyeket az előző fejezetekben nem volt alkalma ismertetni.  
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B. A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT  
 
B.1. Kiinduló helyzet 
Kérjük, ismertesse községüknek a fejlesztési folyamat megkezdése előtti helyzetét. 
Nevezze meg sajátos körülményeik jellemző erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, 
veszélyeit,  
(nem több mint egy oldal) 
 B.2. A folyamat megkezdése 
Kérjük, ismertesse, hogy   Mikor kezdték el a fejlesztési folyamatot?  Volt-e ennek valamilyen különleges oka, indítéka?  Ki volt a kezdeményező?  Milyen módon, milyen konkrét eseményekkel tették meg az első lépéseket? 
 
Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre is adjon választ:  Milyen program keretei közt kezdték meg a falufejlesztést?   Milyen tervdokumentumok kerültek a fejlesztés érdekében kidolgozásra?  Kik készítették ezeket, kik működtek közre a készítésben? 
(nem több mint egy oldal) 
 B.3. Célok, víziók 
Kérjük, ismertesse,   a községük számára megfogalmazott jövőképet   a fejlesztési folyamat konkrét céljait,  
Kérjük, mutassák be az összefüggéseket a kiinduló helyzet és a kitűzött célok, a 
meghatározott jövőkép között. Mely dokumentumban kerültek ezek írásban is 
rögzítésre? 
(nem több mint egy oldal) 
 B. 4. A megvalósítás konkrét lépései (programok és projektek) 
Kérjük, mutassa be fejlesztési programjaikat, projektjeiket, melyek a B. 3 fejezetben 
felsorolt célok megvalósítása érdekében kerültek megvalósításra. Az alábbiakra térjen 
ki:  a program / projekt neve  a tervezés felelőse  a megvalósítás felelőse  a program / projekt kezdete   a megvalósítás időtartama  a költségvetés teljes összege  a finanszírozás módja  a kitűzött cél(ok)  a várható / megvalósult eredmények 
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Ha a program / projekt megvalósítása még nem történt meg,kérjük, ismertesse a 
jelenlegi készültségnek megfelelő helyzetet. 
 Tájékoztatásul közöljük, hogy a pályázat kiírói szerint a községek fejlesztése átfogó 
cselekvési programokat igényel. Az egyes téma- és feladatkörök, melyeket a helyi és 
térségi körülményeknek megfelelő fontossági sorrend szerint kell tárgyalni, az 
alábbiak:  Mező- és erdőgazdálkodás, gazdaság és munkahelyek,  Táj, talajok, víz és ökológia  Energia és klímaváltozás  Helyi ellátási és közlekedési rendszerek  Településkép, épített környezet  Képzés, kultúra, identitás  Szociális ellátás, demográfiai változások  Nemek,generációk, nemzetiségek éskisebbségek , társadalmi együttélése. 
 B.5. Módszerek, stratégiák 
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
  Hogyan, milyen eszközökkel biztosítják az egyes folyamatban lévő és tervezett 

beavatkozások egymással való összhangját?  A fejlesztési folyamat során, vagy egyes beruházások esetén került-e sor más településekkel való egyeztetésekre, együttműködésre? Valósítottak-e meg PPP 
programokat, vagy falu-város partnerségi programot?  Alkalmaztak-e szakértőket? Ha igen, kik voltak ezek? Milyen módon vonták be 
őket a fejlesztés folyamataiba?  Milyen módon vonják be a lakosságot a fejlesztési prioritások meghatározásába, a 
tervezéssel, megvalósítással kapcsolatos döntésekbe?  Milyen kommunikációs eszközöket használnak a lakosság, a politikusok és hivatalok munkatársai közti információcsere biztosítására? 
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C. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 
Kérjük fejtse ki röviden azt is, hogy:  milyen változásokon ment keresztül községük a fejlesztési folyamat során,   ma milyen körülmények a jellemzők (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, 

veszélyek) 
 
Kérjük, írja le azt is, hogy  hogyan értékeli a fejlődésüket összességében,  mi volt a legkiemelkedőbb sikerük és hibájuk,  mik ezeknek a jövőre vonatkozó legfontosabb tanulságai,  melyek azok a felismeréseik, amelyeket tanulságul más községek számára hangsúlyozni kívánnak. 
(nem több mint egy oldal) 
 
D. Prioritásaik, terveik a jövőre nézve 
 Melyek azok a különleges kihívások, amelyek elé a jövő állítja a községüket, helyi, regionális, országos, határon átnyúló, európai vagy globális szinten?   Milyen prioritásokkal, projektekkel, intézkedésekkel terveznek ezekre válaszolni ?   Milyen víziójuk van a községük jövőbeli állapotára nézve? 
(nem több mint egy oldal) 
 
E. Összefoglalás  
Végezetül arra kérjük, hogy egy 3-4000 karakteres terjedelmű, a sajtóban is 
megjelentethető összefoglalóban mutassa be községüknek a fejlesztést megelőző 
kiinduló helyzetét, céljaikat, ezek megvalósulása érdekében tett fejlesztéseik 
leglényegesebb állomásait, programjait, projektjeit, sikereit, a jelenlegi állapotokat. 
Mindezek alapján ismertesse azt is, hogy miképp képzeli el községe jövőjét. 
 


