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Vezetői összefoglaló

LEADER Helyi Akciócsoportunk, a HAJT-A Csapat Egyesület 2008 óta az európai uniós LEADER
program helyi koordinálásával, a kapcsolódó fejlesztési források lehívásának segítésével
szolgálja térségünket vidékfejlesztési céljainak elérésében. A szervezetünket alkotó
huszonhat település a Közép-Magyarország régió keleti, döntően periferikus részén
helyezkedik el. Az elmúlt időszakban – Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk megvalósítása során
- mintegy 2,24 milliárd forint fejlesztési forráshoz segítettük térségi szereplőinket:
vállalkozókat, civileket, önkormányzatokat. Az EMVA LEADER és III. tengelyes pályázatok
eredményeivel valamennyi településünkön találkozhatunk, a program ismertté vált.
Munkánk egyik sikerét jelentette az elért kiemelkedő pályázói aktivitás, amely biztosította,
hogy megfelelő minőségű és hatásfokú projektek kerültek kiválasztásra, részesültek
támogatásban.

A következő fejezetekben a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra vonatkozó
Helyi Fejlesztési Stratégiánkat részletezzük, amely többek között hozzájárul az Európa 2020as stratégiához, a Partnerségi Megállapodáshoz és a Vidékfejlesztési Programhoz. Térségünk
legfontosabb szükségleteinek és a megoldások irányába vezető lépéseknek a beazonosítását
az itt élők, a helyi szereplők aktív, feltáró munkája, építő, konszenzusra törekvő vitája tette
lehetővé. A kezelendő problémák mélysége és az azokhoz rendelhető igen korlátozott
fejlesztési források egyértelművé tették, hogy közösségépítő, a helyi természeti és kulturális
értékek megőrzését és kihasználását, a képzettségi szint emelését, a helyi gazdaság
megerősítését célzó olyan hatékony – elsősorban együttműködéseken alapuló – programra
van szükség, amely illeszkedik a megyei fejlesztési tervhez, ugyanakkor kiegészíti vagy
kiaknázhatóvá teszi az elérhető operatív programokat. Helyi Fejlesztési Stratégiánk közös
megalkotásával és elfogadásával megnyílik az út vidékfejlesztési forrásaink hatékony
felhasználása előtt. Stratégiánk indikatív LEADER fejlesztési forráskerete jelenleg
919.402.801 forint.
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Helyzetelemzésünk, valamint a 2007-2013-as időszak tapasztalatai egyértelművé tették,
hogy Helyi Fejlesztési Stratégiánkat „a helyi gazdaság dinamizálása, a térségi társadalom
megújítása, a globális társadalmi, gazdasági, éghajlati kihívások hatékony kezelése és a
települések vonzó- és megtartó képességének növelése” célrendszerében kell
megfogalmaznunk.
Helyi Fejlesztési Stratégiánk a következő intézkedésekkel kívánja elérni kitűzött céljait:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helyi vállalkozások komplex fejlesztése
Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása
Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének támogatása
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén működő civil szervezetek támogatása,
kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális és
egészségmegőrző rendezvények támogatása
Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének
gazdasági és infrastrukturális fejlesztése
Felzárkóztató vagy munkavállalói kompetenciák fejlesztését szolgáló programok,
képzések támogatása
Helyi fejlesztések támogatása

Az intézkedések mentén történő helyi pályáztatás során azokat a projekteket kívánjuk
támogatni, amelyek – legalább részben – megfelelnek főbb alapelveinknek, azaz
munkahelyet teremtenek vagy megtartanak, hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaznak,
környezettudatos elemeket tartalmaznak, jövedelemtermelő hatásúak, innovatívak, illetve
együttműködésben valósulnak meg.
Akciócsoportunk hazai és nemzetközi együttműködéseit tekintve a környezettudatos háztáji
önellátás segítésére, a helyi termékek népszerűsítésére, a rövid ellátási láncok
lehetőségeire, az előző ciklusban megvalósított lovas oktatóbázis szolgáltatásainak
bővítésére, lovas túraútvonalak fejlesztésére és a sóút menti összefogásra fókuszál.
Helyi Fejlesztési Stratégiánk megvalósítása során a HAJT-A Csapat Egyesület a folyamatosan
fejlesztett kapacitásaival és az esélyegyenlőség fenntartásával segíti helyi szereplőinket.
Befogadja, minősége alapján kiválasztja a pályázatokat, biztosítja a kiválasztott projektek
összhangját a Helyi Fejlesztési Stratégiával, monitoring tevékenységet végez, valamint
értékeli, korrigálja működését vagy stratégiáját.
Az egyesület munkaszervezete Tápiószelén, a Civil Szolgáltató Központban működik. Az itt
található irodában, modern környezetben, korszerű számítástechnikai háttérrel várják,
segítik ügyfeleinket – többéves szakmai tapasztalattal rendelkező – munkatársaink.
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1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a
Vidékfejlesztési Program céljaihoz
Helyi Fejlesztési Stratégiánk együttműködő térségi szereplőink elemző munkája nyomán, az
elmúlt időszak tapasztalataira építve, a helyi igények teljes körű figyelembevételével
fogalmazta meg céljait és intézkedéseit. Elfogadott stratégiánk azonban csak a 2020-ig szóló
európai uniós és hazai fejlesztési tervek céljaival összhangban valósulhat meg. Ebben a
fejezetben ezekre az összefüggésekre mutatunk rá (zárójelben jelezzük a stratégiánk 7.2-es
fejezetében található speciális céljaink és intézkedéseink adott prioritásra vonatkozó
kapcsolódási elemeit).
Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU
rendelet (KSK rendelet) tematikus céljai közül az alábbiakhoz:
•
•
•
•

Az alacsony szén‐dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása
(speciális cél: 1., 2.; intézkedés: 1.)
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése
(speciális cél: 1., 2., 4.; intézkedés: 1., 2., 4.)
A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
(speciális cél: 1., 4., 5.; intézkedés: 1., 2., 8.)
A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
(speciális cél: 1., 5.; intézkedés: 1., 8.)

Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul a Partnerségi Megállapodás prioritásai közül az
alábbiakhoz:
•

•
•
•

A foglalkoztatás növelése – a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási,
társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre
(speciális cél: 1., 4., 5.; intézkedés: 1., 2., 8.)
Az energia‐ és erőforrás‐hatékonyság növelése
(speciális cél: 1., 2.; intézkedés: 1.)
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
(speciális cél: 3., 5.; intézkedés: 3., 4., 5., 6., 7. 8.)
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
(speciális cél: 1., 2., 5.; intézkedés: 1., 2., 8.)

Helyi Fejlesztési Stratégiánk kapcsolódik az 1305/2013/EU rendelet (EMVA rendelet) alábbi
prioritásához és fókuszterületeihez:
•

•

„6. Prioritás” – a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
(speciális cél: 1- 5.; intézkedés: 1- 8.)
„6A fókuszterület” – a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és
fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése
(speciális cél: 1., 2., 4., 5.; intézkedés: 1., 2., 7., 8.)
5

HAJT-A Csapat Egyesület
•

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

„6B fókuszterület” – a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben
(speciális cél: 1- 5.; intézkedés: 1- 8.)

Helyi Fejlesztési Stratégiánk a VP LEADER intézkedésének alábbi céljait szolgálja:
−

−

−

−

A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro‐szintjének fenntartása – helyi
termékek és szolgáltatások
(speciális cél: 1., 2.; intézkedés: 1., 2.)
A vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának,
illetve azok elérésének előmozdítása
(speciális cél: 3., 5.; intézkedés: 5., 6., 7., 8.)
A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének
erősítése
(speciális cél: 1., 2., 4.; intézkedés: 1., 2., 7.)
A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és
együttműködési készségeinek erősítése
(speciális cél: 3., 5.; intézkedés: 3., 4., 5., 6., 8.)

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának
folyamata
Helyi Fejlesztési Stratégiánk (HFS) megalkotási folyamata a széles nyilvánosság
tájékoztatásával és bevonásával zajlott. Az összehangolt munkát a Tervezést Koordináló
Csoport biztosította. A háttér adminisztratív és információs tevékenységet, a
dokumentálást, a döntéshozást segítő anyagok összeállítását az egyesület munkaszervezete
végezte. A bevonási folyamat tevékenységei a következők voltak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

a köz-, a civil, az ületi és a magánszféra fejlesztési elképzeléseinek megismerése
érdekében projektötlet adatlapok gyűjtése,
kérdőív készítése,
fogadóórák,
konzultációk,
tagtelepüléseinken nyílt fórumok rendezése,
a jó gyakorlatok megismertetése,
a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok érdekképviseleteinek
bevonása,
szakértői előadások,
kibővített LEADER érdeklődői adatbázis létrehozása, hírleveleinket eljuttatása a
térségi médiába, a tervezési folyamathoz kapcsolódó információk, dokumentumok
elérhetővé tétele honlapunkon,
munkaszervezetünk (munkaidőben) folyamatos telefonos és elektronikus levelezési
elérhetősége a lakosság szolgálatában.
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A Tervezést Koordináló Csoport feladata – a magyarországi LEADER program Irányító
Hatósága HFS tervezési sablonjának, módszertani útmutatójának figyelembe vételével – az
akciócsoport helyzetelemzéséből adódó következtetések levonása, a térségi szereplők
(beleértve a veszélyeztetett csoportok is) igényeinek elemzése, a HFS – lehetőségekhez
igazodó – fejlesztési irányainak, célrendszerének megfogalmazása, a közgyűlés elé ajánlott
cselekvési és pénzügyi terv kidolgozása a 2014-2020-as időszakra.
A Tervezést Koordináló Csoport felállításáról egyesületünk elnöksége döntött. A vidéki
szereplők (a különböző szférák) többszörös képviselete jelenik meg a team összetételében,
tagjai az elnökség soraiból kerültek ki (zárójelben: a képviseleti szféra, dőlt betűvel az
esetleges egyéb érdekeltségi szféra):
−
−
−
−
−
−
−

Bata József (köz, üzleti)
Darázsi Kálmán (köz)
Haraszti Imre (köz)
Kaszanyi József (köz, üzleti)
Katus Norbert (üzleti, civil, köz)
Kele Sándorné (civil, köz)
Tóth István (köz, üzleti)

Tervezést Koordináló Csoport ülésre két alkalommal került sor, amelyen egyesületünk
munkaszervezet-vezetője is részt vett:
−
−

2015.11.25. – Tápiószele, Civil Szolgáltató Központ
2015.12.14. – Tápiószele, Civil Szolgáltató Központ

Az ülések eredményei:
A 2015 nyarától gyűjtött (nagy számban beérkezett) projektötleteket, fejlesztési igényeket
áttekintették. A fórumok, a találkozók, illetve a helyzetelemzés és a 2007-2013-as időszak
stratégiájának tanulságai mentén meghatározták a HFS célrendszerét, intézkedéseit.
Javaslatot készítettek elő az intézkedések közötti optimális forrásmegosztásra, az egyes
intézkedések maximum-minimum támogatási kereteire. A társadalmi kirekesztődéssel
veszélyeztetett csoportok érdekképviseletét a közmunka program előkészítésében is részt
vevő, a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot jól ismerő alpolgármesterek látták el. Kiemelt érdekképviseletet látott el Tóth
István alpolgármester, aki a Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek
rendszeres résztvevője, valamint helyi felelőse jelenleg is futó közmunkaprogramoknak
(„start mintaprogramok”, „önkormányzati útőr program”, „hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás”). Eredményképpen a HFS célrendszerébe, cselekvési tervébe szilárdan
beépült a hátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációja. A helyzetfeltárásra, illetve a
szükségletekre reagáló valós lehetőségek közül a kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok
megsegítésére külön intézkedés is született („felzárkóztató vagy munkavállalói
kompetenciák fejlesztését szolgáló programok, képzések támogatása”). Az intézkedések
többségénél kiválasztási kritériumként jelenik meg a hátrányos helyzetű munkavállaló
alkalmazása.
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Fórumok
Két típusú fórumsorozatot rendeztünk. Először két, a HFS tervezést előkészítő, de nem
kizárólag a HFS elkészítésével foglalkozó, nyílt tájékoztató fórumra került sor a
munkaszervezeti irodánk melletti nagy tárgyalóteremben. A résztvevők a HFS elkészítéséhez
való hozzájárulást és a projektötletek elkészítésének módszertanát ismerhették meg, és
egyben felkérést kaptak a szerzett ismeretek terjesztésére. Az ezt követő öt, kizárólag a
HFS tervezéssel foglalkozó, nyílt fórumunkat akciócsoportunk jól megközelíthető
helyszíneire szerveztük. A rendezvények meghívóit megjelentettük honlapunkon, települési
honlapokon, illetve hírlevelünkben, amely LEADER érdeklődőinkhez is eljutott elektronikus
levél formájában. Szükség esetén a fórumok tájékoztató részében felhasználtuk a
munkaszervezetünk által készített, a HFS tervezés sematikus folyamatát bemutató diasorozatot. A találkozók első részében a jelenlévők megismerhették a LEADER program eddigi
eredményeit, tanulságait, az aktuális LEADER folyamat részleteit, a forrásbevonások, a
fejlesztések lehetőségeit, az elérhető források nagyságát, a kapcsolódási pontokat a
különböző operatív programokkal. Fórumainkat a köz-, a civil és az ületi szféra képviselőinek
aktív részvétele jellemezte. Három rendezvényünket az MNVH megyei referense is segítette.
Elhangzottak, megvitatásra kerültek konkrét fejlesztési javaslatok, intézkedési
elképzelések, maximum-minimum támogatási határok, támogatási intenzitások, a
támogatásra érdemes – turisztikai szempontból is figyelemre méltó – települési rendezvények
összehangolása, a térségi szinten igen csekélynek számító LEADER források hatékony
felhasználását segítő települési együttműködési lehetőségek. A fórumokon összesen 70 fő
vett részt.
Lezajlott lakossági fórumaink (a résztvevők száma zárójelben):
−
−
−
−
−
−
−

2015.06.15.
2015.09.30.
2015.11.23.
2015.11.25.
2015.11.30.
2015.12.01.
2015.12.02.

– Tápiószele, Civil Szolgáltató Központ (5 fő)
– Tápiószele, Civil Szolgáltató Központ (5 fő)
– Monor, Városháza (11 fő)
– Tápiószele, Civil Szolgáltató Központ (12 fő)
– Sülysáp, Városháza (11 fő)
– Nagykáta, Városi Könyvtár (10 fő)
– Mende, Polgármesteri Hivatal (16 fő)

Projektötletek
Projektötletek gyűjtésére az alábbi okokból került sor:
−

−

−

a 2007-2013-as programozási időszak kiemelkedő pályázati aktivitásából következően
és az akkori pályázók (egyesületünkre irányuló) együttműködési nyilatkozatai alapján
sok, jól átgondolt fejlesztési tervre számítottunk minden szférából,
a LEADER érdeklődők adatbázisát jelentősen kibővíthetjük, ezáltal hatékonyabbá és
szélesebb körűvé tehetjük az információáramlást és –cserét, ami a HFS eredményes
végrehajtásának is egyik elengedhetetlen feltétele,
dokumentálható helyi igényekre (alulról jövő kezdeményezésekre) lehet építeni a
HFS-t, illetve az intézkedések támogatási arányait,
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a megelőző programozási időszakban a projektötletek gyűjtése hasznosnak bizonyult
a HVS tervezésénél és felülvizsgálatánál,
a létrehozott projekt adatlap olyan opcionális pontokat is tartalmaz, amelyek
kitöltésével mélyebb összefüggések is feltárulhatnak.

Projektötleteket 2015. június 12. óta gyűjtünk. Formanyomtatványunk elérhető
honlapunkon Word formátumban, illetve kinyomtatott változatban kérhető munkaszervezeti
irodánkban, fogadóóráinkon, fórumainkon. Elfogadunk formanyomtatványunktól eltérő
szerkezetű projektleírásokat is. Projektötlet adatlapok benyújtása történhet elektronikusan,
postai úton, személyesen, illetve az egyes kapcsolódó rendezvényeken, fórumokon. Az eddig
beérkezett 205 db fejlesztési igény megoszlása a benyújtó ügyfél típusa szerint: települési
önkormányzat (86 db → 42%), nonprofit szervezet (59 db → 28,8%), vállalkozás (39 db →
19%), egyházi jogi személy (8 db → 3,9%), természetes személy (7 db → 3,4%), őstermelő (6
db → 2,9%). Projektötlet formanyomtatványunk segítségével megismerhettük a
projekttervet benyújtó ügyfélre vonatkozó adatokat, a tervet megvalósító lehetséges
ügyfelek típusát, a projekt címét, helyszínét, indokoltságát, jövőbeli hatásait, rövid leírását,
együttműködő partnereit, becsült költségvetését. A projektötletekkel kapcsolatos
várakozásaink teljesültek. Jól értékelhető, megfelelő mennyiségű, a HFS tervezést segítő,
hasznos információ gyűlt össze (a néhány százezer forint támogatási igényű rendezvényektől
vagy eszközbeszerzésektől az ötven millió forintos ipari, kereskedelmi telephely-fejlesztési,
lovas turisztikai vagy natúrpark kezdeményezésig). A projektigények irányultságára,
indokoltságára, forrásnagyságára vonatkozó – a munkaszervezet által – csoportosított adatok
eljutottak a tervezői eseményekre. A Tervezést Koordináló Csoport a fejlesztési szükségletek
és lehetőségek elemzése után megvitatta és összesítette azokat az projektjavaslatokat,
amelyek a stratégiai irányvonalba beilleszthetők, ezzel is segítve a javasolt intézkedések
forrásallokációját.
Kérdőív
Kérdőívünk (amely honlapunkon elektronikusan, rendezvényeinken nyomtatott formában
elérhető) irányított kérdéssorozat mentén (akár anonim módon) biztosít bárki számára
kifejtési-beavatkozási terepet. A felsorakoztatott kérdések a tervezett stratégia lényegi
pontjaira vonatkoznak, így a válaszok segítik a SWOT analízist, a jó példák felkutatását, a
célmeghatározást, az együttműködési irányokat és az esélyegyenlőség megteremtését.
A kérdőív adta lehetőséggel csak kevesen éltek, amely így – ellentétben a projektötletekkel
– számottevő értéket nem adott a HFS tervezéséhez.

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
A HAJT-A Csapat Helyi Akciócsoport területe: 1001,55 km2 (TeIR adat).
Támogatásra jogosult lakónépességünk: 85.008 fő (TeIR adat).
Teljes területtel jogosult településeink száma: 23 db. Külterülettel jogosult településeink
száma: 3 db.
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A HAJT-A Csapat Egyesület tervezési területének települései: Bénye, Farmos, Gomba, Káva,
Kóka, Mende, Monor külterülete, Monorierdő, Nagykáta külterülete, Nyáregyháza, Pánd,
Péteri, Pilis külterülete, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske,
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás,
Újszilvás, Úri.

Akciócsoportunk területe több, egymástól lényegesen eltérő természetföldrajzi kistájhoz
tartozik. A lehatárolás elsősorban történelmi, néprajzi kapcsolatok alapján történt. Az
akciócsoport mérete és a megfelelő humánkapacitás összehangolt területi fejlesztési
stratégia létrehozását, megvalósítását teszi lehetővé. Az akciócsoport a Budapesti
agglomerációtól keletre eső Pest megyei területet fedi le, amelynek a kedvezményezett
besorolású Nagykátai és Ceglédi járást érintő része társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
mutatók tekintetében a Közép-Magyarország régió sereghajtói közé tartozik. A Budapestről
kiinduló sugaras közlekedési folyosók határozzák meg a térséget, ezek mentén mozog a
munkavállalók többsége, a közép- és a felsőfokú tanintézményekbe járók zöme.
Az akciócsoport területi összetartozását megalapozza a 2012-től már ugyanezen a földrajzi
területen működő LEADER HACS által kialakított térségi kapcsolatrendszer, együttműködésre
építő projektek (például a Tápió EXPO, a Tápió-menti Hagyományőrző Fesztivál, a Civil
Szolgáltató Központ létrehozása, vagy a Tápió-menti Kvízfesztivál), az említett közlekedési
folyosók, a munkába járási szokások, a szolgáltatási centrumok, valamint a történelmi és a
kulturális múlt.
A HAJT-A Csapat Egyesület tagsága és térségi szereplői – országos szinten is – kiemelkedő
számú LEADER fejlesztéssel szolgálták a korábbi HVS eredményes megvalósítását. A tagság –
amelyben a civil, a köz- és az üzleti szféra képviseleti aránya közel azonos – elkötelezett az
új HFS megvalósításában. A tagok, illetve az elnökség tagjai között településfejlesztési
„stratégák”, közösségi, kulturális, sport, infrastrukturális pályázatok koordinátorai,
felzárkóztató programok felelősei, projektmenedzserek találhatók, akik átfogó, térségi
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szemlélettel is rendelkeznek, és jelentős szerepet vállalhatnak a HFS-hez kötődő
fejlesztések mentorálásában. A tápiószelei Civil Szolgáltató Központban létrehozott HACS
munkaszervezeti iroda modern megoldásaival takarékos működést tesz lehetővé. Ugyanitt
korszerű informatikai és kommunikációs eszköz-hátterű helyszín áll a projekt-előkészítő
meetingek rendelkezésére, a szakértői találkozók lebonyolítására. Az akciócsoport
működésére és animációs tevékenységére 110 050 000 Ft-os keret áll rendelkezésre. A HFS
indikatív LEADER fejlesztési forráskerete 617 950 000 forint, azonban a térségünk számára
elérhető operatív programok egyes forrásainak bevonására is számítunk.

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek
elemzése
4.1 Helyzetfeltárás
A HAJT-A Csapat Egyesület helyi akciócsoport tekintetében az állandó népesség 77%-a él a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett területen, ezért helyzetfeltárásunkban hangsúlyosabban kitérünk azon
közösségek helyzetének, adatainak bemutatására, amelyeket fokozottan veszélyeztet a
társadalmi kirekesztettség és az újratermelődő szegénység problémája. Az elemzés
elsősorban az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer és a
Központi Statisztikai Hivatal elérhető adatait veszi figyelembe.

Térszerkezet
A HAJT-A Csapat Egyesület akcióterülete Pest megye (Közép-Magyarország régió) keleti
részén található, 26 település alkotja. Népessége 85 008 fő. Területe: 1001,55 km2.
Népsűrűsége: 85 fő/km2. Tervezési és működési területe három járást érint. A Nagykátai
járást teljes egészében, a Monori járást jelentős mértékben, míg a Ceglédi járást két község
tekintetében. A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet alapján a Ceglédi és a Nagykátai járás
kedvezményezett járás. Az akciócsoporthoz szervesen kapcsolódó, külterülettel jogosult
város Monor, Nagykáta és Pilis, emellett teljes területtel két kisváros is idetartozik, Sülysáp
és Tápiószele. A térség nyugati vége a Budapesti agglomerációval határos.
Az akciócsoport két közlekedési csatorna, a 4-es és a 31-es főút (a csatlakozó 311-es úttal),
továbbá a 100a és a 120a vasúti fővonal mentén helyezkedik el. A főutak és a vasúti fővonalak
centrális, sugaras kialakításúak, a főváros felé vezetnek. Kiemelkedően jó elérhetőséggel
rendelkezik Monor, Monorierdő és Pilis. Akciócsoportunk délnyugati részének közelében
található és gyorsan elérhető a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az M0-ás és az M5-ös
autópálya. A 4-es főút zsúfoltsága hatalmas környezeti terhelést jelent. A közlekedési
főcsatornákon kívül eső, a Gödöllői-dombság vonulatai között fekvő falvak, továbbá a tanyás
külterületek elérhetősége javítandó. Közlekedési hátrányok tehát leginkább haránt irányban
jelentkeznek, ahol többségében felújításra szoruló mellékutakat találunk, továbbá
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kerékpárút-fejlesztésre lenne szükség. A térség nyugati településeiről 40-50 perc, keleti
településeiről 80 perc alatt lehet közúton leggyorsabban elérni a fővárost. Autópályacsomópont Monor és környékéről 10 percen belül elérhető, míg a keleti végből indulva 50
perccel lehet számolni. A járásközpontok elérhetősége általában fél órán belüli.
Az akciócsoport Nagykátai súlypontú része Pest megye és az ország egyik belső perifériája
annak ellenére, hogy országos jelentőségű közlekedési folyosók határolják. Itt a térségen
keresztül haladó vasúti fővonal jelent gyors kapcsolatot a környező települések és Budapest
felé, valamint a szomszédos Jász‐Nagykun‐Szolnok megye irányába. A kistérség lakossága
alapvetően ezen közlekedési folyosó mentén ingázik, illetve csatlakozik a jelentősebb
foglalkoztatási központok felé. Budapest, Jászberény, Cegléd. A közlekedési vonalak révén
Nagykáta természetes központja ugyan a térségnek, azonban funkcionális hiányosságai miatt
valós központi szerepkört nem képes betölteni.

Környezeti adottságok
A térség földrajzi fekvése sajátos, a Duna‐Tisza köze és az Északi‐középhegység találkozik
itt, ami változatos, ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé (Natura 2000
területek). A sokszínű környezet hatott az épített kulturális környezetre is. Meghatározó
kistájai: a Tápió-vidék, a Hatvani‐sík és a Monor‐Irsai‐dombság. A térség nemzeti park
területét nem érinti. A táj legértékesebb élőhelyeit a Tápió‐Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet
foglalja magába, amely az Európai Jelentőségű Madárélőhelyek Jegyzékében is szerepel
(IBA-jegyzék).
A Tápió mentén feltűnő a táj nagyfokú változatossága Gombától Farmosig, vagy Kókától
Tápiógyörgyéig, ahol hazánk szinte összes alföldi, illetve dombvidéki tájtípusával
találkozhatunk. Láthatunk szurdokszerű völgyeket, dombtetőket, árterületeket,
homokbuckákat, mocsarakat, hatalmas szikes pusztákat. A Tápió-mente nyugati része az
Északi-középhegység legdélebbi nyúlványa.
A Hatvani-sík a kistáj déli részét képezi. Lapályban a patakok vize szétterült és három, több
száz hektáros nyílt vizű mocsarat hozott létre (Hajta-mocsár, Nagy tó, Nagy-nádas.). Ezeket
az Alföld egyik legnagyobb vizes élőhelyeként tartjuk számon. A vizenyős terület nyugati
határában döntően szántóföldi műveléssel hasznosított löszhát helyezkedik el. A Tápiómente peremterületei a Jászsági-síkhoz, a Gerje–Perje-síkhoz és Gödöllői-dombsághoz
tartoznak.
A Tápió-mente életében mindig meghatározó szerepet játszottak a vizek. Az állóvizek közül
igen különlegesek a szikes tavak, melyek leginkább Tápiógyörgye és Újszilvás határában
fordulnak elő. Legszebb a tápiógyörgyei Vámos-szék, valamint az újszilvási Szakajtó- vagy
Bene-szék. Ezek mindegyikét hóolvadást követően tavasszal víz borítja, majd nyár közepére
teljesen kiszáradnak. Szikes tavakkal találkozhatunk Nagykáta határában is. Itt a Hajtapatakot kísérő keskeny homokvonulatba a szél vájt kisebb-nagyobb tómedreket (egreskátai
Sóstavak, Ebakasztó, Fehértó stb.). Igen sajátos a Tápióbicske déli részén elnyúló, ugyancsak
Fehér-tónak nevezett meder.
A Tápió-mente vízfolyáshálózata három, egymástól lényegesen különböző vízgyűjtő
területből tevődik össze. A vidék jelentősebb mellékvize az Ilike-ér.
A vízfolyásokon hóolvadáskor, illetve a hirtelen lezúduló, nagyobb esők alkalmával
keletkezhetnek árvizek. A terület egyébként száraz, gyenge lefolyású. A vizek közül csupán
a Farmos határában kanyargó Öreg-Hajta, a Kókai-ág egyes részei tekinthető még
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valamelyest természetesnek. A Tápió-mente talajtakarója a változatos természetföldrajzi
adottságoknak köszönhetően sokszínű. A dombsági területeken barna erdőtalajok, illetve a
feketeföldnek is nevezett csernozjomok uralkodnak. A Felső- és Alsó-Tápiót kísérő
árterületeken általában réti talajok, foltokban pangó vizes láptalajok, míg a
homokbuckákkal tagolt magasabb térszíneken barna földek és humuszos homoktalajok
fordulnak elő. Több helyen láthatunk szép padkás szikeseket, ahol a szikhátak, szikpadkák,
szikfokok mozaikja valóságos terepasztallá változtatja az egyhangúnak tűnő pusztát.
A Tápió-mente hazánk egyik legszélsőségesebb időjárású vidéke. Az évi csapadékmennyiség
összege nem éri el az 550 mm-t, csökkenő tendenciát mutat. Az uralkodó szélirány az
északnyugati.
A Tápió-mente növényföldrajzi szempontból Magyarország egyik legváltozatosabb, egyben
legbonyolultabb vidéke. Itt találkozik a középhegységi zárt lombos erdők öve a ligetek és
gyepterületek váltakozásával jellemezhető erdős sztyeppekkel. Átmeneti jellegénél fogva
növényvilágának változatossága országos viszonylatban is egyedülállónak mondható.
A terület délnyugati része az Alföld, azon belül a Homok-hátság felső része. A földeken járva
sokszor találunk vagy kisebb homok szigeteket, vagy egészen nagy összefüggő homokos
területeket (például Nyáregyháza környékén). A gyenge talaj kevésbé alkalmas
gabonanövények termeléséhez, viszont így alakulhatott ki a zöldség- és gyümölcstermesztés
és az ahhoz kapcsolódó kultúra. A homokos talajnak a megfogásához korábban erdőket
telepítettek, amelyek ma is érintetlenek. Tehát nemcsak a növénytermesztés, de az
erdőgazdálkodás is jelentős térségünkben. Az Alföld északi részén elhelyezkedve nyomokban
nálunk is megtaláljuk a tanyaörökséget. A korábban legendákkal rendelkező tanyavilág újbóli
felvirágoztatásához, új funkcióval való ellátáshoz összefogásra van szükség.
A Gödöllői-dombság déli nyúlványán a természetes erdőkkel borított területet hosszan
elnyúló völgyek szabdalják fel. Az ott folyó patakok felduzzasztása révén több halastavat
hoztak létre. A terület sokféleségét mutatja, hogy a dombság lábainál, összefüggő pincerendszerekkel borvidéket találunk (Monor, Pilis, Bénye, Péteri, Kóka).

Társadalmi és kulturális kép
Akciócsoportunk települései és népességük (2013-as KSH adatok alapján): Bénye (1206 fő),
Farmos (3464 fő), Gomba (2944 fő), Káva (655 fő), Kóka (4315 fő), Mende (4092 fő), Monor
külterülete (1001 fő), Monorierdő (4073 fő), Nagykáta külterülete (864 fő), Nyáregyháza
(3667 fő), Pánd (1948 fő), Péteri (2187 fő), Pilis külterülete (1722 fő), Sülysáp (8176 fő),
Szentlőrinckáta (1887 fő), Szentmártonkáta (4888 fő), Tápióbicske (3378 fő), Tápiógyörgye
(3435 fő), Tápióság (2559 fő), Tápiószecső (6175 fő), Tápiószele (6010 fő), Tápiószentmárton
(5229 fő), Tápiószőlős (2885 fő), Tóalmás (3223 fő), Újszilvás (2576 fő), Úri (2529 fő).
Települési átlag: 3273 lakos. A települések népességére vetített (nem korrigált) szórás
értéke: 1755.
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8176

A HAJT-A Csapat Egyesület
településeinek népessége (2014. jan. 1.)
(adatforrás: KSH; szerkesztés: HAJT-A Csapat Egyesület)
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(összesen: 85 098 fő)

Tervezési területünkön 12 cigány nemzetiségi önkormányzat (Gomba, Kóka, Mende, Monor,
Nagykáta, Pilis, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős), 2 szlovák nemzetiségi önkormányzat (Péteri, Pilis) és egy német nemzetiségi
önkormányzat (Péteri) működik. Kiemelkedően magas nemzetiségi arányszámmal rendelkező
területünk nincs. Térségünkben emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerű lakókörnyezet
nincs.
Akciócsoportunk területének népessége a 2008-ban begyűrűzött világgazdasági válságig
dinamikusan növekedett, elsősorban a Közép-Magyarország régióba irányuló bevándorlásnak,
illetve a Budapestről kitelepülőknek köszönhetően. 2008 után – Budapest közelsége ellenére
– területünk már egyértelműen vesztese lett a vándorlási folyamatoknak, még ha drasztikus
fogyásról nem is beszélhetünk. Az éves vándorlási ezrelék -2,8 és +0,3 között mozog, de
leginkább a negatív zónában tartózkodik, miközben Pest megyében állandó pozitív
átlagértékeket tapasztalunk. További aggasztó folyamat az élveszületések és a halálozások
különbözetének tartós negatív volta (-6 ezrelék körüli), amely az egyébként negatív megyei
átlagot háromszorosan, az országos átlagot másfélszeresen múlja alul. A természetes fogyás
mellett a korösszetétel tekintetében sem biztató a helyzet, a megyei átlagtól
kedvezőtlenebb, az országostól átlagtól némileg jobb a helyzet. A tendencia szerint további
arányromlás várható, az öregségi mutató fokozatosan emelkedik. 2013-ban a teljes
népességen belül a 15 évesnél fiatalabbak aránya 14,9%, a 60. életévüket betöltöttek aránya
22,1% volt. Kedvezményezett járást érintő területünk lakosságszáma Pest megye
népességének 5,38%-át teszi ki (2014-es adatok alapján), amely a tendenciák alapján a
következő években csökkenni fog.
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A legfeljebb az általános iskola nyolcadik osztályát végzettek aránya tartósan meghaladja
mind a megyei, mind az országos átlagot, ami sajnos hátrányosan hat az érintettek
foglalkoztatási lehetőségeire. Az érettségizettek 33%-os aránya messze elmarad a megye és
az ország 50% körüli értékétől. A felsőfokú végzettségűek aránya (8%) pedig mélyen a megyei
és az országos átlag (20%) alatt van. Az akciócsoport területe e tekintetben sem egységes,
az érettségizettek és a diplomások aránya a térség nyugati – agglomeráció közeli –
harmadában jóval kedvezőbb. A képzettebbek elvándorlása és a helyettük érkező
alacsonyabb képzettségűek megjelenése miatt a helyi foglalkoztatásnak és a szociális
gazdaság működtetésének is kiemelt szerepe van. A kedvezményezett járási székhely,
Nagykáta két középiskolájába 900 tanuló jár, elsősorban a járási településekről, azonban az
iskolák képzési lehetőségei kevésbé felelnek meg a vállalkozói kör követelményeinek.
Kedvezményezett járási területünkön az egészségügyi ellátás alapvetően kiépült, járóbeteg
szakellátás Nagykátán vehető igénybe, kórházi ellátás pedig Cegléden. A szociális ellátás
területén a Kistérségi Gondozási Központ (fenntartó: Tápió‐vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás, melynek valamennyi települési önkormányzat a tagja) kiemelendő, amely házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek gondozóháza, szociális
étkeztetés szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Tápiógyörgyén Pszichiátriai Betegek
Otthona (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége
fenntartásában) működik, mely 250 fő ellátására biztosít férőhelyet. A kistérségben
található, a főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények a következők: Borostyán Otthon
(Tápiószentmárton – 162 férőhely, ebből 30 férőhely a pándi telephelyen), Válaszút
Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás, 108 férőhely), Fehér
Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta, 70 férőhely).
A száz lakosra jutó adófizetők száma (2013-ban 41%) hosszú idők óta 3-4 százalékponttal
elmarad az egyébként közel egybeeső megyei és országos átlagtól. Ebből következik, hogy
nettó jövedelem tekintetében is jelentős a lemaradás (2013-ban 590 935 Ft/fő, a megyében
804 784 Ft/fő, országosan 719 086/fő). A térség nyugati sávjában mérhetünk magasabb,
középső sávjában alacsonyabb értékeket.
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)
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Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) – (HACS-on belüli részletezés)

Az aktív korúak kétötöde nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel (2011-ben 41,6%,
szemben a megyei 36,7%-kal és az országos 33%-kal). Azok a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek, akik rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek, az aktív korúak
hetedét teszik ki. A száz lakosra jutó személygépkocsik száma térségünkben 2008 óta 26
körül mozog (2013-ban a megyében 35,6, az országban 30,8). A főváros-közeli területeinken
átlagosan több személygépkocsit tartanak fenn, de a mutató itt sem éri el a megyei, sőt az
országos átlagot sem. A legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes internethozzáféréssel rendelkezők száma dinamikusan növekszik, ugyanakkor egyéb internet-elérési
statisztikákkal egyelőre nem rendelkezünk.
A 2008-as világgazdasági válság következtében mind helyben, mind régiós és országos szinten
is aggasztóan lecsökkent a lakásépítések száma, ami a lakásállomány elavult struktúráját
konzerválja.
Folyamatosan csökken ugyan a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya
területünkön, mégis rosszabb mutatókkal rendelkezünk a megyei, de még az országos
indexnél is. Nyugati településeinken az értékek az országos átlaghoz javulnak.
Kedvezményezett járási területünkre vonatkozóan, települési önkormányzati képviselők
beszámolói alapján meg kell jegyeznünk – bár pontos kimutatásokról nem tudunk –, hogy
megnövekedett a lakatlan, eladatlan vagy a lakáshitel-válság miatt hátrahagyott ingatlanok
száma, továbbá az ilyen lakatlan vagy hátrányos helyzetű családok által lakott ingatlanok
állaga erősen romlik.
Akciócsoportunk területén a regisztrált bűncselekmények számának ezer lakosra vetített
értéke (2013-ban: 27,7) elérte a Pest megyei átlagot, míg a korábbi időszakban a megyei
átlag alatt volt. A közbiztonsági helyzet további romlásának megakadályozása érdekében az
előző LEADER időszak HVS-ének megvalósítása során 10 településünkön sikerült alapkamerarendszert telepíteni, ugyanakkor többi tagtelepülésünk is igényli a fejlesztést, így a
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továbbiakban is indokolt a közbiztonsági-vagyonvédelmi nonprofit szervezetek kapcsolódó
eszközbeszerzéseinek támogatása.
A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2011-ben 40% volt. Háztartási
gázfogyasztóink száma száz lakosra vetítve (2013-ban) 75 fő, lassan csökkenő tendenciát
mutat. A közműves vízellátásba bekapcsolt lakások aránya térségünkben 93% körüli.
Nagyságrendi, minőségi előrelépést jelent a közműolló javításában, hogy 2015-ben
befejeződött a térség településeit közműves csatornahálózatba kapcsoló nagyszabású
projekt.
A Tápió menti térség a közműves csatornahálózat-ellátottság szempontjából kiemelten
hátrányos helyzetű térség volt. A Magyar Kormány 2010-ben benyújtott pályázatát, amely
Magyarország legnagyobb szennyvízprojektjére vonatkozott, az Európai Bizottság támogatta,
így Tápió-vidéki településeinken (Bénye, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd,
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság,
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) megépülhetett a
csatornahálózat. A beruházás körülbelül 27 000 háztartást és több mint 80 000 embert
érintett. Közel 800 km gravitációs és nyomott vezetéket fektettek le, emellett öt
szennyvíztisztító
telep
létesült
(Nagykátán,
Szentlőrinckátán,
Tápiószelén,
Tápiószentmártonban és Sülysápon). A fejlesztés része egy központi komposztáló telep,
amely a tisztítás során keletkezett szennyvíziszap kezelését oldja meg. Szalma, faapríték,
zöldhulladék felhasználásával sikerült komposzttá alakítani a szennyvíziszapot, így
kereskedelmi forgalomba is kerülhet a hasznosított anyag (BIOMASS Super Tápió Komposzt).
A kormányzati irányelveknek megfelelően településeink fokozatosan kialakítják, bővítik
bölcsődei férőhelyeiket, pontos adatokkal egyelőre nem rendelkezünk. Az egy óvodai
férőhelyre jutó 3-5 évesek száma 2013-ban 0,78 fő volt, amely a magasabb megyei és az
alacsonyabb országos átlag között állt. Általános iskolai tanulóink száma a demográfiai
trendeknek miatt folyamatosan csökken, így általános iskoláink átlagszáma is apad. 2013ban egy házi orvosra 1801 lakosunk jutott, amely a Pest megyei átlag közelében levő érték
(országosan 1557 fő). Az önkormányzati kezelésben levő tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményekben gondozottak számával kapcsolatban egyelőre nem
rendelkezünk átfogó adatokkal.
Akciócsoportunk területén a 2007-2013-as időszakban nőtt a civil szervezetek önérvényesítő
ereje, pályázati aktivitása. Erősödött a települési önkormányzati–civil összefogás, amelyre a
civilek által elnyert projektek finanszírozhatósága miatt is nagy szükség volt. Civil
szervezeteink száma településenként 2015-ben (zárójelben a darabszám): Bénye (9), Farmos
(15), Gomba (19), Káva (5), Kóka (19), Mende (13), Monor (118), Monorierdő (18), Nagykáta
(68), Nyáregyháza (18), Pánd (11), Péteri (17), Pilis (44), Sülysáp (33), Szentlőrinckáta (10),
Szentmártonkáta (16), Tápióbicske (15), Tápiógyörgye (26), Tápióság (12), Tápiószecső (32),
Tápiószele (17), Tápiószentmárton (21), Tápiószőlős (13), Tóalmás (21), Újszilvás (11), Úri
(12). Térségünkben 613 civil szervezetet találunk, amelyek sporttal, szabadidő szervezéssel,
oktatással,
kultúrával,
hagyományőrzéssel,
tűzvédelemmel,
vagyonvédelemmel
foglalkoznak. Mindegyik településünk büszkélkedhet valóban aktív civil szervezetekkel
(egyesületekkel, alapítványokkal), amelyek nem csak látszatszervezetek, hanem a helyi
identitástudat erősítői. Együttműködnek a kulturális élet katalizátoraival, a művelődési
házak művelődésszervezőivel (az elmúlt időszakban Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
nyílt Bényén és Gombán). Múltunk megismerése, szokásaink megtartása, helyi kultúránk
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ápolása, közös sportélményeink, sikereink jelentősen hozzájárulnak térségünk
identitástudatának erősítéséhez. Hagyományainkhoz, természeti értékeinkhez kapcsolódnak
hegyközségeink is mint a borászati kultúra ápolásával foglalkozó szervezetek, valamint helyi
természetvédőink. Térségünk lakóinak magától értetődő igénye a megnyugtató
közbiztonság, ezért minden településünkön alakult polgárőrség, amely nem csupán
bűnmegelőzési tevékenységet lát el, hanem kulturális programok szervezője is egyben.
Településeink sportlétesítményei, sportolási lehetőséget biztosító terei változatos képet
mutatnak. Az előző időszak sportjellegű LEADER fejlesztései (27 projekt) látványosan jobb
helyzetet teremtettek, településeink kétharmadára eljutott valamennyi forrás. Ebből
következően még mindig nem elhanyagolható az elavult, a mai kívánalmakat kiszolgálni nem
tudó létesítmények száma, mindemellett megjelentek új sportágak űzéséhez szükséges
létesítmények iránti fejlesztési elképzelések is.
Térségünk építészeti értékeit képviselik templomaink, kastélyaink, kúriáink, tornácos
parasztházaink. Tápiószelén találjuk az ország egyetlen köznemesi kúriamúzeumát a
Blaskovich Múzeumot, amely a II. világháborút berendezésében is sértetlenül átvészelte.
Meglévő, példaértékűen működő (Bab-Uska Tájház Úriban) vagy kialakítás előtt álló
tájházaink a helyi értékek megőrzése, a néprajzi gyűjtemények bemutatása iránti fokozott
igényt jelzik.
Kiemelkedő hagyományunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának
híres ütközetéhez kötődik. A tápióbicskei győztes hídi csatát minden évben, országos
jelentőségű rendezvényen, korhű jelmezekben elevenítik fel a különböző térségekből érkező
hagyományőrző lovas csapatok. Az itt élők évszázados szokásai, népviseletei, táncai, dalai a
hagyományőrző együttesek, néptánccsoportok bemutatóin, szüreti felvonulásokon kelnek
életre. A helyi értékekre építve, egyes esetekben azt átértelmezve indult el a közelmúltban,
hagyományteremtő céllal több, nagyszabású, térségünk jelentős részére ható rendezvény.
Ezek közé tartozik az Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál és Hungarikumok Kiállítása és Vására,
vagy az Atilla-nap Tápiószentmártonban. Helyi jelentőségű rendezvények születtek és
honosodtak meg, mint például a Pándi Meggyfesztivál, Tápió-menti Hagyományőrző Fesztivál
és Bajor Sörfesztivál Tóalmáson vagy a Tápió Expo stb. A monori Strázsahegy pincészetei
borturisztikai szolgáltatásaik minőségi fejlesztésében érdekeltek, nem csupán önálló
programokkal, hanem régiós vagy fővárosi turisztikai attrakciókhoz csatoltan. A
természetjárók tanösvényeket, jelzett túraútvonalakat találnak a térségben, emellett
Nagykáta, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton és Tóalmás strandjai és gyógyfürdői
sportpályákkal, kulturált környezetben várják a pihenni és gyógyulni vágyókat. A horgászok
és a vadászok is megtalálják számításaikat vidékünk horgásztavain és vadászterületein. Több
településünkön lovarda működik (Gomba, Tápiószentmárton), a táj adottságai kiválóak akár
hosszabb lovas túrákra is. Térségünk jelentős turisztikai potenciált hordoz. Mind több
szervezet, magánszemély ismeri fel a lehetőséget és fogalmaz meg fejlesztési elképzelést a
közeljövőre vonatkozóan. A turizmus fejlődéséhez szükséges szolgáltatások, attrakciók
hálózatba szervezése, a térségi marketing megszervezése terén jelentős hiányosságok
mutatkoznak.
Akciócsoportunk tervezési területén a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma
csekély. 2013-ban mindössze 451 ilyen hellyel rendelkeztünk. Ekkor a vendégéjszakák száma
1468 volt (az átlagos tartózkodási idő 2,5 nap), ami visszaesést jelent a korábbi időszakhoz
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képest. A szálláshelyek adatai alapján valódi turizmusról Tápiószentmárton, Tóalmás és
Tápiógyörgye esetében beszélhetünk.
Falusi szálláshelyeinken a férőhelyszám 2013-ban 76 db volt, a vendégéjszakák száma 672
(az átlagos tartózkodási idő 2,1 nap), ám ez esetben javuló statisztikával számolunk a
közelmúltban megvalósult EMVA falusi turisztikai fejlesztések miatt.

Gazdasági helyzet
Térségünkben a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (2011-ben 54, 3%)
csakúgy, mint a korábbi időszakokban elmarad a megyei (2011-ben 60%), de még az országos
(2011-ben 57,9%) értéktől is. Markáns különbséget tapasztalunk az akciócsoport nyugati és
keleti felének mutatói tekintetében. A nyugati oldalon 57-60%-os foglalkoztatottsági
értékekkel is találkozhatunk. (Természetesen ennél is magasabb értékeket kapunk a
közmunkaprogrammal számolva.) A térségben az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban alkalmazottak aránya évek óta jelentősen meghaladja mind a megyei, mind az
országos értékeket. 2012-ben ez az arány 34,8%-os volt szemben a megyei 23,8%-kal és az
országos 24,9%-kal. Mindenképpen szükséges tehát a munkavállalói kompetenciák erősítését
célzó programok, képzések fokozott támogatása.

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása
az aktív korúak arányában (%)
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása
az aktív korúak arányában (%) – (HACS-on belüli részletezés)

A foglalkoztatottak több mint kétharmada ingázik (2011-ben átlagosan 68,4%). Ezt a
nagymértékű mozgást lehetővé teszik a közlekedési folyosók, illetve a sűrített elővárosi,
kötöttpályás járatok, zónázó vonatok. Az ingázók aránya keletről nyugati irányba haladva
növekszik, és végül eléri a 80%-ot.
A munkanélküliségi ráta az országos átlag alatt, a Pest megyei átlag felett van (2013-ban
5,5%-os), az agglomeráció-közeli településeken kedvezőbb a helyzet (2013-ban 4% körüli). A
tartós munkanélküliek aránya előnyösebb, a megyei és az országos átlag alá került (2013ban az összes térségi munkanélküli 44,8%-a volt ebben a státuszban, szemben a megyei
48,4%-kal). A foglalkoztatott személy nélküli háztartások aránya kismértékben csökkenőben
van (2011-ben az térség háztartásainak 40%-a volt ilyen), ám így is meghaladja a megyei
(32,6%) és az országos (38,3%) értéket. Az összes munkanélkülieken belül a legfeljebb 8
általános iskolát végzettek tartósan 45% körül vannak (2013-ban a megyei átlag 36%, az
országos átlag 39,7%). A 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya a Pest megyei átlagot
követi, míg a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya meghaladja azt.
Térségünk gazdasági mutatói szinte minden tekintetben jelentősen rosszabbak a megyei és
az országos értékeknél. 2013-ban területünkön az egy lakosra jutó jegyzett tőke 93,3 ezer
Ft volt, szemben a megyei 1799,2 ezer Ft-os és az országos 1730,3 ezer Ft-os értékkel. Helyi
önkormányzataink iparűzési adóbevétele átlagosan a harmadát sem éri el a megyei és az
országos értékeknek. A regisztrált vállalkozások száma lassan emelkedik, 2013-ban az ezer
lakosra vetített értéke 116,6 db (a megyében 154 db, az országban 170,5 db). Ugyanebben
az évben mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett 1850 fő. 2012-ben az ezer
lakosra jutó működő vállalkozások száma mindössze 39.8 db volt (a megyében 69,3 db, az
országban 65,1 db). A térségben 2011-ben 165 működő mezőgazdasági vállalkozó és 79
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működő társas mezőgazdasági vállalkozás, 826 működő ipari vállalkozás volt jelen, míg a
tercier gazdasági ágakban 4327 vállalkozás működött.
Az adatok területi eloszlás szerinti elemzése azt mutatja, hogy kedvezményezett járási
területünk nemcsak megyei, hanem országos tekintetben elmaradott, ahol az alacsony
vállalkozási kedv, az általános tőkeszegénység, illetve bizalmatlanság nehezíti a
versenyképesség fokozását. Nagyvállalatból csupán egy található a szűkebb térségben, ahol
a vállalkozások 33%‐a a mező‐ és erdőgazdálkodásban, 9,4%‐a az építőiparban
tevékenykedik, csupán 5,6%‐a az iparban és a vállalkozások fele (52% ) működik a tercier
szektorban. A jelentősebb területek utóbbin belül: a kereskedelem (14,56%) és az
ingatlanügyek (7,8%). A működő vállalkozások terén kevésbé kielégítő a helyzet. Mező‐ és
erdőgazdálkodásban csupán a vállalkozások 4,3%‐a tevékenykedett 2011‐ben, az iparban
9,7%, építőiparban 13,8%, kiemelkedő a tercier szektor 72%‐os részesedése. A szűkebb térség
egyik fő profilját az építőipari vállalkozások adják, valamint a szolgáltatások közül
jelentősebb a kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint a szállítmányozás‐raktározás
területe. A vállalkozások nagyobb része Nagykátán, Sülysápon és Tápiószecsőn
koncentrálódott. Általánosan elmondható, hogy a vállalkozások száma az utóbbi időszakban
minden vállalkozási forma tekintetében fokozatosan csökkent, melyben jelentős hatása volt
a gazdasági válságnak is.
Kedvezményezett járási területünkön a talajadottságok kevésbé kedveznek a mezőgazdásági
termelésnek, a terület alig ötöde mondható kiváló, és negyede átlagos adottságúnak.
Azonban nagy területen alkotnak összefüggő táblákat, melyek megkönnyítik a gazdálkodást.
A mezőgazdaság jövedelmezőképessége, ezáltal szerepe is visszafogottabb. Egyes
szakterületeken éppen a szűkebb térségre jellemző adottságok jelentik a megfelelő
körülményeket. Az egyik fő profilját a húsfeldolgozó üzemek adják, melyek nagy százalékban
import alapanyagot dolgoznak fel, elsősorban budapesti piacra termelnek.
Tápiószentmártonban szőlőtermesztés és borászat működik, míg több településen jellemző
a zöldség‐, gyümölcs‐ és szőlőtermesztés, Szentlőrinckátán intenzív gazdaság, kertészet
működik. A térség termékei az agglomeráció piacaira és Budapestre juthatnak el, piaci
részesedésük azonban csökken. A mezőgazdasági termelés azonban nem került összefogásra,
a termelési‐ellátási struktúrából hiányoznak a hatékonyságnövelő együttműködések
(hálózatosodás, TÉSZ, felvásárlói rendszer), valamint a piacra jutás feltételeit megkönnyítő
beavatkozások.
Kedvezményezett járási területünkön az ipari termelés egyik oldalról erősen kötődik a
mezőgazdasághoz, az élelmiszeripar a térségi alapanyagokat dolgozza fel alapvető
élelmiszerekké és késztermékekké. A térség egyéb iparát több jelentősebb külföldi
érdekeltségű vállalat testesíti meg, melyek elsősorban az elektronikai területen
tevékenykednek, így szorosan kapcsolódnak az autóiparhoz is, annak trendjeihez. Ezen kívül
egy nagyobb csomagolóanyagokat gyártó vállalat (Sca‐Packaging Kft.) működik a térségben,
mely jelentősebb munkaerőt foglalkoztat. Ipari park híján a befektetők térségbe vonzása
nehezebb, így a Nagykátai járásra, mint a környező térségek munkaerő‐piaci bázisára
tekinthetünk.
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Összegzés
Akciócsoportunk az ország közepén, hazánk legfejlettebb régiójának keleti részén található.
Elérhetősége főváros-központú sugaras irányban jó, hosszabb távon is számíthat kiemelt
közlekedési fejlesztésekre (elővárosi kötöttpályás projektek). Környezeti-természeti
értékekben gazdag terület, javarészt kihasználatlan lehetőségekkel. A bor-, horgász-, gyógy, öko- vagy lovas turisztikai potenciál rejtett tartaléka a térségnek, különösen, ha sikerül
más, például fővárosi attrakciókhoz társítottan kínálni őket. Társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális szempontból azonban Közép-Magyarország egyik legelmaradottabb
szegletéről beszélünk. Bár nyugati területünkön a Budapesti agglomeráció húzó hatásai
érvényesülnek, aggasztóak a statisztikai mutatóink (különösen keleti, fejlesztendő
területeinken). Legjellemzőbb társadalmi tendenciáink között találjuk az elöregedést, a
fiatal családok elvándorlását az alacsony bérszínvonal miatt, a hátrányos helyzetűek, a
szakképzetlenek, a szociálisan rászorultak arányának növekedését, az alacsony reprodukciós
rátát. A térség ipari szerepe nem jelentős. Alacsony a vállalkozási kedv. Magas az ingázó
munkavállalók aránya. A térségre inkább jellemző mezőgazdaság jövedelmezőképessége
alacsony, a piacra jutást elősegítő formációk hiányoznak.
A térség egészére vonatkozó (meghatározó) statisztikai mutatóink egy jelentős hányada a
megyei és egyidejűleg az országos átlagnál is kedvezőtlenebb értéket vesz fel, amelyen belül
a Nagykátai és a Ceglédi járáshoz tartozó keleti tömbre fókuszálva még előnytelenebb képet
kapunk. Ilyen mutatóink közé sorolható az élveszületések és a halálozások különbözete, a
legfeljebb az általános iskola nyolcadik osztályát végzettek aránya, az érettségizettek
aránya, a felsőfokú végzettségűek aránya, a száz lakosra jutó adófizetők száma, az egy
lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező
aktív korúak aránya. Továbbá a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya, az
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban alkalmazottak aránya, a legfeljebb 8
általános iskolát végzettek aránya a munkanélkülieken belül, az egy lakosra jutó jegyzett
tőke, a száz lakosra jutó személygépkocsik száma, a helyi önkormányzatok iparűzési
adóbevétele, a regisztrált vállalkozások száma és az ezer lakosra jutó működő vállalkozások
száma. Az adatok tükrében térségünk keleti része vitathatatlanul régiónk belső
perifériájaként jelenik meg.
A megyei átlaghoz romló bűnügyi statisztika miatt a lakosság és a közrend és
közlekedésbiztonság terén tevékenykedő civil szervezetek határozott támogatói lépéseket
várnak. A korábbi fejlesztési lehetőségek nem biztosították minden település számára a
legalább alapszintű kamerarendszer kiépítését. Így térségi-együttműködési szinten még nem
elég hatékony – azaz egyelőre szaggatott – a védelmi rendszer.
Mindemellett örvendetes tény, hogy teljes térségünkben befejeződött a közműves
csatornahálózat kiépítése. Az alkonygazdaság fejlődése elindult. A helyi történelmi, népi,
gazdálkodási múltra is építő hagyományos vagy hagyományteremtő, nemegyszer nagyobb
hatókörű rendezvények mind népszerűbbek, erősödik az identitástudat. Aktivizálódnak a
civil szervezetek, nő az együttműködési hajlam. Folyamatos igény mutatkozik a helyi
szabadidős és sport fejlesztésekre. Az elmúlt időszakban számos megújult
sportlétesítménnyel vált élhetőbbé a térség, azonban a fejlesztések korántsem voltak teljes
hatókörűek, továbbra is találunk határozott beavatkozást igénylő, leromlott
sportobjektumokat. Emellett a települési önkormányzatok a helyi szolgáltatások
fejlesztésére, településképük, környezeti állapotuk javítására, kulturális értékeik
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4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése,
következtetések
A HAJT-A Csapat Egyesület 2008-ban elfogadott eredeti Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját
2011-ben, majd 2013-ban felülvizsgálták a széles körű nyilvánosság bevonásával és
tájékoztatatásával. Az időszak társadalmi-gazdasági trendjei nem indokolták a HVS alapvető
célkitűzéseinek megváltoztatását.
HVS-ünkben fő fejlesztési prioritásként jelent meg a települések építészeti és kulturális
örökségének megőrzése, fejlesztése, a rendezvények támogatása, az írott és elektronikus
termékek készítése, a létrehozott értékek védelme. Továbbá a vállalkozások fejlesztése, a
turisztikai infrastruktúra javítása, a sport és szabadidő infrastruktúra fejlesztése, a
nemzetközi és a hazai civilkapcsolatok kialakítása, erősítése, a természeti értékek védelme,
turisztikai célú hasznosítása, a környezetvédelmi programok szervezése, az alternatív és a
megújuló energiák alkalmazása (2. és 3. számú melléklet).
A HVS megvalósítása során egyértelmű sikereket könyvelhet el az egyesület az
együttműködési készségek, az információáramlás, a szervezetek közötti bizalom, a pályázati
menedzsment, a környezetvédelem, a turisztikai fogadóképesség, az ifjúsági szórakozási és
a közösségi színterek megteremtése, valamint a közterületek és emlékművek felújítása
terén. Az egyesület pályáztatásai során munkahelyteremtésre, hátrányos helyzetűek
foglalkoztatására, bioenergia-hasznosításra és együttműködésekre ösztönzött, ami
pontozási-értékelési szempontrendszerében is tükröződött. A HVS céljait szolgáló pályázatok
segítségével térségünkben 71 új munkahely létesült, és számtalan fejlesztés hozzájárult
munkahelyek megtartásához. A részeredmények ellenére továbbra is problémát jelent a
forráshiány, a kevés munkalehetőség, a helyi termékek piacra jutásának nehézkessége, a
települések elöregedő tendenciája, a minőségi fiatal munkaerő elvándorlása. Az
eredményesség megtartása, valamint a folyamatosan fennálló problémák kezelése
érdekében indokolt HVS-ünk célrendszerét – az aktuális helyi igényeknek, az európai uniós
és a hazai irányelveknek megfelelően – figyelembe vennünk jelenlegi stratégiánkban is.
Európai uniós és nemzeti társfinanszírozással megvalósuló valamennyi EMVA III. és IV.
tengelyes (LEADER) fejlesztésünk a HVS-beli célrendszer megvalósulását szolgálta.
Térségünk lakói számára nemegyszer igen látványos eredmények születtek. Templomok,
közösségi épületek, közterek, sétányok, játszóterek, strandok újultak meg. Szabadidős
létesítmények, öko-turisztikai tábor, szálláshelyek épültek. Kereskedelmi, könyvelői és
termelő vállalkozások fejlesztettek. A kisebb értékű, de nagyszámú pályázati fejlesztés
eredményeképpen térségünk számtalan szegletében találkozhatunk LEADER projekttel, így
ez az európai közösségi kezdeményezés széles körben ismertté vált. A III. tengelyes
fejlesztések esetén nagyobb összegre (akár ötven millió forintra) is lehetett pályázni, amit
több önkormányzat, illetve vállalkozó ki is használt. Az EMVA III. tengelyes fejlesztéseinkre
jutó 1244 millió Ft-ot megfelelően használtuk fel, az EMVA IV. tengelyes fejlesztéseinkre
jutó 996 millió Ft-ot szintén jól hasznosította térségünk. A HVS-ben bemutatott problémák
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megoldási intézkedései nyilvánvalóan csak nagyobb támogatási összegek felhasználásával
hozhatnak gyors vagy tartós sikereket térségi szinten, de elért eredményeinket meg kell
becsülnünk. A megvalósítás során felépült kapcsolatrendszer az egyik legnagyobb siker,
amely a jövő lehetőségeinek, az elérhető fejlesztési források hatékonyabb kihasználását
segíti elő.
Az időszak III. tengelyes keretének 63%-a már az elő körben (2009) lekötésre került. A
mikrovállalkozások fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése és a turisztikai tevékenységek
ösztönzése jogcím akkori kerete kimerült. Később még két falumegújítási és egy turisztikai
jogcímben lehetett támogatáshoz jutni. A III. tengelyes kérelmek támogatottsági aránya
64%-os volt.
A három LEADER támogatási körben az egyesület rekord számú, 334 db pályázatot fogadott.
Sikeresnek bizonyult 206 db pályázat, így a támogatott pályázatok aránya 62%-os volt.
Képek a HAJT-A Csapat Egyesület HACS területén megvalósult EMVA III. és IV. tengelyes
fejlesztések köréből (2007-2013) (fotó: HAJT-A Csapat Egyesület)
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Akciócsoportunk együttműködés keretében segítette a „Közös Égbolt” elnevezésű
Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozójának megrendezését.
A helyi közösségek megerősítése, a helyi termékek, a fenntartható fogyasztás
népszerűsítése,
a
helyi
gazdaság
versenyképességének
növelése
érdekében
együttműködtünk a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetséggel és a Jászsági
Kistérségi Helyi Közösséggel. Programunk során a környezettudatos és költséghatékony
cégműködtetésről szóló tudástranszfer rendezvényekre került sor vállalkozók számára,
felmérések
készültek,
több
településünk
általános
iskolás
gyermekei
a
környezettudatossággal és a költséghatékonysággal ismerkedhettek meg oktatási formában.
Oktatási helyszín volt Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápiógyörgye, Újszilvás, Tápiószőlős,
Tápiószecső, Szentlőrinckáta és Tápiószele általános iskolája. Az együttműködő egyesületek
célja az volt, hogy a diákokon keresztül a szülőket mint háztartásvezetőket is megszólítsák
a témában. A program keretében megjelentetett ÖKO Teszt Magazint összesen 43
településen terjesztették. Fiataljaink szemléletváltása, igényes, tudatos, egészséges
fogyasztóvá válása nélkül esélyünk sem lehet térségünk felemelkedésére, ezért érdekeltek
vagyunk a program újragondolt, új elemekkel bővített folytatásában, ráirányítva a figyelmet
a környezettudatos önellátásra és a helyi termékekre.
Nemzetközi együttműködésünk során olyan komplex lovas oktatóbázis kialakítására került
sor Tápiószentmártonban, amely a világhírű magyar fogathajtás tudásanyagának,
tapasztalatainak rendszerezett és szervezett továbbadására, kulturális és sport
hagyományainak megőrzésére és ápolására alkalmas. A fejlesztés a Kincsem Nemzeti Lovas
Program megvalósításaként induló "Lovaskultúra oktatás a köznevelés rendszerében"
kormányhatározati pont megvalósítását is szolgálja. Együttműködő partnereink voltak:
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, Kis-Küküllő Balavásár-Sóvárad Egyesület,
Szentdemeterért Alapítvány, Kincsem Alapítvány. Az együttműködés folytatása, a program
bővítése (szolgáltatások és lovas túraútvonalak fejlesztése) indokolt a kedvező hatások
hosszú távú biztosítása érdekében.
Akciócsoportunk együttműködése a települési önkormányzatokkal különösen sikeresnek
mondható már a kezdetek óta. A legtöbb egyeztetés, a legtöbb segítségkérés és –nyújtás az
önkormányzatok irányában történt. A HVS tervezésnél az önkormányzatok dicséretesen
kivették részüket, sok projektötletet vonultattak fel. A helyi üzleti és civil kapcsolatrendszer
felívelő fejlődését követhettük nyomon az időszak egészét tekintve. A kezdeti mérsékelt
ismertségtől eljutottunk oda, hogy mára a vállalkozók zöme ismeri az akciócsoportot.
Bármerre járunk a HACS területén, nincs olyan ténylegesen működő civil szerveződés, amely
ne hallott volna a LEADER-ről, sőt zömük tervez LEADER pályázat-benyújtást. A fokozódó
aktivitás következménye volt a LEADER TK3-nál benyújtott 152 db pályázat is. Mindhárom
szféra támogatására tehát növekvő igény mutatkozik, ezt a HFS tervezés során figyelembe
kellett vennünk.
A HAJT-A Csapat Egyesület megalakulása során arra törekedtünk, hogy ne kerüljön többségbe
a köz-, a civil vagy az üzleti szféra képviselete, jó összhang alakuljon ki. A tagfelvételnél is
megőriztük a közel 1/3-1/3-1/3-os arányokat. Az egészséges arányokat az elnökségben és a
HBB-ben is megtartottuk. A munkaszervezeti feladatokat azok a tapasztalt kollégák látták
el, akik az előző tervezés során is dolgoztak már a LEADER programban, vagy most, a tervezés
során szereztek jártasságot, illetve nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek. Igyekeztünk
megtartani azokat a működési elveket, amelyek erősítik a térség szinergiáját, koherenciáját,
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valamint esélyegyenlőséget biztosítanak a program megvalósítása során, és természetesen a
jövőt tekintve is hasonló szellemben kívánunk tevékenykedni.
A HACS és munkaszervezete fokozatosan ismertté és elfogadottá vált a térségben,
kiemelkedő számban aktivizálta a pályázókat. Ugyanakkor kapacitásának döntő hányadát
lekötötte az MVH delegált feladatok ellátása. A HACS mint menedzsment a helyi társadalmi,
gazdasági fejlődést jól szolgálta, az EMVA III. és IV. tengely mentén 2 240 millió Ft fejlesztési
forrást sikerült kihelyeznie.
A HFS-ünk előkészítése során beérkezett nagyszámú projektterv értékelése és a
helyzetfeltárás világossá tette, hogy térségi szereplőink HVS-ünk cél- és intézkedésrendszere
mentén kívánnak továbbhaladni. A lezajlott elemzések, viták, egyeztetések utáni
konszenzus értelmében, a forráscsökkenés ellenére HVS-ünk valamennyi fejlesztési
területének támogatását folytatni kívánjuk.

4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások
Térségünk mint a Közép-Magyarország régió része más hazai régióval szemben
korlátozottabban juthat a 2014-2020-as Operatív Programok forrásaihoz. Kiemelt feladatunk
a szükségletek által indokolt beavatkozási területek azonosítása az elérhető Operatív
Programokban. Célunk, hogy térségünk szereplői kiaknázhassák az adott lehetőségeket a
helyi fejlődés, ezen belül elsősorban a gazdasági fejlődés érdekében. Akciócsoportunk
proaktív tevékenységgel, információs háttérrel, szakmai közvetítéssel segíti, ösztönzi
ügyfeleit a különböző szintű stratégiai célok mentén történő fejlesztésekre. A HFS külső
koherenciáját tekintve elsősorban a Vidékfejlesztési program (VP), az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) (amennyiben e program egyes intézkedéseinek
térségünk is kedvezményezettje lesz) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP) céljaival találunk összefüggéseket. Megjegyzendő, hogy a
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) azon egyedi célkitűzése, amely a KözépMagyarország régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzésére
irányul, meghatározó lesz térségünk vonzerejét tekintve, ugyanakkor természetesen e
program forrásait nem térségi szereplőink hívhatják le.

Vidékfejlesztési program (VP)
A VP alintézkedései között stratégiánk számára különösen fontos elemeket találunk:
−
−

Induló vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági
tevékenységekhez nyújtott támogatás (6.2)
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása (6.4)
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A kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy
bővítése terén megvalósuló beruházások támogatása, beleértve a megújuló
energiával és az energia-megtakarítással kapcsolatos beruházásokat is (7.2)
A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó
infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások
támogatása (7.4)
REL tematikus alprogram (16.4)

A térségünk szükségleteire tervezett problémakezelés illeszkedik a fentiekhez, kiegészíti
azokat. Helyzetelemzésünk által feltárt ellentmondásra kell itt elsősorban utalnunk:
meghatározó mezőgazdasági múlttal, élelmiszeripari hagyománnyal rendelkezünk,
ugyanakkor gyenge az innovációs potenciál és nem megfelelő a vállalkozási készség.
Akciócsoportunk kapcsolatrendszerét kihasználva igyekszik segítséget nyújtani a VP
szükségleteire reagáló helyi fejlesztések megvalósításához.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Az EFOP 1.7-es – „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok
megtörése” – intézkedéséhez kapcsolódó alábbi tevékenységek megvalósítását támogatjuk:
− Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
− Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
− Kedvezőtlen szocio‐demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben
tartása, helyi tudástőke növelése)
− Közösségépítés és ‐megtartás
− A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA
fejlesztés)
Állandó népességünk több mint háromnegyede él a kedvezményezett járások besorolásáról
szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett területen, emellett a
képzetlenek és a hátrányos helyzetűek aránynövekedése beavatkozást igényel. Az EFOP
intézkedések sikeressége érdekében együttműködünk térségi intézményekkel, helyi és
területi költségvetési szervekkel, nonprofit szervezetekkel.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
„A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén
koncentrálja:
1. a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése
(tudásgazdaság, innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások
fejlesztése),
2. a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni
gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató
programok, társadalmi együttműködés erősítése, oktatási és képzési rendszerek
fejlesztése),
3. a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
(a
közszolgáltatások
és
a
közlekedés
energiahatékonyságának növelése, település-rehabilitációs fejlesztések, helyi
közösségi kezdeményezések).
27

HAJT-A Csapat Egyesület

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

A VEKOP fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-Magyarországi régió
fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a régión
belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését.”
A VEKOP alábbi tematikus célkitűzései meghatározóak térségünk számára:
− A KKV-k versenyképességének fokozása
− Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden
ágazatban
− A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása
− A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzése
− A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem
− Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében
− A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás
Térségünk fejlődéséhez stabilizálódó társadalmi‐gazdasági háttér, megfelelő infrastruktúra
és képzettségi színvonal, illetve az erőforrások koncentrálása szükséges. Legalább ilyen
fontos a partnerség kiépítése, ahol vállalkozók, önkormányzatok, intézményfenntartók és a
civil szféra rendszeres együttműködése, a közös igények összegyűjtése kerül előtérbe.
Komplex projektekre is törekedni kell, ahol az egyes tevékenységek egymásra épülve
generálnak fejlődést. Térségünk (ahol a lakosság 77%-a kedvezményezett járás területén él)
céljai illeszkednek a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció, illetve a Pest Megyei Területfejlesztési Program célrendszeréhez: - Társadalmi
megújulás; - Gazdaság dinamizálása; - Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása.
Célrendszerünk követi a Pest megye által meghatározott célokat, kiegészíti azokat és a
térség specifikumaira épít.
Visszatekintve a 2000. évben megfogalmazott Monor és Térsége Területfejlesztési
Koncepcióra és Programra, hasznos következtetések segítik stratégiai tervezésünket. A
kistérség a főváros közelségének infrastrukturális és logisztikai helyzeti előnyét használja ki,
érdekelt a hagyományokra épülő mezőgazdasági termelésre alapozott termék előállítás
felélesztésében, a bor- és gasztronómiai turizmus élénkítésében, a térségi
környezetgazdálkodás európai színvonalú bevezetésében.
A Tápió Mente Kistérség Területfejlesztési Programja (Tápió Menti Területfejlesztési Tanács)
2005-ös felülvizsgálati anyagában olyan előre mutató területfejlesztési feladatokat találunk,
amelyek aktualitásukból máig nem veszítettek, térségünk jövőtervezését ma is
meghatározzák. Fontos szerepet játszik a térségmenedzselés, a kistérségi szemlélet
erősítése, az értékek tudatosítása, védelme, a kistérségi szereplők (közszféra, üzleti és civil
szereplők) és a települések hatékony együttműködése. Hangsúlyt kap a természeti értékek
védelme, az ökológiai szempontok érvényesítése, a biodiverzitás fenntartása, a vízkészletek
védelme, a közműi hiányok és a környezetvédelmi problémák megoldása. A közlekedési
infrastruktúra-fejlesztés a térségben állandó feladat az ingázók nagy aránya miatt. A térség
jövedelemtermelő képességének erősítése nélkülözhetetlen a népességmegtartáshoz, a
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kedvezőtlen lakosságcsere fékezéséhez, de ehhez átfogó gazdaságfejlesztés, a
foglalkoztatási lehetőségek bővítése, munkaerőképzés, a befektetők számára vonzóbb
feltételek megteremtése szükséges.
Monor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) hosszú távú célként aktív,
befogadó és szolidáris helyi közösséget, versenyképes helyi gazdaságot és vonzó és élhető
kisvárosi környezetet határoz meg. Az átfogó célokra épített stratégiai célok közül
számunkra a külterületet hangsúlyosabban érintő elemek befolyásosabbak, így az
idegenforgalmi célú fejlesztések, a Strázsa-hegy komplex fejlesztése, az arculatfejlesztés,
a városmarketing (jellegzetes helyi termékek támogatása).
Nagykáta Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015) a népességét megőrző,
funkcióiban gazdagodó, vonzó kisváros megteremtését célozza meg. A külterületi
településrész az infrastrukturális hiányok csökkentésére, a közlekedés fejlesztésére, a
kerékpárhálózat bővítésére, a közműellátás fejlesztésére számíthat.
A város négy
szegregátumából kettő az Erdőszőlő külterületi városrészben található, ahova célzott
beavatkozások irányulnak a település esélyegyenlőségi tervében. Megvalósítandó a
tanyagondnoki és a mezőőri szolgálat megerősítése, a környezeti tényezők javítása, a
hulladékmennyiség csökkentése, egy kiterjedt szakértői csoport bevonása, valamint egy
komplex szolgáltatásokat nyújtó közösségi ház kialakítása. Ez utóbbi helyen elérhető lesz a
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és az Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat
munkatársainak ügyfélszolgálata, baba-mama klub alakul, továbbá általános iskolások
korrepetálását, nyelvtanítását, informatikai oktatását, sportprogramjait, nyári táborait
szervezik.
Tápiószele Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2011-2018) szerint a város – szolgáltató
kapacitásának növelésével – a mikrotérség meghatározó központjává szeretne válni.
Speciális céljai a gazdaság, az oktatás, a vonzerő, az épített és természeti környezet
fejlesztésére irányulnak. A szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett területek
helyzetének javítását szolgálja az érintett területek infrastruktúrájának – a város fejlettebb
részeire jellemző szintre – emelése, a városközponttal való jobb közlekedési kapcsolat
kialakítása, a legalább általános iskolai végzettség megszerzése, a szakképzésben való
részvétel ösztönzése, a foglalkoztatottság növelése a kevésbé képzettek körében és a
hosszabb élettartam elérése a romák körében.
Valamennyi településünk rendelkezik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A programok
részletesek, jól kidolgozottak, intézkedési terveik megalapozottak. Stratégiai tervezésünk
nélkülözhetetlen elemeit jelentik.
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4.4 SWOT
Erősség:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kedvező földrajzi fekvés, nemzetközi repülőtér közelsége
Fejlett (sugaras) közlekedési struktúra
Kulturális hagyományok, művészeti, népi hagyományok őrzése
Aktivizálódó civil szervezetek
Természeti értékekben gazdag térség (növényvilág, vizes élőhelyek)
Kiváló rekreációs terület
Jelentős mezőgazdasági múlt, élelmiszeripari tradíció
Külföldi vállalatok letelepedése
Erős idegenforgalmi potenciál
Nem települt nehézipar vagy a környezetet súlyosan szennyező, jelentősebb ipar

Gyengeség:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A minőségi fiatal munkaerő elvándorlása
Hosszú távú megalapozott projektek hiánya
A térségben kevés a munkalehetőség
A helyi termékek piacra jutása nehézkes
A települések elöregedő tendenciát mutatnak, kedvezőtlen a korösszetétel
A térség turisztikai fogadóképessége erősítésre szorul
A térség keleti része (belső) periferikus fekvésű
Kedvezőtlen gazdasági-társadalmi mutatók
Gyenge kis‐ és középvállalkozások
Forráshiány
Alacsony képzettségi szint
Gyenge az innovációs potenciál és alacsony a vállalkozási készség
A helyi és haránt irányú úthálózat felújításra szorul

Lehetőség:
−
−
−
−
−
−
−

Infrastrukturális fejlesztések
Erősödő kistérségi összefogás
Környezettudatosság fejlődése
Növekvő pályázati források és pályázati orientáció
Növekvő kereslet az aktív, öko‐, lovas, kerékpáros, bor- és falusi turizmus iránt
Növekvő befektetés az egészségiparba
Növekvő befektetés az alkonygazdaságba

Veszély:
−
−
−
−

A Közép-Magyarország régió pályázati lehetőségeinek szűkülése
Befektetések elmaradása
Perifériális helyzet mélyülése
Képzett szakemberek elköltözése, a képzettségi szint nem javul
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Elöregedő társadalom
Intézményi kapacitásfelesleg megjelenése
Turisztikai attrakciók létrejöttének, fejlesztésének hiánya
Térségi marketing, piacra jutás és együttműködések hiánya
Gyorsuló klímaváltozás, lassú alkalmazkodás

SWOT-mátrix:

Külső

Lehetőségek

Belső
Erősségek

Gyengeségek

Offenzív stratégiák

Fejlesztő stratégiák

− Aktív turizmus fejlesztése
− Ökológiai szemlélet erősítése
− Környezetkímélő technológiák
elterjesztésének ösztönzése
− Helyi civil együttműködések
támogatása
− Helyi termékek előállításának,
minőségfejlesztésének ösztönzése

Veszélyek

Védekező stratégiák

− Helyi termékek piacra jutásának
támogatása
− Munkavállalói kompetenciák
erősítése
− Vállalkozói szemlélet, innovációs
készség erősítése
− Helyi vállalkozások támogatása,
munkahelymegtartó, -teremtő
képességük erősítése
− Pályakezdők, fiatalok, hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásának
ösztönzése
− Turisztikai fogadóképesség erősítése
Elkerülő stratégiák

− Lovas turisztikai nemzetközi
együttműködés folytatása
− Új turisztikai együttműködések
kialakítása
− Civil szervezetek működésének
támogatása
− Helyi termékek népszerűsítése

− Önellátási ismeretek terjesztése
− Fiatal családok közösségi bevonása
− Települések infrastrukturális és
arculati fejlesztése
− Gazdasági, társadalmi és kulturális
együttműködések ösztönzése

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása
Helyzetelemzésünk és SWOT analízisünk nyomán meghatározott fejlesztési szükségleteinkre
épülő beavatkozásaink javarészt folytatásai az előző – 2007-2013-as – LEADER időszak
elképzeléseinek. Ennek nyilvánvaló oka, hogy az egykori kiindulási állapotok csak részben,
de nem gyökeresen változtak meg, másrészt már bevált, népszerű intézkedéseink –
újragondolva – hatékonyan szolgálhatják céljainkat a szűkös források ellenére. A megelőző
LEADER időszakok (AVOP LEADER+, valamint a 2007-2013-as időszak) tervelőzményei,
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célrendszerei, illetve végrehajtásai és eredményei alapján részben borúlátó
következtetések is megfogalmazódnak, amelyek szerint a valós elemzésre épített túlzó,
hangzatos célok irányt mutatnak ugyan, ám az eredmények, a társadalomra gyakorolt hatás
messze elmarad a kívánatostól. Ennek okai között említhetjük a külső hatóerők túlsúlyát, a
problémakezelés-forrásvolumen aránytalanságát, az esetlegesen megjelenő, nem építő
jellegű belső vitákat, érdekellentéteket, feszültségeket. Az optimista megközelítés a jól
irányzott, kisméretű fejlesztések multiplikátor szerepét, ösztönző hatását emeli ki, a „mag,
csíra, meggyökeresedő növény” mintájára keresi a ráépíthető lehetőségeket egyéb források
felkutatásával, bevonásával, erősödő közösségekre építve. A szükségletek azonosításánál
emellett ma már figyelembe kell vennünk az információs technológia gyorsuló fejlődését is,
az infokommunikációs eszközök elterjedését a hátrányos helyzetű közösségek tagjai között,
így a közösségépítés új módszerek alkalmazását, szakemberek együttműködését igényli.
Offenzív stratégiánk egyik eleme a részben a főváros közelségére építő, vagy a főváros
attrakcióit kiegészítő turisztikai fejlesztés, amely elsősorban a helyi adottságokat veszi
figyelembe. Nem a tömegturizmus a kívánatos, amelyre egyébként sem lenne esély, hanem
a célcsoportok idevonzása a megfelelő háttérkultúra és infrastruktúra kialakításával,
fejlesztésével. HVS-ünk mentén elindultak turisztikai fejlesztéseink, azonban még mindig
nincs megfelelő minőségű és mennyiségű fogadóbázisunk. Turisztikai vonatkozású beruházási
igények egyébként jelentős számban megtalálhatók a benyújtott projekttervek között.
Célterület-közeli táborok, falusi szálláshelyek fejlesztésével növelhetjük a helyi
bevételeket. Cél a főváros-közeli rekreációs lehetőségek megteremtése, illetve a meglévők
minőségi fejlesztése, amelynek során ösztönözzük, hogy helyi fiatalok és/vagy hátrányos
helyzetű csoportok is bevonásra kerüljenek. Az aktív turizmus élénkítése megkívánja a
kerékpárút-fejlesztést (amely egyébként a haránt irányú munkába jutási lehetőségeket is
bővíti), a helyi szolgáltatások javítását, a közbiztonság erősítését, a marketing fokozását,
tehát összességében komplex fejlesztési kihívásnak kell eleget tennünk. Támogatjuk a helyi
speciális hagyományokra, lehetőségekre indokoltan építő, megfelelő üzleti tervvel
rendelkező, ágazatközi és szektorok közötti együttműködéseket is tartalmazó turisztikai
fejlesztéseket. A tájérték, a biodiverzitás megőrzését és a környezettudatosság fejlesztését
szolgáló kezdeményezések prioritást élveznek.
A hagyományőrző rendezvények, melyek jelentős civil befolyással szerveződnek, az
identitástudat ápolását szolgálják, így támogatásuk a továbbiakban is elengedhetetlen,
különösen akkor, ha kistérségi összefogással valósulnak meg. A térség egészséges társadalmi
életének meghatározói a civil szervezetek, amelyeknek folyamatos támogatási lehetősége
egyéb forrásból nem biztosított, ezért projektjeikhez forrást és koordinátori segítséget
kívánunk biztosítani, együttműködéseiket ösztönözzük.
Átfogó fejlesztési terveink között kiemelt jelentőségű a munkahelyteremtés, a családok
bevételének növekedését, az elvándorlás csökkenését eredményező programok támogatása.
Térségünkben jellemzően kevés a munkahely és gyenge a vállalkozások megújuló képessége.
Ezért meghatározó a helyi vállalkozások erősítése, innovációs potenciáljuk támogatása,
munkahelyteremtő képességük fokozása, amellyel párhuzamosan szükség van a
munkavállalói kompetenciák fejlesztésére is. A helyi termékek, biotermékek piacra jutását,
a folyamat hálózati szerveződését elősegítjük, növelve a helyi bevételeket, támogatva az
önfoglalkoztatást, és a trendeknek megfelelően erősítve az egészségtudatos szemléletet.
Támogatjuk a jövő társadalmi, gazdasági, éghajlati és energetikai kihívásaira reflektáló
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kezdeményezéseket, ezen belül hangsúlyozott figyelmet kap a megújuló energiaforrások
felhasználása.
Térségünkben a bűncselekmények aránya a megyei átlaghoz romlott, továbbá a lakosság
kiszolgáltatottsága is nő, kedvezőtlen korösszetétele miatt. Ezért az előző ciklusban részben
megvalósult, a közbiztonságot szolgáló településvédelmi kamera- és informatikai rendszerek
fenntartására, bővítésére, kialakítására forrást kívánunk biztosítani. A korábbi fejlesztési
lehetőségek nem tették lehetővé valamennyi településünk közrend és közlekedésbiztonság
terén tevékenykedő civil szervezetének igény szerinti, kamerarendszeres támogatását a
bűnmegelőzés, a bűnmérséklés érdekében. Nem az események után kullogó, hanem a
megelőzésben érdekelt, eltökélt polgárőr szervezetek várják a mielőbbi biztos segítséget
megfigyelőrendszereik legalább alapszintű kiépítéséhez. Természetesen nem szabad
megfeledkeznünk a fenntartási, illetve a továbbfejlesztési igényekről sem. A minden
településünkön felállított kamerarendszer – az együttműködő civil szervezetekkel és a
rendőrséggel – alapvető befolyással lesz a bűncselekmények számának alakulására, a vidéki
életminőségre.
Sportcélú közösségi tér kialakítása vagy továbbfejlesztése több településünkön (vagy
településrészeken) hiányzik, ugyanakkor az ez irányú fejlesztési igény továbbra jelentős. A
TAO támogatással megvalósítható célok kivételével szükséges azon települések
sportlétesítményeinek fejlesztése, sportlehetőségeinek kialakítása, amelyek az előző
időszakban nem valósulhattak meg.
A belső periferikusság csökkentése, az általános vonzóképesség fokozása érdekében
támogatjuk településeink arculatfejlesztést, élhetőbbé tételt szolgáló programjait.
Stratégiai céljaink védelmében általánosságban ösztönözzük a projektek együttműködésben
történő megvalósítását, az innovatív szemléletű, foglalkoztatást bővítő, képzettségi szintet
emelő fejlesztéseket, a helyi értékekre, erőforrásokra építő, helyben hasznosuló, a helyi
értékeket szélesebb körben ismertté tevő, hosszabb távra tervezett, fenntartható,
környezettudatos elképzeléseket.
A stratégiai célok megvalósulását fenyegető veszélyek, a félperifériás helyzet elkerülése, az
általános értelemben vett kulturális és képzettségi szint emelése, valamint a
környezettudatos, egészségközpontú, takarékos szemlélet térnyerése érdekében
hasznosítjuk más térségek tapasztalatait és egyben megosztjuk saját tudásunkat, ezért
térségi vagy nemzetközi együttműködésekben is érdekeltek vagyunk.

5. Horizontális célok
5.1 Esélyegyenlőség
A HAJT-A Csapat Egyesület területének helyzetelemzése egyértelművé teszi, hogy a térségre
Pest megye belső perifériájaként kell tekinteni, kiváltképp az agglomerációtól távolodva. A
képzettek elvándorlásával, az alulképzettek bevándorlásával mára kialakult helyzetet
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jellemzi, hogy a megyei és az országos átlagot is jelentősen alulmúlja az iskolázottsági és a
szakképzettségi szint. A korábbi felzárkóztató programok leginkább csak reményt sugároztak
(„Lépj egyet előre!” - TÁMOP), érdemi elmozdulás nem történt. Amikor a felzárkózási
lehetőségek hiánya párosul a szociokulturális hátrányokkal, kiszolgáltatott, reményvesztett,
érdekeiket képviselni nem tudó családokat találunk, amelyek továbbörökítik a halmozott
hátrányt. Stratégiánk alapvető célja, hogy erőnkhöz mérten fékezzük, illetve biztatóbb
irányba fordítsuk eme döbbenetes folyamatokat itt az ország közepén. Érdekünk a
szolidaritás erősítése, méltányos és rugalmas intézkedések alkalmazása. Lépéseket kell
tennünk, hogy fokozódjon a gyermekvállalási kedv, esély legyen a minőségi élet és a
létbiztonság megteremtésére helyben. Előnyben részesítünk minden olyan LEADER
projektet, amely szegénységben, mélyszegénységben élőket, nagycsaládosokat,
gyermeküket egyedül nevelőket, megváltozott munkaképességűeket, munkanélkülieket,
nőket, időseket, pályakezdőket, romákat, alacsony képzettségi szinttel rendelkezőket szólít
meg és von be hatékonyan (pozitív diszkrimináció). Partnerei vagyunk a foglalkoztatási szint
emelését, a vállalkozási ismeretek terjesztését, az önellátó gazdálkodási készségek
elsajátítását célzó programoknak, közreműködünk a felzárkóztató, hiányszakmai képzések
lebonyolításában, valamint támogatjuk a népi kézműves vagy hagyományőrző szakmák
elterjesztését. Kiemelten támogatjuk az esélyegyenlőség biztosításában nagy szerepet
vállaló, a hátrányos helyzetűeket aktív, alkotó közösségekbe szervező civil szervezeteket és
együttműködéseket. Partnerséget ajánlunk térségünk művelődési intézményei, szolgáltató
és közösségi terei számára, hogy helyi felzárkóztató, tudásbővítő, közösségépítő programjaik
eredményesebbek legyenek.
A 6. pontban bemutatott Hajta Kincsestár szolgáltatással, a társadalmi párbeszéd
fenntartásával hatékonyabbá válhatnak a hátrányos helyzetűeket érintő akcióink.

5.2 Környezeti fenntarthatóság
A HAJT-A Csapat Egyesület tervezési területe a tájérték, a növényvilág, a vizes élőhelyek
tekintetében igen gazdag, felfedezésre váró terület. Kiváló turisztikai és rekreációs
potenciál rejlik itt, amely meghatározza a fejlesztési, részkitörési lehetőségeket.
Környezetet súlyosan szennyező ipar nem települt, így csak a főváros-irányú, sugaras, zsúfolt
közúti közlekedési folyosók jelentenek – egyelőre elkerülhetetlen – erősebb szennyezést. A
térség két vasútvonala villamosított, így káros anyag kibocsátással nem számolunk,
ugyanakkor a folyamatos nagy forgalom már fokozott zajterhelést okoz egy szűk sávban. A
mezőgazdasági területek szántóira leginkább a nagytáblás művelés, a monokultúrás
termesztés, illetve a műtrágyák és a növényvédőszerek felhasználása, következésképpen a
talajerózió jellemző. Fontos előrelépés lenne kezdetben, hogy minél több gazdálkodó
forduljon a precíziós gazdálkodás felé, majd az integrált gazdálkodás irányába. El kell érni,
hogy a táj adottságainak megfelelő legyen a földhasználat és az egyes területek védelmi
foka. Végső soron a cél, hogy csökkenjen az intenzív gazdálkodás aránya, az ökológiai
mezőgazdálkodás honosodjon meg. Ösztönzünk a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpátmedencében régóta termesztett növényfajták megőrzésére, terjesztésére irányuló
programokban, együttműködésekben való részvételre mind a gazdák, mind a települési
önkormányzatok részéről. A biodiverzitás, a genetikai állomány, a természeti értékek
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megőrzése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás alapvető szempont fejlesztési
stratégiánkban, ezért együttműködünk a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ szakértőivel
közös céljaink eléréséért. Szorgalmazzuk az önkormányzatok, az intézmények, a különböző
szervezetek kapcsolatépítését a fenntarthatóságért tevékenykedő civil és egyéb
szervezetekkel (például MME Tápió-vidéki Helyi Csoport, Tápió Közalapítvány, Duna-Ipoly
Nemzeti Park tájvédelmi körzetének munkatársai). Támogatjuk a természetvédelmi
programok fenntartását, kiszélesítését (békamentés, madárgyűrűzés, fészkelőhelyvédelem,
élőhelyvédelem). A környezet- és egészségtudatos szemléletmód kialakítása, erősítése
érdekében támogatjuk az aktív, természetbeni ismeretszerzést, a tanösvények, a
kerékpáros, a lovas és a gyalogos túraútvonalak, a természeti értékkel rendelkező területek
fejlesztését. A környezettudatos koncepcióval rendelkező, turisztikai vonzerőt jelentő,
aktív, szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztéseket, együttműködéseket, turizmus
marketinget patronáljuk, kapcsolódva a Bejárható Magyarország Programhoz is. Térségünk
szereplőit a meg nem újuló természeti erőforrások visszaszorítására, megújuló energiák,
környezettudatos technológiák alkalmazására motiváljuk (zöldhulladék, elgázosítható
biomassza feldolgozása, brikett, pellet, apríték gyártása, felhasználása, a kapcsolódó
fűtéskorszerűsítés, továbbá napenergia és geotermikus energia hasznosítása).

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
A 2007-2013-as időszak végére a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER fejlesztési forrásból hívta
életre Tápiószelén a Helyi Civil Szolgáltató Központot. Az egyesület által működtetett
szolgáltatóházat 2014 októberében adták át azzal a céllal, hogy szolgáltatásai révén segítse
elő a helyi civil társadalom szervezeteinek és közösségeinek fejlődését, járuljon hozzá az
állami és üzleti szektorral harmonikusan együttműködő, önfenntartó, helyi nonprofit szféra
kialakulásához. A létesítmény megálmodásával a jövő, azaz a 2014-2020-as időszak
feladatainak innovatív kezelésére, a fejlesztések hatékonyabb menedzselésére helyeződött
a hangsúly, melynek során a helyi civil szervezetek dinamikus és hatékony működése
érdekében egyesületünk szakmai tanácsadó rendszert működtet, valamint erősíti a helyi és
térségen kívüli civil szervezetek kapcsolatrendszerét. Stratégiánk megvalósítását jelentősen
segíti, hogy szektorális és ágazatközi metszéspontot is sikerült így létrehoznunk. Térségi
szereplőink számára irányítottan kívánunk találkozási, felvilágosítási, képzési alkalmakat és
helyszínt kínálni. A pályázó egy helyszínen, akár egyidejűleg konzultálhat tervezővel,
kivitelezővel, szakértővel, pályázatíróval.
Az elmúlt fejlesztési időszak munkájának hozadékaként megjelenő bizalmi tőke és
együttműködési hajlandóság további erősítésének, majd a stratégiai szintű közös fellépésnek
feltétele, hogy humánerőforrásainkról pontosabb kép álljon rendelkezésre, a személyek, a
szervezetek által képviselt vagy létrehozott értékek mélyebben, hasznosíthatóan
megismerhetők legyenek. E területen van teendőnk, „kötelező” tovább lépnünk. Részben a
már meglévő civil adatbázisunkra építkezve, azt megtöltve élő tartalommal. Sikerrel
kecsegtető együttműködéseket csak tudásra, biztos alapokra, megbízható információkra
lehet építeni, ezért indítjuk el Hajta Kincsestár szolgáltatásunkat, amely a térségi tudás
egyre bővülő gyűjteménye interaktív lehetőségekkel. A honlapunkon helyet kapó Hajta
Kincsestár felületen tematikus csoportosításban megtalálhatóak a feltöltött helyi értékek
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(tartalmak), melyek apropóján kapcsolat kezdeményezhető, illetve vélemények, javaslatok
fogalmazódhatnak meg. A széles nyilvánosság előtt is megismerhetőek az önkormányzatok,
a civil szervezetek aktivitási területei, törekvései, a vállalkozások szolgáltatásai, termékei,
fejlesztései, elképzelései, valamint magánszemélyek kompetenciái, ötletei. Helyi
Fejlesztési Stratégiánk megvalósításának egyik hatékony eszközeként a Hajta Kincsestár
felülete állandó bevonást biztosít a térség szervezetei, lakosai számára egyre gazdagodó
tartalommal. A felület által biztosított folyamatos ismeretbővülés, kapcsolódva az éppen
aktuális trendekhez, lehetőségekhez újabb innovatív megoldásokra, együttműködésekre
vagy hálózatosodásra ösztönzi a térségi szereplőket, ezzel lényegében egy költségtakarékos
közösségi „perpetuum mobile” hatást érünk el. A területünket érintő társadalmi, szociális
és egyéb kihívások kezelésére elérhető fejlesztési forrásaink (a LEADER-en kívül az OP-k
tekintetében is) szűkösek, ezért célunk a beavatkozási hatékonyság növelése, amelyhez a
Hajta Kincsestár tartalmát is felhasználjuk.
Akciócsoportunk területén az elmúlt időszakban jelentős számban részesültek LEADER
támogatásban rendezvények (falunapok, fesztiválok, helyi termékes expók, egészségnapok,
sportprogramok), amelyek igen szoros kapcsolatokat generálva az identitástudatot nem
csupán települési, hanem térségi szinten is erősítették. Ugyanakkor a hagyományos, illetve
a hagyományteremtő szándékkal létrejött rendezvények folytatására társadalmi igény van,
melyet tapasztalataink (a növekvő látogatószám) és felméréseink is igazolnak. Továbbá ki
kell emelnünk, hogy támogatott rendezvényeink nívós programpontjain (legyen az speciális
egészségügyi vizsgálat, tanácsadás vagy igényes kulturális előadás vagy közös tevékenység)
a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű emberek is
szívesen vettek részt, ráadásul térítés mentesen tehették ezt. A helyi közösségek
érintkezésének, fejlesztésének eme attraktív lehetőségét, amely esélyegyenlőséget
biztosítva tömegesen vonja be a programba a hátrányos helyzetűeket is, tovább kívánjuk
támogatni, sőt biztonságosabbá tenni. Ennek érdekében lehetőséget teremtünk
akciócsoportunk területi rendezvényei kiszolgálását biztosító nagyobb értékű
eszközbeszerzésre (rendezvénysátor).
Együttműködési stratégiánkban meghatározó elem a jövő kihívásaira reflektáló tudásátadás
és szemléletformálás. Szinergikus hatást akkor várhatunk fejlesztésektől, ha a
leghatékonyabb módon (kis befektetéssel nagy szellemi hozadék) olyan felvilágosító,
kompetencianövelő programokat támogatunk, amelyek létkérdést jelentő céljainkhoz
közelebb visznek. Ilyenek a tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása, az önellátási ismeretek
bővítése, a helyi termékek népszerűsítése, amelyek kiteljesedve teret nyitnak a rövid
ellátási láncok mint üzleti modellek felé is.
A lovas múltra, a jelen minőségi turisztikai igényeire és a közoktatási koncepcióra építő lovas
együttműködés továbbvitele új, korszerű szemléletű megközelítést igényel, hogy
megfeleljen minden elvárásnak, biztosítsa a folyamatos fejlődést a program
fenntarthatósága érdekében.
A sóút mint múltbeli kereskedelmi útvonal apropóján, új megközelítéssel felépített
együttműködés nem csupán a teljesítménytúrázók, hanem a közönséges (az egészséges és
egyidejűleg olcsó, tartalmas kikapcsolódást kereső) bakancsos turisták és az iskolások
figyelmét is a térség rejtett kincseire irányítja.
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7. A stratégia beavatkozási logikája

7.1 A stratégia jövőképe
A HAJT-A Csapat Egyesület területén a 2020-as években:
−
−
−
−

−

fékeződnek a periferikus irányba mutató tendenciák,
a térség ökoturisztikai és rekreációs kincseit egyre többen fedezik fel,
együttműködő, megerősödött közösségek ápolják és fejlesztik a helyi értékeket,
a színvonalasabb mezőgazdasági és ipari termelési struktúra meghonosodásával, a
versenyképesség növekedésével a képzett és vállalkozó kedvvel rendelkező fiatalok
aránya nő, a lakosság megélhetési lehetőségei, életkörülményei javulnak,
a térségi tudásszint emelkedésével a globális folyamatokkal szembeni
kiszolgáltatottság csökken.

7.2 A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
Élhető vidék erős közösségekkel, dinamizálódó gazdasággal, összhangban az egészséges
környezettel

1.
2.
3.
4.

Átfogó célok
Helyi gazdaság dinamizálása
Térségi társadalom megújítása
Globális társadalmi, gazdasági, éghajlati kihívások hatékony kezelése
Települések vonzó- és megtartó képességének növelése

A 2007-2013-as fejlesztési időszak eredményei, tapasztalatai, a legújabb helyzetfeltárás és
SWOT analízis alapján a HAJT-A Csapat Egyesület az előző ciklus cél- és
intézkedésrendszerére kíván építeni, azt továbbgondolva, az új vagy a ki nem elégített,
stratégiai illeszkedéssel bíró igények, projekttervek, együttműködések megvalósítására
törekszik. LEADER fejlesztési forrás erősen korlátozottan áll rendelkezésünkre, ugyanakkor
sok szereplő számára alternatíva nélküli forráslehetőség, ezért nagyobb projektek
finanszírozása egyik cél érdekében sem lehetséges ebből a keretből. Elérhető viszont az
illeszkedő kisprojektek hatékony támogatása a hálózatosodás, az együttműködési készségek
erősítésével, a térségi fejlesztést segítő helyi kapacitások integrálásával. Helyi Fejlesztési
Stratégiánk célrendszere mentén a 2014-2020-as programozási időszak területileg releváns
Operatív Programjai által biztosított forrásokhoz is hozzá kívánjuk segíteni vidéki
szereplőinket.
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HFS-beli céljaink térségünk sajátosságaira épülnek, ugyanakkor összhangban vannak Pest
megye céljaival is. A helyi gazdaság dinamizálása a meglévő struktúrára épülve szolgálja a
termelési és a technológiai környezet megújítását. A vertikális és a horizontális
együttműködések ösztönzése a vállalkozások pozícionálásában hoz eredményt, amely
kapcsolódik a térségi termékek piacra jutását előmozdító marketingakciókhoz. A
mezőgazdaság, az ipar, a turizmus és alkonyipar jelentős foglalkoztatási tényezővel
rendelkezik térségünkben, így ezek összehangolt fejlesztése kihat a jövedelemtermelés
fokozására, az életszínvonal emelésére. A térségi társadalom megújítása a lakosság képzési
színvonalának emelését, folyamatos fejlesztésének feltételeit teremti meg. A gazdasági
fejlődés egyik alappillére a megfelelően képzett, vállalkozások számára sokoldalúan
használható humánerőforrás. A munkakörülmények javítása mellett az életkörülmények
elvárt szintre emelése is kívánatos, így különösen a szabadidő hasznos eltöltésének hátterét
adó sportolási, kulturális és egyéb lehetőségek is megújítandók az elvándorlás
megfékezéséért. A globális társadalmi, gazdasági, éghajlati kihívások hatékony kezelése
létkérdés. Különösen veszélyes, ha váratlan és nagy hatóerejű vészesemények következnek
be (újabb kipattanó gazdasági világválság, szélsőséges migrációs folyamatok, védhetetlen
éghajlati anomáliák), amelyek felülírhatják, illetve eltörölhetik eddigi eredményeinket.
Éppen ezért a szemléletmód formálása, a képzettségi szint emelése, az egészség- és
környezettudatosság elterjesztése összetett módon kihat valamennyi célterületünkre. A
települések vonzó- és megtartó képességének növelése szintén komplexitásában jelentkezik,
kiegészülve a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésével.

Ssz. Specifikus célok
1.

2.

3.

Helyi gazdaság jövedelemtermelő
képességének növelése, vállalkozói kedv
fokozása, gazdálkodói együttműködések és
helyi termékek piacra jutásának
támogatása,
helyi szolgáltatások fejlesztése
Környezettudatos technológiák
alkalmazása

Civil közösségek és együttműködéseik
támogatása, hagyományőrzés, a helyi
identitástudat megerősítése
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Eredménymutatók
megnevezése
A
kedvezményezetteknél
létrehozott, új
munkahelyeken
foglalkoztatottak száma

Célértékek

Környezettudatos
technológiák
alkalmazása a
kedvezményezett
mikrovállalkozások
körében
Támogatott
rendezvényeken
résztvevők száma
Kulturális értékek
fenntartása,
hagyományőrzés terén
kedvezményezett
nonprofit szervezetek
által érintett vidéki
népesség

3%

10 FTE

8000 fő
5000 fő
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4.

Természeti értékek megőrzése, az aktív-,
az ökoturizmus fejlesztése

5.

Közösségek, családok, egyének
életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése,
munkaerő-potenciáljának erősítése,
egészségmegőrzésének segítése

Turisztikai
kedvezményezettek
által érintett vidéki
népesség
Bűnmegelőzési projekt
által érintett vidéki
népesség
Létrehozott vagy
felújított
sportlétesítmények
száma
Települések arculatának
fejlesztése, élhetővé
tétele, bel- és
külterületének gazdasági
és infrastrukturális
fejlesztése projekt által
érintett vidéki népesség

5000 fő

0 fő
3 db

10000 fő

Specifikus céljaink indoklása:
1. Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése, vállalkozói kedv fokozása,
gazdálkodói együttműködések és helyi termékek piacra jutásának támogatása, helyi
szolgáltatások fejlesztése
Helyzetfeltárásunk egyértelműen rámutatott, hogy térségünk gazdasági mutatói országos
tekintetben is igen kedvezőtlenek. A tőkeszegénység, a bizalmatlanság, az összefogások
hiánya, a piacra jutás nehézségei, a helyi termékek alacsony piaci részesedése – a többi
feltárt gazdasági negatívummal együtt – akadályozzák térségünk felzárkózását, rontják
általános kilátásainkat. Szükségszerű tehát a helyi vállalkozások számának növelése,
biztonságuk megerősítése, mikrofejlesztésük, piacra jutásuk, együttes piaci fellépésük,
marketingtevékenységük támogatása, munkahelymegtartó képességük fokozása. LEADER
forrásunk legnagyobb hányadát e cél érdekében kívánjuk mozgósítani, ami közvetve a többi
specifikus célunk eléréséhez is jelentősen hozzájárul. A korábbi évek sikeres LEADER
vállalkozásfejlesztését kívánjuk folytatni, segítve a vállalkozói szemlélet további
erősödését, katalizátor hatást elérve mind több vállalkozásnál.
2. Környezettudatos technológiák alkalmazása
Költséghatékony és környezettudatos technológiák alkalmazása mindamellett, hogy piaci
előnyt jelent, megfelel a modern, felelősen gondolkodó, a fenntartható egészséges
környezet iránt elkötelezett társadalom elvárásának is. SWOT analízisünk a
környezettudatosság fejlődését lehetőségeink között említi, ugyanakkor alternatíva nélküli
kötelességünk is bolygónk környezeti állapotán javítani, unokáink túlélési esélyeit növelni.
Az EU2020 stratégia céljaihoz hozzájárul, valamint térségünk „kibontakozását” segíti a
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„zöld” szemléletmódban megerősödött és környezetkímélő eszközparkkal korszerűsödött
vállalkozás. A cél megvalósításához LEADER intézkedéseink biztosítanak forrást.
3. Civil közösségek és együttműködéseik támogatása, hagyományőrzés, a helyi
identitástudat megerősítése
Civil közösségeink aktivizálódtak az elmúlt időszakban, jelentősen hozzájárultak térségi
sikereinkhez.
Helyi
és
térségi
azonosságtudatunkat
erősítették,
hatékony
együttműködésekkel sokszorozták meg erejüket. Közösségépítő tevékenységük
megerősítése, folyamatos támogatásuk elengedhetetlen, ami alapvetés a stratégiai
tervezésben. A számtalan tevékenységi kör (hagyományőrzés, értékvédelem,
környezetvédelem, művészet, kultúra, sport, egészségtudat, érdekvédelem stb.) mentén
működő és együttműködő civil szervezeteink a vidéki társadalom valamennyi szociális,
kulturális rétegét, csoportját képesek bevonni, mozgósítani, fejleszteni. Teszik ezt közösségi
programok, rendezvények megvalósításával, szellemi és tárgyi értékek megmentésével,
fejlesztésével, megteremtésével. Civil szervezeteink forráshoz jutását LEADER
intézkedésekkel segítjük.
4. Természeti értékek megőrzése, az aktív-, az ökoturizmus fejlesztése
A területünkre vonatkozó megyei, térségi, települési tervek fejlesztési prioritásai között
megtaláljuk – a helyzetelemzésünk nyomán is beazonosított – fejlesztési szükségleteink egyik
fontos vonulatát, a részkitörési pontnak tekintett természeti-turisztikai vonatkozású
specifikus célt. Központi fekvésünk az ország legsűrűbben lakott – és egyben egy világvárost
is magában foglaló – térségének szomszédságát jelenti. Mégis, a jó környezeti állapotú,
súlyos szennyezőforrásoktól mentes, természeti értékekben gazdag vidékünk csupán
mérsékelten él a jövőjét meghatározó, kínálkozó turisztikai lehetőségekkel mint az öko-, a
lovas, a kerékpáros, a bor-, a falusi vagy a gyógyturizmus. Másrészt, helyzeti előnyünk –
hosszabb távon való – fenntartása megköveteli természeti értékeink számba vételét,
fokozottabb védelmét, hiszen csak erre épülhet stabil turisztikai rendszer, ekkor
érvényesülhet vonzó hatás. Természeti, táji környezetünk egészségének (biodiverzitás,
ökológiai rendszer) megőrzése lakosságunk jólétét, az élhető vidéket szolgálja. Célunk
eléréséhez LEADER intézkedés biztosít forrást.
5. Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása, kiszolgáltatottságának
csökkentése, munkaerő-potenciáljának erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Iskolai végzettség, szakmai képzettség, szociokulturális jellemzők tekintetében térségünk
jelentős hátránnyal küzd, amire helyzetelemzésünkben több adattal is rávilágítottunk.
Kedvező természeti, földrajzi fekvésünk mellett rossz társadalmi mutatókkal rendelkezünk,
s ez utóbbi kibontakozásunk egyik legerősebb gátját képezheti. Akciócsoportunk területén
az állandó népesség 77%-a él a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett területen. A kedvezőtlen
lakosságcsere, az elöregedés, a kvalifikált tömegek elvándorlása következtében
megnövekedett kiszolgáltatottság ellen határozott lépésekre van szükségünk. Támogatnunk
kell azokat a fejlesztéseket, képzéseket, együttműködéseket, amelyek hátrányos helyzetű
közösségeket, családokat, egyéneket „helyzetbe hoznak”, illetve előnyt biztosítanak
számukra, szemléletmódjukat formálják, társadalmi hasznosságukat, aktivitásukat növelik.
Intézkedéseink mindegyike, közvetve vagy közvetlenül ezt a specifikus célt szolgálja. Minden
olyan LEADER intézkedésünk esetében, ahol relevancia fennállhat, kiválasztási alapelveink
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között szerepel hátrányos helyzetű egyén bevonása a projektbe. LEADER intézkedéseink
mellett specifikus célunk megvalósításához igénybe kívánjuk venni az EFOP 1.7-es
intézkedése által biztosított forrásokat is (8. intézkedés).
Intézkedések (beavatkozási területek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helyi vállalkozások komplex fejlesztése
Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása
Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének,
bővítésének támogatása
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén működő
civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink
fenntartása, hagyományőrzés
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén
megvalósított kulturális és egészségmegőrző
rendezvények támogatása
Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése,
kialakítása
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé
tétele, bel- és külterületének gazdasági és
infrastrukturális fejlesztése
Felzárkóztató vagy munkavállalói kompetenciák
fejlesztését szolgáló programok, képzések
támogatása
Helyi fejlesztések támogatása

Melyik specifikus cél(ok)hoz
járul hozzá
1.
2.
3.
4.
5.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

8. Cselekvési terv
8.1 Az intézkedések leírása
1. intézkedés
Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi vállalkozások komplex fejlesztése
− Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
− Környezettudatos technológiák alkalmazása
Az intézkedés – hasonlóan az elmúlt időszak helyi vállalkozásokat
segítő, sikeres LEADER intézkedéséhez – folytatja a forráshiányos
gazdasági szereplők támogatását. Hozzájárul a vállalkozási kedv
fokozásához, a meglévő helyi vállalkozások megerősítéséhez,
jövedelemtermelő
képességük
növeléséhez,
piacra
jutásuk
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tevékenység
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jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak
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A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:
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elősegítéséhez és az ezekhez szükséges együttműködések
kialakításához. A térség gyengeségeit jelentő folyamatokat mérsékli
azáltal, hogy növeli a munkalehetőségeket, sokaknak biztosít
fejlesztési forrást, bővíti a szolgáltatásokat, a periferikusság és az
elvándorlás ellen hat, továbbá teret nyit innovatív és környezetkímélő
elképzeléseknek.
a. Helyben terméket előállító, forgalmazó, helyben szolgáltatást
végző vállalkozások üzlethelyiségeinek építése, felújítása,
bővítése,
korszerűsítése,
amely
mellett
a
projekt
eszközbeszerzést vagy megújuló-energia alkalmazást is tartalmaz
b. Kapcsolódó eszközök beszerzése
c. Üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő parkolók felújítása,
kialakítása, amely mellett a projekt eszközbeszerzést vagy
megújuló-energia alkalmazást is tartalmaz
d. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,
amely mellett a projekt eszközbeszerzést vagy megújuló-energia
alkalmazást is tartalmaz
e. Marketingtevékenység
Az intézkedés a DIT ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése
jogcímet és a IV. tengely (LEADER) „helyi vállalkozások fejlesztése”
intézkedést követi és a folyamatos térségi hiányra és igényre épül.
Kiemelkedően magas pályázói aktivitás és forrásigény jelentkezett és
jelentkezik az intézkedés mentén. A mezőgazdasági termelők
tevékenység-diverzifikációját támogató VP 6.2 és VP 6.4 intézkedés
kiegészítéseként jelen intézkedéssel a nem mezőgazdasági termelők
számára nyílik lehetőség turisztikán kívüli területeken.
− Korlátolt felelősségű társaság
− Betéti társaság
− Egyéni cég
− Egyéni vállalkozó
− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
− Megújuló-energia alkalmazása
− A projekt által létrehozott munkahelyek száma (a támogatási
kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának növekedése)
− Üzleti terv minősége
− HFS-hez való hozzájárulás
− Kommunikációs tevékenység
− Együttműködés
− A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása
Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
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legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, és a
támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti
évből származó árbevétele 50%-ot meghaladó mértékben nem
mezőgazdasági tevékenységből származik
székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval
a 2004. évi XXXIV. törvény 3.§. (3) alapján mikrovállalkozásnak
minősül

Kötelező elemek:
Építési beruházás esetén a beruházás eszközbeszerzést vagy
megújuló-energia alkalmazást is tartalmaz
A projektben a teljes projektméret 5%-át elérő marketingköltség
jelenik meg
A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 227 857 470 Ft
A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 60%; nem besorolt településen 50%
A projektméret korlátai: 1 500 000 – 15 000 000 Ft
A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. II. félév

a. A támogatott projektek száma: 40-60 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Mikrovállalkozás: 40-60 db

2. intézkedés
Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása
−

−

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
Természeti értékek megőrzése, az aktív-, az ökoturizmus
fejlesztése
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Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak
köre:

Az intézkedés a térség kihasználatlan erősségeire és lehetőségeire
reflektál. A főváros és agglomerációs térségének közelségére, a
természeti és táji értékek gazdagságára épített turisztikai
felzárkóztatási, fejlesztési lehetőség részkitörési pontot is jelent
térségi szereplőink számára. Infrastruktúra, szálláshelyek, attrakciók,
együttműködések támogatásával a helyi turizmus minden tekintetben
(minőség, vonzóképesség, jövedelmezőség, hálózatosodás) magasabb
szintre jut, ami komplexen szolgálja specifikus céljainkat.
a. Ifjúsági tábor kialakítása, felújítása, bővítése
b. Falusi szálláshely kialakítása, felújítása, bővítése
c. Állatok bemutatását biztosító karámok, ketrecek, tyúkudvar,
istállók kialakítása, fejlesztése, bővítése, korszerűsítése
d. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
e. Hintók, lószerszámok, tradicionális eszközök beszerzése
f. Eszközbeszerzés
g. Turisztikai attrakciók népszerűsítése
h. Marketingtevékenység
i. Élménypark kialakítása
j. Tájház felújítása
A DIT ÚMVP III. tengely turisztika jogcím keretében megvalósított
fejlesztések sikeressége megmutatta a stratégiai irány helyességét,
ugyanakkor a forráshiány e területen is megmutatkozott. A
mezőgazdasági termelők tevékenység-diverzifikációját támogató VP
6.2 és VP 6.4 intézkedés kiegészítéseként jelen intézkedéssel a nem
mezőgazdasági termelők számára is többlet lehetőség nyílik a
turisztika területén.
− Korlátolt felelősségű társaság
− Betéti társaság
− Egyéni cég
− Egyéni vállalkozó
− Helyi önkormányzat
− Helyi nemzetiségi önkormányzat
− Sportegyesület
− Nemzetiségi egyesület
− Egyéb egyesület

−
A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:
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−
−
−

Egyéb alapítvány
Adószámmal nem rendelkező magánszemély
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
Megújuló-energia alkalmazása

− A projekt által létrehozott munkahelyek száma (a támogatási

−
−
−

kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest
a foglalkoztatottak számának növekedése)
Üzleti terv vagy fenntartási és üzemeltetési terv minősége
HFS-hez való hozzájárulás
Kommunikációs tevékenység
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Tagság turisztikai szakmai szervezetben
A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása
Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− mikrovállalkozás esetén legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző
teljes lezárt üzleti évből származó árbevétele 50%-ot
meghaladó mértékben nem mezőgazdasági tevékenységből
származik
− székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval
− vállalkozás esetén a 2004. évi XXXIV. törvény 3.§. (3) alapján
mikrovállalkozásnak minősül

Kötelező elemek:
− Építési beruházás esetén a beruházásnak eszközbeszerzést
(ideértve a beépítésre kerülő eszközök beszerzését is) vagy
megújuló energia alkalmazást is tartalmaz
− Minden eszközbeszerzésre irányuló projektben - kivéve a
beépítésre, telepítésre kerülő eszközök beszerzésére irányuló
projektet - a teljes projektméret 5%-át elérő marketingköltség
jelenik meg
− Szálláshely fejlesztése esetén a fejlesztés megfelel a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak
− Ifjúsági tábor fejlesztése esetén a fejlesztés megfelel a nem üzleti
célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak
− A fejlesztés együttműködés keretein belül valósul meg. Az
együttműködési megállapodás csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben az együttműködés a támogatási kérelem alapján
fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés
történhet önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro, kis és
középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az
együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell
tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, képviseletre
jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám,
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó
vállalásai, együttműködő vállalásai, együttműködés módja,
együttműködés időtartama
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−

Tervezett
forrás:

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
Kimeneti
indikátorok:

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység

A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 89 193 131 Ft
b. A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve a
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásbeli
településen mikrovállalkozás és természetes személy esetén 60%,
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, civil
szervezet esetén 85%; nem besorolt településen mikrovállalkozás és
természetes személy esetén 50%, települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet esetén 75% c.
A
projektméret korlátai: 500 000 – 10 000 000 Ft
d. A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. II. félév
a. A támogatott projektek száma: 10-14 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Mikrovállalkozás, természetes személy: 7-8 db
− Települési vagy települési nemzetiségi önkormányzat: 1-2 db
− Civil szervezet: 2-4 db

3. intézkedés
Településvédelmi kamerarendszer kiépítésének, bővítésének
támogatása
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Helyzetelemzésünk, stratégiai tervezésünk során szükségletként
jelentkezett a települések közbiztonságának további erősítése. A belső
periferikus fekvéssel, a jelentős átmenő forgalommal együtt járó
közbiztonsági veszélyhelyzet mérséklésének hatékony eszköze a
települési kamerarendszer kiépítése, amely csökkenti a helybeliek
kiszolgáltatottságát és vonzóbbá teszi a települést, valamint
hozzájárul a térségi összehangolt védelem megteremtéséhez. A
települések külterületén gondot okozó illegális fakitermelés
visszaszorítása, a bűncselekmények számának csökkentése érhető el
külterületi vadkamerák telepítésével.
a. Településvédelmi, térfigyelő kamera rendszer kiépítése, bővítése
b. Vadkamerák beszerzése, telepítése
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területek
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Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak
köre:
A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:
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A VP 7.4 művelet elérhetővé tesz köz- és vagyonbiztonságot szolgáló
fejlesztést, polgárőr, mezőőr szolgálati eszközbeszerzést. Azonban a
kizárólag
partnerségben
megvalósított,
csak
a
térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó, térségi összehangolt védelmet
célzó jelen fejlesztés kiegészíti a VP 7.4 intézkedését.
− Helyi önkormányzat
− Polgárőr egyesület
− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
− Településméret (a település (vagy a csak külterülettel jogosult
városok külterülete) állandó lakosainak száma)
− Regisztrált bűncselekmények száma (a településen ezer főre
vetítve)
− HFS-hez való hozzájárulás
− Kommunikációs tevékenység
− Innováció
− A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása

Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval

−

Kötelező elemek:
A fejlesztés együttműködés keretein belül valósul meg. Az
együttműködési megállapodás csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben az együttműködés a támogatási kérelem alapján
fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés
történhet önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro, kis és
középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az
együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell
tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, képviseletre
jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám,
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó
vállalásai, együttműködő vállalásai, együttműködés módja,
együttműködés időtartama
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Tervezett
forrás:

a.
b.

c.
d.
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
Kimeneti
indikátorok:

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:
Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:
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Civil szervezet kérelmező esetében helyi önkormányzati
képviselő-testületi határozat a projekt megvalósítására
vonatkozóan, hogy a településen egy fejlesztés valósul meg
Rendőrségi hozzájárulás a kamerarendszer kiépítéséhez, annak
későbbi hasznosításához. A pályázónak a rendőrség által kiállított
hozzájáruló nyilatkozatot legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásakor szükséges csatolnia
A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 0 Ft
A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 85%; nem besorolt településen 75%
A projektméret korlátai: 0 Ft
A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. I. félév

a. A támogatott projektek száma: 0 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Települési önkormányzat: 0 db
− Civil szervezet: 0 db

4. intézkedés
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén működő civil szervezetek
támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés
− Civil
közösségek
és
együttműködéseik
támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
A vidéki élet minőségét leginkább a helyi közösségek állapotán
mérhetjük. Erősödő civil szervezeteink számára elsősorban LEADER
forrás érhető el. Biztosítanunk kell civil szereplőink számára azt, hogy
elvégezhessék, folytathassák, megerősíthessék értékes munkájukat a
hagyományok ápolása, az összefogások kialakítása, a fiatalok
bevonása, a szemléletformáló, identitástudat-erősítő és a hátrányos
helyzetűeket felkaroló programok mentén.
a. Cél szerinti tevékenységhez köthető eszközbeszerzés
b. Díszegyenruha, fellépő ruha beszerzése
c. Civil szervezetek által fenntartott épületek alternatív energiával,
környezetbarát, megújuló energiaforrással történő átalakítása,
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése
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d. Civil szervezetek népszerűsítése, térségünk kulturális és
természeti értékeinek bemutatása céljából kiadvány, szóróanyag,
írott és elektronikus kiadvány készíttetése
e. Kultúrát és hagyományt idéző, megőrző népdalok, mondókák,
mesék, versek, elektronikus adathordozón való megjelentetése,
sokszorosítása; a felvételhez stúdió bérlése, rendezői díj,
zenészek alkalmazása
f. Marketingtevékenység
A Közép-Magyarország régióban elérhető operatív programokban nem
található kifejezetten a helyi identitástudat fejlesztését célzó
támogatáskör. A VP 7.2.1. műveletnél csak közösségi funkciót ellátó
létesítmény energetikai korszerűsítése, vagy településképet
meghatározó épület külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése
lehetséges. Ezt egészíti ki a támogatható tevékenység területek c.
pontja.
− Sportegyesület
− Polgárőr egyesület
− Nemzetiségi egyesület
− Egyéb egyesület
− Egyéb alapítvány
− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
− A támogatást igénylő szervezet működésének időtartama
− A támogatást igénylő szervezet összes bevételének alakulása a
támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti
év viszonylatában
− Megújuló-energia alkalmazása
− Hátrányos helyzetűek bevonása
− HFS-hez való hozzájárulás
− Kommunikációs tevékenység
− Inováció
− A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása
Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− székhelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző
év január elsejétől a HACS települések egyikén van
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval

−

Kötelező elemek:
A fejlesztés együttműködés keretein belül valósul meg. Az
együttműködési megállapodás csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben az együttműködés a támogatási kérelem alapján
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fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés
történhet önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro, kis és
középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az
együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell
tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, képviseletre
jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám,
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó
vállalásai, együttműködő vállalásai, együttműködés módja,
együttműködés időtartama
A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 26 455 926 Ft
A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 85%; nem besorolt településen 75%
A projektméret korlátai: 500 000 – 3 000 000 Ft
A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. II. félév

a. A támogatott projektek száma: 25-35 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Civil szervezet: 25-35 db

5. intézkedés
A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális
és egészségmegőrző rendezvények támogatása
− Civil
közösségek
és
együttműködéseik
támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
A 2007-2013-as programozási időszak – többségében LEADER forrásból
támogatott
–
hagyományápoló,
hagyományteremtő
vagy
egészségmegőrző rendezvényei (fesztivál, falunap, expó, tematikus
rendezvény stb.) rendkívül népszerűvé váltak, igazi közösségi
élménnyé nőtték ki magukat. A térségi együttműködések kiemelkedő
és hatékony terepei is egyben. Egyértelművé vált, hogy a jól szervezett
rendezvények a helyi hatókörön túllépve, turisztikai vonzerőt
jelentenek.
Lényeges vonatkozásuk, hogy a helyi társadalom
különböző szociális, kulturális helyzetű csoportjai is találkoznak,
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kölcsönhatásba kerülnek. Erősödik az identitástudat, nő a társadalmi
tolerancia, a hátrányos helyzetű családok, egyének szabadidős,
kulturális, egészségmegőrző lehetőségekhez jutnak. A rendezvények
sikerét a szférák közötti együttműködések alapozzák meg, amelyhez a
helyi szolgáltatók és a helyi termékesek is hozzájárulnak. Mindemellett
jelentős igény mutatkozik a helyi vagy kistérségi rendezvényeink
biztonságos, tervezhető, eredményes lebonyolítását lehetővé tevő
megoldásokra. A kívánt cél elérését rendezvény lebonyolítását segítő
eszköz beszerzése (rendezvénysátor) segítheti, amellyel –
összehangoltan – elérhető valamennyi településünk rendezvényeinek
támogatása. Az eszköz bérbeadása bevételi forrást jelenthet.
Rendezvények támogatása elsősorban LEADER forrásból lehetséges.
a. A vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek
megszervezése, lebonyolítása
b. Rendezvény lebonyolítását segítő eszköz beszerzése
c. Marketingtevékenység
A Közép-Magyarország régióban elérhető operatív programokban nem
található kifejezetten a helyi identitástudat fejlesztését célzó
támogatáskör, ezért lehatárolás nem indokolt. Az intézkedés ösztönzi
a térségi együttműködéseket, partner bevonása kötelező.
− Helyi önkormányzat
− Helyi nemzetiségi önkormányzat
− Sportegyesület
− Polgárőr egyesület
− Nemzetiségi egyesület
− Egyéb egyesület
− Egyéb alapítvány
−

− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
−
−
−
−
−

besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
Hátrányos helyzetűek bevonása
HFS-hez való hozzájárulás
Kommunikációs tevékenység
Innováció
A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása
Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval
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Kötelező elemek:
A fejlesztés együttműködés keretein belül valósul meg. Az
együttműködési megállapodás csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben az együttműködés a támogatási kérelem alapján
fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés
történhet önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro, kis és
középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az
együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell
tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, képviseletre
jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám,
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó
vállalásai, együttműködő vállalásai, együttműködés módja,
együttműködés időtartama
A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 72 015 582 Ft
A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 85%; nem besorolt településen 75% c. A
projektméret korlátai: 200 000 – 50 000 000 Ft d. A támogatás
módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. II. félév

a. A támogatott projektek száma: 9-16 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Települési vagy települési nemzetiségi önkormányzat: 8-13
db
− Civil szervezet: 1-3 db

6. intézkedés
Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása
−

Civil
közösségek
és
együttműködéseik
támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Helyzetelemzésünk, igényfelmérésünk egyértelműsíti, hogy szükség
van sportolási lehetőségeink, tereink, létesítményeink további
fejlesztésére (természetesen a TAO támogatással megvalósítható
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célok kivételével). Pest megye célrendszerével szoros összhangban áll
az a szándékunk, hogy a szabadidő sportos, aktív, egészséges
eltöltésének helyi feltételeit meg kell teremtenünk, ami erősíti a
sportban érdekelt civil szervezeteket, szektorközi együttműködésre is
serkenti őket, továbbá hozzájárul az életszínvonal emeléséhez és
fékezi az elvándorlást.
a. Sportolásra alkalmas meglévő/új épületek, építmények
külső/belső felújítása, kialakítása, bővítése a kapcsolódó
épületgépészeti kivitelezéssel
b. Sportolásra alkalmas területek kialakítása, felújítása
c. Sporteszközök beszerzése
d. Sporttelepekhez tartozó pályák, lelátók, öltözők, vizesblokkok
felújítása, korszerűsítése, bővítése, kialakítása
A Közép-Magyarország régióban elérhető ágazati operatív
programokban nem található kifejezetten sport közösségi tér
fejlesztését célzó támogatáskör. Megelőző időszakunk LEADER
intézkedésének folytatásaként ez az intézkedés mérsékli
sportlétesítményeink hiányosságait és új sport közösségi tereket is
létrehozhat, kiegészíti a VP 7.4 műveletet.
− Helyi önkormányzat
− Helyi nemzetiségi önkormányzat
− Sportegyesület
− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
− Megújuló-energia alkalmazása
− Hátrányos helyzetűek bevonása
− Fenntartási kötelezettségek bemutatása
− HFS-hez való hozzájárulás
− Kommunikációs tevékenység
− Innováció
− A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása
Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval

−

Kötelező elemek:
A pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a fejlesztés
helyén legalább egy közösségi sportrendezvényt lebonyolít
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A fejlesztés együttműködés keretein belül valósul meg. Az
együttműködési megállapodás csak abban az esetben fogadható
el, amennyiben az együttműködés a támogatási kérelem alapján
fejleszteni kívánt tevékenységre irányul. Az együttműködés
történhet önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro, kis és
középvállalkozással, őstermelővel, egyéni vállalkozóval. Az
együttműködési megállapodásnak a következő elemeket kell
tartalmaznia: pályázó adatai (név, cím, adószám, képviseletre
jogosult neve), együttműködő fél adatai (név, cím, adószám,
képviseletre jogosult neve), együttműködés tárgya, pályázó
vállalásai, együttműködő vállalásai, együttműködés módja,
együttműködés időtartama
A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 57 744 083 Ft
A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 85%; nem besorolt településen 75%
A projektméret korlátai: 500 000 – 25 000 000 Ft
A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
2018. I. félév – 2020. I. félév

a. A támogatott projektek száma: 5-8 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Települési vagy települési nemzetiségi önkormányzat: 3-5 db
− Civil szervezet: 2-3 db

7. intézkedés
Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése
− Természeti értékek megőrzése, az aktív-, az ökoturizmus
fejlesztése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Az elmúlt időszak arculati fejlesztéseivel településeink vonzóbbá,
élhetőbbé váltak. Szükség van a sikeres irányvonal folytatására, a
források elérhetővé tételére a korábbi fejlesztésekben eddig
korlátozottan részesülők számára is. A népi, kulturális örökség
bemutató helyeinek megteremtése, fenntartása erősíti az
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identitástudatot, bővíti a turisztikai kínálatot. A kijelölt, biztonságos,
karbantartott túraútvonalak, tanösvények a térség rendkívül értékes
természeti, turisztikai tartalékait tárják fel, fiatalokat vonzanak
térségünkbe, ifjúsági táboraink célprogramjainak helyszíneit jelentik,
továbbá aktív környezettudatos életmódra nevelnek.
a. Települések be- és kivezető fő útvonalaira fák telepítése (fák
vásárlása, területrendezési munkák elvégzése, öntöző rendszer
kiépítése)
b. Parkok, sétányok kialakítása, virágosítás (a kapcsolódó használati
és látvány-térelemek beszerzése, beépítése, öntöző rendszer
kiépítése)
c. Emlékhelyek, emlékművek, szobrok létesítése, felújítása
d. Autóbusz-megálló építmények kialakítása, felújítása
e. Információs és üdvözlő táblák beszerzése, kihelyezése
f. Tájház, falumúzeum kialakítása
g. Tematikus utak, tanösvények, túraútvonalak kialakítása,
felújítása
h. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása,
felújítása
A DIT ÚMVP III. tengely falumegújítás jogcím segítségével jelentős
haladást értünk el a településkép, a településhasználat, a helyi
értékmegőrzés, a vonzóképesség terén. Ugyanakkor településeink
korlátozott köre fejleszthetett a forrásszűkösség miatt. A hiányosság
tehát több helyen fennmaradt. A VP 7.2 intézkedés a településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukcióját támogatja, azonban a
települési természeti kép, az élő környezet megújítását, kialakítását,
használati térelemek fejlesztését nem. Mód nyílik ugyan egyes
közösségi funkciójú épületek energetikai korszerűsítésére, de tájház,
falumúzeum kialakítása nem lehetséges.
A VP 7.4 művelet
önkormányzati
közforgalmú
utak
kezeléséről
intézkedik,
túraútvonalak felújítását nem vonja be.
− Korlátolt felelősségű társaság
− Betéti társaság
− Egyéni cég
− Egyéni vállalkozó
− Helyi önkormányzat
− Helyi nemzetiségi önkormányzat
− Sportegyesület
− Nemzetiségi egyesület
− Egyéb egyesület
− Egyéb alapítvány
− Adószámmal nem rendelkező magánszemély
− A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
− A helyi Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásainak és a helyi
településképi rendeletnek való megfelelés
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Üzleti terv vagy Fenntartási és üzemeltetési terv minősége
Hátrányos helyzetűek bevonása
HFS-hez való hozzájárulás
Kommunikációs tevékenység
A HAJT-A Csapat Egyesület LEADER HACS területén vagy Monor,
Nagykáta, Pilis belterületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező vállalkozó bevonása

Jogosultsági kritériumok:
A támogatást igénylő…
− működő mikrovállalkozás esetén legalább a támogatási kérelem
benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évből származó
árbevétele 50%-ot meghaladó mértékben nem mezőgazdasági
tevékenységből származik
− székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelephelye legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
a HACS települések egyikén van
− természetes személy esetén életvitelszerű tartózkodási helye
legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január
elsejétől a HACS települések egyikén van
− természetes személy esetén az első kifizetési kérelem
benyújtásáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti
magát
− rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfélazonosítóval
− vállalkozás esetén a 2004. évi XXXIV. törvény 3.§. (3) alapján
mikrovállalkozásnak minősül

Tervezett
forrás:

Kötelező elemek:
− A kedvezményezett a projekt előrehaladásáról – kifizetési
kérelmek benyújtásakor – tájékoztatja a HAJT-A Csapat
Egyesületet, majd a megvalósult fejlesztésről rövid, nyilvános
közlésre és nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképekkel
kiegészített beszámolót készít az egyesület számára a
megvalósítást követő 8 napon belül
a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 141 340 590 Ft
b. A támogatás aránya: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve
a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen mikrovállalkozás és természetes személy
esetén 60%, települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, civil szervezet esetén 85%; nem besorolt
településen mikrovállalkozás és természetes személy esetén 50%,
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
civil szervezet esetén 75% c. A projektméret korlátai: 1 000 000 –
15 000 000 Ft
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d. A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
Kimeneti
indikátorok:

2018. I. félév – 2020. II. félév
a. A támogatott projektek száma: 12-20 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Mikrovállalkozás, természetes személy: 1-2 db
− Települési vagy települési nemzetiségi önkormányzat: 10-16
db
− Civil szervezet: 1-2 db

8. intézkedés
Felzárkóztató vagy munkavállalói kompetenciák fejlesztését
szolgáló programok, képzések támogatása

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:
Indoklás,
alátámasztás:

−

Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése,
munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
A HAJT-A Csapat Egyesület helyi akciócsoport területén az állandó
népesség 77%-a él a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett területen,
ezért igénybe kívánjuk venni az EFOP 1.7-es intézkedése által biztosított
forrásokat térségünk felzárkóztatása érdekében (lásd még a 4.3-as
pontot).

9. intézkedés
Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi fejlesztések támogatása
−

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
− Civil
közösségek
és
együttműködéseik
támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet
feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias
térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé,
vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése,
színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési
önkormányzatok
és
civil
szervezetek
segítése,
a
helyi
együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső
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A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak
köre:

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a
gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és
fenntartását.
Főként a vidéki térségekre jellemző az alacsonyabb vállalkozói
aktivitás, a tőkehiány, valamint az abból adódó elavult, hiányos
eszköz- és infrastrukturális ellátottság. A nagyobb volumennel bíró
vállalkozások támogatott fejlesztési lehetőségei szélesebbek a
mikrovállalkozásokénál, azok létrehozására és támogatására kevesebb
forrás jut. További fő cél a mikrovállalkozások fejlődésének,
gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a
területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak
létrehozása.
a. Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem
energiahatékonyság)
b. Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása,
korszerűsítése (energiahatékonyság)
c. Új épület, építmény építése
d. Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai
rendszer(ek) kialakítása
e. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
f. Rendezvényszervezés
g. Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési
tevékenység
h. Projektarányos akadálymentesítés
i. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
j. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
k. Immateriális javak beszerzése
l. Marketing tevékenység
m. Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
A helyi döntések alapján való lehatárolást a VP más műveletei nem
teszik lehetővé. A térség adottságaiból következően a nem
mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás korábbi
ösztönzése eredményesnek bizonyult. A stabilizálódó vidéki nem
mezőgazdasági mikrovállalkozások piaci pozíciójának megerősítése
továbbra is szükséges, amihez széleskörű fejlesztési palettát
biztosító, 1 – 15 M Ft-os, azaz kisebb támogatási keretű pályázatok
elérhetőségének folyamatos biztosítása szükséges. Jelentősen
megemelt támogatási intenzitást érhetnek el az új munkahelyet
létrehozó vidéki mikrovállalkozások.
A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek számára megnyitott VP
specifikus fejlesztési lehetőségek nem szolgálják ki a jelenlévő összes
igényeket, illetve a fejlesztési tervekbe illeszkedő, kisebb támogatási
összegeket kívánó új, indokolt igények kielégítése sem megoldott.
− Korlátolt felelősségű társaság
− Betéti társaság
− Egyéni cég
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Egyéni vállalkozó
Helyi önkormányzat
Helyi nemzetiségi önkormányzat
Sportegyesület
Polgárőr egyesület
Nemzetiségi egyesület
Egyéb egyesület
Egyéb alapítvány
Projektterv
A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet alapján
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző
két évben részesült támogatásban a LEADER program keretében
A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója
hozzájárulása a HACS munkájához
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési
igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti (online vagy
személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)
Jogosultsági kritériumok:
Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén a támogatást igénylő a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. tv. (a továbbiakban: KKV tv.) alapján
mikrovállalkozásnak minősül
A támogatást igénylő, amennyiben mikrovállalkozás, legalább a
támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1. napja óta
székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik az
illetékes HACS tervezési területéhez tartozó települések legalább
egyikén
A támogatást igénylő, amennyiben nem mikrovállalkozás, legalább
a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1. napja óta
székhellyel rendelkezik az illetékes HACS tervezési területéhez
tartozó települések legalább egyikén, továbbá az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §
6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány,
amelyet a bíróság legalább a támogatási kérelem benyújtását
megelőző év január 1. napján nyilvántartásba vett
Amennyiben a támogatást igénylő a VP6-19.2.1.-41-1-17
kódszámú, Helyi vállalkozások komplex fejlesztése című helyi
felhívás esetén korábban támogatásban részesült, úgy jelen helyi
felhívás esetén csak abban az esetben nyújthat be támogatási
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kérelmet, amennyiben a támogatott projekt vonatkozásában
legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be
a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 304 796 019 Ft
b. A támogatás aránya: mikrovállalkozás (munkahelyteremtés nélküli
projekt) esetén 60%, mikrovállalkozás (munkahelyteremtés)
esetén 75%, települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, civil szervezet esetén 95%;
c. A projektméret korlátai: 1 000 000 – 15 000 000 Ft
d. A támogatás módja: hagyományos költségelszámolás

Tervezett
forrás:

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
Kimeneti
indikátorok:

8.2
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2021. II. félév – 2022. II. félév
a. A támogatott projektek száma: 10-148 db
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján:
− Mikrovállalkozás: 5-86 db
− Települési vagy települési nemzetiségi önkormányzat: 4-36
db
− Civil szervezet: 1-26 db

Együttműködések
1. együttműködés

Tervezett
tématerület:

Környezettudatos háztáji önellátás – tudástranszfer
−

Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Az ország „hátrányos helyzetű” térségeiben elindultak, egyes esetekben
sikeresnek bizonyultak hasonló célzatú programok, melyek
multiplikátor-hatását szeretnénk kihasználni. Szükségünk van
módszertani ismeretek átvételére, tapasztalatcserére, mintagazdaság
létrehozására.
Kialakítható
termékcsere-rendszer,
termelői
kapcsolatrendszer a térségek között. Fontos a fiatal családok
szemléletformálása gyakorlati példák bemutatásával, a biztonságos,
egészséges önellátásra törekvés kialakítása, a segítő szakmai háttér
biztosítása. A megfelelő affinitás elérése után a családtag eldöntheti,
hogy többlet termelésével, illetve – többlet előállítását is jelentő –
speciális termelési, termesztési ágazattal is megpróbálkozik mint
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őstermelő vagy vállalkozó (méhészet, gyógynövénytermesztés,
csicsókatermesztés, egyéb biotermesztés, gyümölcsfeldolgozás,
állattenyésztés stb.). A családok prosperálóbb mikrovállalkozások
„beszállítóivá” is válhatnak. Lökést kívánunk adni a területünkön még
nem jellemző önellátói rendszerek kialakulásának a helyi piacok
fellendítése, a hálózatosodás, a rövid ellátási láncok felépítése
érdekében.

2. együttműködés
Tervezett
tématerület:

Mába átültetett hagyományok tudatos vidéki szereplőkkel
−

Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
− Civil közösségek és együttműködéseik támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
− Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése
Az identitástudatot erősítő, a magyarság régi szokásait bemutató, annak
egyes elemeit a mába átültető kistérségi „szomszédrendezvények”
kölcsönösen egymáshoz vonzanak több száz fős tömeget és
hagyományőrző szervezeteket (Pest megye délkeleti része, Tápióvidék). Az együttműködési projekt a rendkívül gyümölcsöző folyamat
fenntartására irányul a HFS céljait szolgáló – „a tudatos vidéki szereplő”
– alkotóelemmel megerősítve. A közvetlenül elérhető tömeg nagy
hatóerőt biztosít a projekt számára. Testközelből megismerhetőek a
lovas, az állattartó, a vidéki szakmai, a gasztronómiai hagyományok és
népszokások (például a 60-as évek hagyományos vidéki lakodalma),
amelyek
tovább
örökíthetőek,
továbbá
kipróbálhatóak,
megvásárolhatóak kézműves és helyi termékek, élelmiszerek
(Ceglédberceli Hagyományőrző Szüreti Fesztivál, Hagyományőrző
Lakodalmas). A helyben vagy a közelben előállított, biztonságos,
egészséges, megfelelő ár-érték arányú termékekre, élelmiszerekre
irányított figyelem nagy hangsúly kap, cél a tudatos fogyasztói szokások
meghonosítása. Ennek érdekében, az együttműködésben részt vevő
kompetens fogyasztói érdekvédelmi szervezet – nagy tapasztalattal –
hatékonyan népszerűsíti a helyi termékeket, amelyeket laboratóriumi
vizsgálatnak is alávet. A terméktesztek az ÖKO Teszt Magazinban
jelennek meg, amely ezen kívül a helyi gazdák és termelők munkáját is
segíti
az
élelmiszerre
vonatkozó védjegyek,
tanúsítványok
összegyűjtésével, az árfeltüntetési szabályok ismertetésével, a hatósági
ellenőrzési tapasztalatok átadásával. A kiadvány az érintett térségekben
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kerül terjesztésre. A projektet marketing kampány és honlapos
tájékoztatás is kíséri. Programunk a megelőző ciklusban lebonyolított
együttműködési projektünk folytatásaként kíván hatni. Korábbi
projektünk sikeren hozzájárult a helyi termékek, a fenntartható
fogyasztás népszerűsítéséhez, a helyi gazdaság versenyképességének
növeléséhez, a helyi közösségek megerősítéséhez.

3. együttműködés
Tervezett
tématerület:

Tudástranszfer régiós helyi akciócsoportok között
−

Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

−
−

Civil közösségek és együttműködéseik támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése

Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése

A régiós helyi akciócsoportok (HACS-ok) és egyes nonprofit szervezetek
az előző és a jelenlegi programozási időszakban számottevő
vidékfejlesztési tapasztalatot halmoztak fel. A negyedévenkénti, rövid
régiós HACS-értekezletek hasznosak, tájékoztató jellegűek, de nem a
valódi tudásátadás terepei, ezért az együttműködési projekt során a
HACS-ok és együttműködő nonprofit szervezetek olyan szakmai
napokat rendeznek egymásnak, amelyeken nem csupán elméleti
ismereteket adnak át, hanem jelentős hányadban gyakorlati
módszertani kérdéseket analizálnak.
Megismerhetővé válnak az egyes térségek követendő gyakorlatai,
tervezett kis- és nagyprojektjei, sor kerül a szakmai tapasztalatok
feldolgozására tréning és interaktív beszélgetés formájában. Terítékre
kerülnek a HACS-munkaszervezetek ügyintézési gyakorlatának kardinális
kérdései, valamint a vonatkozó jogszabályi háttér elemei. A szakmai
napokon bemutatkoznak az egyes kistérségek helyi termékei is. Az
inspiráló, fejlesztő hatású programsorozat közvetve valamennyi
specifikus célra hatást gyakorol, növeli a HACS szervezői szerepkörének
hatékonyságát, hozzájárul a HFS színvonalasabb megvalósításához.

4. együttműködés
Tervezett
tématerület:

Térségeken átívelő gasztronómiai hagyományok
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Civil közösségek és együttműködéseik támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése

Specifikus cél:

−

Indoklás,
alátámasztás:

A szomszéd kistérségek (Felső-Homokhátság, Tápió-vidék) hagyományok
mentén szerveződő együttműködései nem új keletűek. A gasztronómiai
és egyéb hagyományokra építő nagyrendezvények növekvő népszerűsége
tény, ugyanakkor a térségek közötti és a térségekbe irányuló
idegenforgalmi potenciál hasznosítása összefogással érhető el. A közös
értékek
és
a
helyi
specialitások
kölcsönös
bemutatása,
„versenyeztetése” a „Kakucsi Hagyományőrző Böllérfesztivál”, a
tápiószecsői „Ürgés Fesztivál” és a tápióbicskei „Élő történelemóra a
Tápió partján” rendezvény összekapcsolásával jön létre. Az attrakció
növeli a turisztikai vonzerőt és a helyi identitástudatot, a hazai és
egészséges termékekre irányítja a figyelmet, továbbá növeli a helyi
termékesek, kézművesek ismertségét és piaci lehetőségeit. A tartalmas
együttműködéssel
megvalósuló
nagyrendezvények
biztonságos
lebonyolítását szolgáló eszközök a további közös rendezvényeket is
kiszolgálják majd, hozzájárulnak a kedvező folyamat fenntartásához.

5. együttműködés
Tervezett
tématerület:

Lovas túraútvonalak fejlesztése
−

−
Specifikus cél:
−
−

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
Civil közösségek és együttműködéseik támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
Természeti értékek megőrzése, az aktív-, az ökoturizmus
fejlesztése
Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése

Lovas túraútvonalak fejlesztése, kijelölése növeli térségünk aktív
turisztikai vonzerejét, főváros-közeli elhelyezkedésünkre épít.
Párhuzamosan kapcsolódik a már megindult nemzetközi lovas
együttműködésünkhöz, továbbá térségünk természeti és kulturális
értékeinek megismertetésével a Bejárható Magyarország Programhoz.
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6. együttműködés

Tervezett
tématerület:

Sóút menti együttműködés
−

−
Specifikus cél:
−
−

Indoklás,
alátámasztás:

Helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése,
vállalkozói kedv fokozása, gazdálkodói együttműködések és helyi
termékek piacra jutásának támogatása, helyi szolgáltatások
fejlesztése
Civil közösségek és együttműködéseik támogatása,
hagyományőrzés, a helyi identitástudat megerősítése
Természeti értékek megőrzése, az aktív-, az ökoturizmus
fejlesztése
Közösségek, családok, egyének életminőségének javítása,
kiszolgáltatottságának csökkentése, munkaerő-potenciáljának
erősítése, egészségmegőrzésének segítése

A sóút menti együttműködés egy hagyományra építő, identitástudatot
erősítő, turisztikai összefogás. Az erdélyi sóbányákból Budára vezető
egykori kereskedelmi útvonal – a sóút – mentén elterülő térségek jól
összehangolt, egymáshoz kapcsolódó, múltunk értékeire felfűzött,
aktív, ismeretterjesztő turisztikai kínálatot alakíthatnak ki, amely
kiegészítheti a Bejárható Magyarország Programot is.

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
A HAJT-A Csapat Egyesület – egyesületi formában – 2008. augusztus 21-én alakult mint
LEADER helyi akciócsoport. Bírósági bejegyzésének száma: 4.Pk.60.316/2008. Székhelye:
2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. A tagság települési önkormányzatokból, mikro- és
kisvállalkozásokból, egyéni vállalkozókból, civil szervezetekből áll. Az egyesület fő
tevékenysége a vonatkozó szubregionális vidéki térségre irányuló helyi fejlesztési stratégia
kidolgozása, multiszektoriális tervezése és végrehajtása a LEADER elvek mentén.
Az egyesület szervei: a közgyűlés, az elnökség, az elnök, a munkaszervezet-vezető, a
munkaszervezet, a felügyelő bizottság és a tagozatok. Három tagozat (képviseleti csoport)
jelenik meg, úgy mint közszféra tagozat, üzleti szféra tagozat és civil szféra tagozat. Az
alapszabály értelmében a közszféra maximum 40%-ban, a civil és üzleti szféra minimum 60%ban képviselteti magát. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. A HAJT-A Csapat Egyesület
elnökségét az egyesület közgyűlése választja meg. Az elnökség egyben az egyesület
döntéshozó testületeként is ellátja feladatát. Az elnökségen belül a köz-, az üzleti és a civil
szféra képviseletének százalékos megoszlása: 45,8 – 25 – 29,2 (%). Az egyesület egyik
alelnöke (Tóth István alpolgármester) a társadalmi kirekesztettség és az újratermelődő
szegénység problémájával érintett, fokozottan veszélyeztetett közösségekkel kiemelten
foglalkozik, így a HACS döntéshozásában, illetve a HFS-tervezés és –megvalósítás során a
hátrányos helyzetű csoportok képviseletét látja el (2. fejezet).
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Képviselt szervezet

Szakterület

Kaszanyi
József
elnök
Tóth István
alelnök

Mende Község
Önkormányzata

közigazgatás (polgármester), vállalkozási
ismeretek

Tápióbicskei vállalkozó

közigazgatás, hátrányos helyzetűek
kiemelt érdekképviselete, vállalkozási
ismeretek, projektmenedzsment

Horváth László

Kóka Községi Sportkör

sport

Katus Norbert

Összefogás Sülysápért
Egyesület

történelem, közigazgatás
(alpolgármester), vállalkozási ismeretek,
projektmenedzsment

Haraszti Imre

Úri Község Önkormányzata

közigazgatás (polgármester)

Illés Judit

Tápióbicske Barátainak
Köre Egyesület
Aranyszarvas Termelő és
Szolgáltató Szövetkezet

hagyományőrzés

Tóalmás Község
Önkormányzata
Epres Trans Kft.

közigazgatás (polgármester), sport

Tóth János
Kovács
Magdolna
Epres Pál

közigazgatás, hagyományőrzés,
vállalkozási ismeretek

vállalkozási ismeretek

Az egyesület 2015-ben 75 tagot számlált. Az egyesület tagságát tekintve a köz-, az üzleti és
a civil szféra képviseletének százalékos megoszlása a következő: 33,3 – 36 – 30,7 (%).
Az egyesület leendő rendes tagjának személyére az elnökség vagy az egyesület tagjai tesznek
javaslatot. A tagjelölt belépési nyilatkozatát – legalább két egyesületi tag ajánlásával együtt
– az elnökséghez kell eljuttatni. Ezzel a feltétellel és a közgyűlés hozzájárulásával taggá
válhat minden olyan természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely egyetért az egyesület céljaival és elfogadja az alapszabályt.
Az egyesület fenntartja a pártoló tagság intézményét is hasonló belépési feltételekkel,
ugyanakkor korlátozottabb jogokkal és kötelezettségekkel.
A rendes tag kötelezettsége, hogy az egyesület céljainak megvalósításában aktívan vegyen
részt, betartsa az alapszabály rendelkezéseit, rendszeresen befizesse a tagdíjat, az
egyesületet erkölcsileg támogassa, és a kívülállókat tájékoztassa az egyesület jellegéről,
feladatairól.
A tagdíj mértékét az elnökség állapítja meg. A kizárás a rendes tagság megszűnésének egyik
esete. A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület céljainak
megvalósulását jelentősen veszélyezteti vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A
kizárást a tagok harmada vagy az elnökség kezdeményezheti. A közgyűlés kétharmados
többséggel dönt a kizárásról. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal a
szervezet székhelye szerinti megyei bírósághoz lehet fordulni.
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Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt, aki a tagra vonatkozó alapszabályi
rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére
hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az elmaradt
tagdíjhátralék befizetését követően a kizárt tag újból kérheti tagfelvételét.

A HAJT-A Csapat Egyesület szervezeti felépítése

A Vidékfejlesztési Programban definiált HACS feladatok vonatkozásában az egyes szervezeti
egységek feladatköre:
Közgyűlés
−

−

A hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív
kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az
összeférhetetlenséget, a holtteher vagy helyettesítő hatást, ugyanakkor biztosítják,
hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50%‐át állami vagy
önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervnek nem minősülő partnerek adják.
A Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása során a HACS‐oknak lehetőségük van
azonos típusú kisléptékű fejlesztések közös pályázatban való meghirdetésére (a 16.3,
16.5 vagy 16.9 aljogcím mintájára).
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Elnökség
−
−

−

Pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás
előtt a javaslatok benyújtása a KÜ‐hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából.
A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és
az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek – független
szereplő általi – végrehajtása.
A HACS pályázata más Operatív Program forrásaira. (A HACS működési költsége egyéb
támogatások elnyerése esetén sem csökken.)

Munkaszervezet
−
−

−

−

A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a
projektirányítási képességeik fejlesztését is.
A pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi
fejlesztési stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai és célkitűzések és
célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk révén.
A pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása
által összhang biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a
támogatás szükségességének (a pályázó ennek hiányában nem lenne képes
megvalósítani a projektet) mérlegelése, pályázati felhívások vagy folyamatban lévő
projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási
kritériumok meghatározását és súlyozását – megfelelő időtartam biztosításával.
Támogatási kérelmek befogadása és értékelése.

Felügyelő Bizottság és munkaszervezet
−

Az állami támogatások átláthatóságára vonatkozó EU Közösségi szabályoknak való
megfelelés érdekében HACS‐ok és munkaszervezeteik a 19.1 és 19.4 aljogcímen
kapott támogatásokat az egyéb forrásból szerzett vagy gazdálkodási tevékenységből
elért bevételeiktől elkülönítetten kötelesek kezelni és nyilvántartani.

Akciócsoportunk működésével és a pályázatok kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatali
folyamatoknál a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának megfelelően hátrányos
megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárást és objektív kritériumokat
dolgozunk ki a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget,
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami
hatóságnak nem minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás
alkalmazását. A korábban felállított Helyi Bíráló Bizottság (HBB) – amely tagságát tekintve
megegyezett egyesületünk elnökségével – megbízatása lejárt. Újbóli felállítását
közgyűlésünk a fenti szempontok szerint végzi el.

Pályázatok kiválasztási folyamata
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HACS működési folyamata
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A munkaszervezetben jelenleg négy főállású dolgozó segíti stratégiánk megvalósítását. A
munkaszervezet vezetője 8 éves szakmai tapasztalattal és közgazdasági, pénzügyi,
számviteli ismeretekkel rendelkezik, részt vett az előző programozási időszak stratégiáinak
tervezési,
lebonyolítási,
projektmenedzsment
munkálataiban,
Pest
Megyei
Területfejlesztési Koncepciójának szakértői kidolgozásában. A munkaszervezet további
három munkavállalója többéves pályázatkezelői, -értékelői, -segítői gyakorlattal
rendelkezik. Egyéb kvalitásaik tekintetében megtalálható itt közoktatási vezetői
gyakorlattal rendelkező tanár, matematikus, számítástechnikai szoftverüzemeltető. Idegen
nyelvismereti szint: angol középfok.
A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodája Tápiószele központi részén, a Bartók
Béla út 20. szám alatti Civil Szolgáltató Központban található. Az épület, amely az elmúlt
időszak LEADER forrásából újult meg, jól megközelíthető, akadálymentesített. Az iroda két
helyisége összesen 41 m2 alapterületű, emellett az épületben található 55 m2-es nagy
tárgyalóterem is igénybe vehető. Az adat- és eszközbiztonság érdekében riasztó rendszer
telepítésére került sor. A közvetlen kommunikációt vonalas telefonok, fax és mobiltelefonok
segítik. Modern irodabútorok és a kor követelményeinek megfelelő informatikai eszközpark
áll rendelkezésre.
Az öt kiépített munkaállomás eszközjellemzői:
•
•
•
•
•
•

Codegen 450W ATX ház | Intel Core i5-4570 processzor, ASUS alaplap 1150 USB3 |
8GB DDRIII | 1 TB HDD | LG DVD RW
LG 22” Led monitor
WINDOWS 7 HU prof 64 bit operációs rendszer
NOD 32 vírusirtó
Microsoft office 365 Small Business
BLAZER 450W szünetmentes tápegység

Egyéb eszközök:
•
Benq MX505 3d DLP projektor (hozzá vetítő vászon)
•
Olympia lamináló
•
CombBind100 spirálozó
•
König Karos papírvágó
•
TP-link router 300M + 2TB western digital külső HDD

Akciócsoportunk működési költségének tervezete a 2016-2020-as időszakra vonatkozik. A
munkaszervezetben folyamatosan négy munkavállaló (munkaszervezet-vezető, ügyintéző
munkatárs, titkársági és szervezési munkatárs, valamint pályázati és ügyfélszolgálati
munkatárs) személyi és dologi költségeivel, járulékaival, utazási költségeivel és a szükséges
szolgáltatások igénybevételének költségeivel számolunk. A munkaszervezeti tevékenységet
egy irodában kívánjuk ellátni (a jelenlegi helyen: Tápiószelén, a Civil Szolgáltató
Központban), ahol a települési önkormányzat jóvoltából 2020-ig nem kell bérleti díjat
fizetnünk. Itt tehát csak a rezsi költséget kell figyelembe vennünk. Az egyesületi és
munkaszervezeti működés szokásos kiadásai mint bankköltségek, könyvelési díj, jogi
tanácsadás díja, holnapfenntartás, kommunikációs tevékenység költségei, irodai
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eszközfejlesztési, karbantartási költségek, szakmai rendezvények részvételi vagy szervezési
költségei, az egyesület szervezeti egységeinek üléseihez kapcsolódó kiadások szerepelnek a
forrásfelhasználás ütemezési tervében.
A stratégia megvalósításához szükséges térségi animációs tevékenységünket az időszak első
felében nagyobb összeggel terveztük.

8.4 Kommunikációs terv
A HFS hatékony kivitelezéséhez a kommunikációs lehetőségek és az átláthatóság maximális
biztosításán keresztül vezet az út. A HFS térségünk valamennyi lakosára – közvetlen vagy
közvetett módon – hatást gyakorol, ezért minden lakosunk, illetve vidéki szereplőnk –
települési és nemzetiségi önkormányzatok, mikro-, kis-, középvállalkozások, egyéni
vállalkozók, őstermelők, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, természetes személyek
– számára nyújtjuk a tájékozódás, a tájékoztatás megannyi eszközét munkaszervezetünk
segítségével.
A kommunikációt és a nyilvánosságot szolgáló tevékenységeink:
− folyamatos tájékoztatás egyesületünk honlapján keresztül,
− Hajta Kincsestár felület üzemeltetése
− rendszeres ügyfélfogadási idő (fogadóóra) biztosítása,
− egyéni konzultáció biztosítása,
− hírlevél-szolgáltatás
− hírlevelek megjelentetése települési honlapokon, újságokban,
− LEADER érdeklődői (elektronikus) adatbázis rendszeres frissítése, bővítése,
− aktuális információk elektronikus úton történő megküldése az egyesület tagjai és a
regisztrált LEADER érdeklődők számára,
− telefonos ügyfélszolgálat – fax lehetőséggel kibővítve,
− elektronikus levelezéses ügyfélszolgálat,
− postai elérhetőség biztosítása,
− fórumok szervezése.
Az egyesület érvényes dokumentumainak, aktuális információinak állandó és leggyorsabb
elérési lehetőségét nyilvános honlapunk biztosítja. Az itt feltüntetett elérhetőségeinken
keresztül, korlátozás nélkül, bárki kapcsolatba léphet munkaszervezetünkkel, tájékoztatást,
pályázati segítséget kérhet, véleményt formálhat stb. A megkeresés tárgyától függően
intézkedik munkaszervezetünk. A rendelkezésére álló tudás birtokában segíti, tájékoztatja
ügyfeleit, indokolt esetben – iktatás, dokumentálás után – továbbítja a megkeresés tartalmát
az egyesület felettes szerveihez. Az így keletkezett dokumentumok és egyéb pályázati
anyagok megtekintése, kiadása csak az egyesület elnökének előzetes engedélyével történhet
a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi kitételek betartása mellett.
Az egyesület külső kommunikációjának elsődleges kapcsolódási, bonyolítási pontja maga a
munkaszervezet, így az egyesület kommunikációs feladatainak szakszerű elvégzéséért a
munkaszervezet-vezető felel. A feladat ellátásában valamennyi munkaszervezeti dolgozó
részt vesz, akik az elmúlt programozási időszakban is gyakorlatot szereztek. A
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munkaszervezet illetékességén túlmutató kommunikációs ügyekben az egyesület elnöksége
dönt.
Kommunikációs tevékenységünk ütemterve a 2014-2020-as programozási időszak alatt:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

folyamatosan: honlap fenntartása, aktualizálása (www.hajtacsapat.hu),
folyamatosan: Hajta Kincsestár felület üzemeltetése,
munkanapokon 8.30 – 12.30 között: ügyfélfogadás (fogadóóra),
előre egyeztetett időpontban: egyéni konzultáció biztosítása,
kéthavonta (illetve szükség esetén sűrűbben): hírlevél-szolgáltatás, -megjelentetés
települési, honlapokon, újságokban,
folyamatosan: aktuális információk elektronikus úton történő megküldése az
egyesület tagjai és a regisztrált LEADER érdeklődők számára,
hetente, hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig: telefonos ügyfélszolgálat – fax
lehetőséggel kibővítve (telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909, fax: 06-53-787-912),
hetente, hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig: elektronikus levelezéses ügyfélszolgálat
(hajtacsapat@hajta.hu),
folyamatosan: postai elérhetőség biztosítása (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766
Tápiószele, Bartók Béla út 20.),
négyhavonta (illetve aktuális esetben vagy külön kérésre sűrűbben): fórum
szervezése.

Kommunikációs tevékenységünket működési forrásunk terhére végezzük.

8.5 Monitoring és értékelési terv
A HFS eredményességéhez, esetleges módosításához, javításához elengedhetetlen az elvárt
eredmények mérése és a megfelelő visszacsatolási folyamatok biztosítása.
Indikátor-eljárás
Kapcsolód
ó
intézkedés
száma
1., 2., 9.

Eredménymutatók
megnevezése

A
kedvezményezettekné
l létrehozott, új
munkahelyeken
foglalkoztatottak
száma

Célérté
k

Adatok forrása,
begyűjtés
módja/gyakoriság
a

Adatok
feldolgozása,
visszacsatolás
a

10 FTE

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,

2 évente

évente
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Környezettudatos
technológiák
alkalmazása a
kedvezményezett
mikrovállalkozások
körében

3%

5.

Támogatott
rendezvényeken
résztvevők száma

8 000 fő

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,
projektzáráskor

2 évente

4.

Kulturális értékek
fenntartása,
hagyományőrzés terén
kedvezményezett
nonprofit szervezetek
által érintett vidéki
népesség

5000 fő

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,
projektzáráskor

2 évente

2.

Turisztikai
kedvezményezettek
által érintett vidéki
népesség

5000 fő

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,

2 évente

6.

Létrehozott vagy
felújított
sportlétesítmények
száma

3 db

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,
projektzáráskor

2 évente

7.

Települések
arculatának
fejlesztése, élhetővé
tétele, bel- és
külterületének
gazdasági és
infrastrukturális
fejlesztése projekt
által érintett vidéki
népesség

10 000
fő

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,

2 évente

1.

Kedvezményezett
adatszolgáltatása,

2 évente

évente

évente

évente

A HACS saját teljesítményének értékelése
A HFS eredményeinek mérése, elemzése, majd az ebből eredő következtetések,
visszacsatolások, stratégiai módosítások nélkülözhetetlenek a stratégia minőségi
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követelményeinek teljesítéséhez. A HFS eredményessége és a HACS sikeressége
elválaszthatatlan egymástól, rendszeres monitoringgal és értékeléssel, a kauzális viszonyok
jobb megértésével lehet hatékony javításokat végezni mind a munkafolyamatokban, mind a
célrendszer meghatározásában.
A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete a célhierarchiánál meghatározott mutatókon
túlmenően valamennyi projekt egzakt adatainak gyűjtését, feldolgozását elvégzi, a
fejlesztési források felhasználását követi. Az adatgyűjtés részben a projektgazdák közvetlen
bevonásával történik, akik projektjük előrehaladásáról – kifizetési kérelmek benyújtásakor –
tájékoztatást adnak, majd a megvalósult fejlesztésről beszámolót is küldenek az
egyesületnek. Az utóhatások, az elégedettség és a HACS teljesítményéről alkotott
vélemények feltérképezése céljából a befejezett fejlesztések projektgazdáit évente
kérdőívekkel keressük meg. Analizáljuk a be- és kimeneteli indikátorok mellett az eredményés hatásindikátorokat is.
Évenként haladási beszámoló készül, amelyre alapozva a HFS esetleges módosítását is
kezdeményezheti egyesületünk elnöksége.

A HACS működési forrás-felhasználása, a bevételek alakulása, a saját humánerőforrás
rendelkezésre állás és szükséglet megjelenítése és elemzése a kötelező évenkénti beszámoló
részét képezi, kiegészülve a szakmai munka értékelésével (képzés, önképzés, animációs
munka, technikai segítségnyújtás stb.). A szakmai munka értékeléséhez minden esetben
felhasználjuk az önértékelésből és a térségi szereplők véleményeiből leszűrt eredményeket,
egyes alkalmakkor külső szakértői értékelésre is számítunk.
Amennyiben valamelyik értékelés megállapítja, hogy az önértékelési módszerekben, az ide
vonatkozó mutatókban, a költségvetésben, a személyi és tárgyi feltételekben módosításra
van szükség, az elnökség meghatározza annak menetét és dönt a változtatásról.
A HACS és munkaszervezete munkáját bárki szabadon értékelheti az egyesület honlapján
elérhető és az egyesület egyes hírleveleiben megjelentetett kérdőív segítségével is.
Akciócsoportunk a felülvizsgálatok, értékelések és jelentések eredményét a kommunikációs
tervében (8.4 fejezet) ismertetett csatornákon keresztül folyamatosan megosztja.
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9. Indikatív pénzügyi terv
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz. Az intézkedések
megnevezése
1
Helyi vállalkozások
fejlesztése
2
Turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatása
3
Településvédelmi
kamerarendszer
kiépítésének,
bővítésének
támogatása
4
A HAJT-A Csapat
Akciócsoport
területén
működő
civil
szervezetek
támogatása,
kulturális értékeink
fenntartása,
hagyományőrzés
5
A HAJT-A Csapat
Akciócsoport
területén
megvalósított
kulturális
és

Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés
2021
2022
Összesen

2016

2017

2018 2019

2020

0

0

0

200,582312

27,275158

0

0

227,857470

0

0

0

84,904319

4,288812

0

0

89,193131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,344981

6,110945

0

0

26,455926

0

0

0

69,424743

2,590839

0

0
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egészségmegőrző
rendezvények
támogatása
6

7

8

9

Sportlétesítmények
felújítása,
korszerűsítése,
kialakítása
Települések
arculatának
fejlesztése, élhetővé
tétele,
belés
külterületének
gazdasági
és
infrastrukturális
fejlesztése
Felzárkóztató vagy
munkavállalói
kompetenciák
fejlesztését szolgáló
programok, képzések
támogatása
Helyi
fejlesztések
támogatása
Összesen
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0

0

0

57,744083

0

0

0

57,744083

0

0

0

152,616263

0

0

0

141,340590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232,369988

61,150358

304,796019

0

0

0

232,369988

61,150358

919,402801
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Működési költségek
Animációs
költségek
Működési és
animációs
költségek
támogatásból
összesen
Egyéb tervezett
bevételek1
HACS
rendelkezésére
álló forrás összesen

1

Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés
2021
2022
Összesen
34,407
31,857
182,180599
1
1
7,5

2016
7
0

2017
25,152
1

2018
25,15499
1,5

2019
28
2

2020
30,610
1

7

26,152

26,65499

30,0

31,610

35,407

32,857

189,680599

0

5,620

5,540

5,760

2,750

2,580

2,580

24,830

7

31,772

32,19499

35,760

34,360

37,987

35,437

214,510599

Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.
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Mellékletek
1. számú melléklet
A HAJT-A Csapat Egyesület szervezete (elnökség, tagság, felügyelő bizottság)
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A HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET ELNÖKSÉGE (24 FŐ) - 2015. DECEMBER
Képviselő neve
1.

Tagszervezet

Tagozat

Mende Község Önkormányzata

K

2.

Kaszanyi József
(elnök)
Bata József (alelnök)

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

K

3.

Tóth István (alelnök)

Nagykáta Város Önkormányzata

K

4.

Kele Sándorné

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

K

5.

Lehota Vilmos

Gomba Község Önkormányzata

K

6.

Mészáros Sándor

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

K

7.

Haraszti Imre

Úri Község Önkormányzata

K

8.

Kovács Magdolna

Tóalmás Község Önkormányzata

K

9.

Darázsi Kálmán

Monor Város Önkormányzata

K

10.

Dr. Szoboszlay Árpád

Tápiószőlős Község Önkormányzata

K

11.

Simó Gáborné

Pilis Város Önkormányzata

K

12.

Tóth János

Aranyszarvas Termelő és Szolgáltató Szövetkezet

Ü

13.

Polgár Ilona

Pándi Pékség Bt.

Ü

14.

Nagy István

KÁTA-KAMION Kft.

Ü

15.

Petőné Vizi Valéria

Hali-Vali Bt.

Ü

16.

Tóth László

Kerbor Kft.

Ü

17.

Hegedűs György

Tápiósági vállalkozó

Ü

18.

Horváth László

Kóka Községi Sportkör

C

19.

Katus Norbert

Összefogás Sülysápért Egyesület

C

20.

Bori József

Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület

C

21.

Sziráki Károly

Tóth László Sportegyesület Újszilvás

C

22.

Tarkó Gábor

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

C

23.

Balatoni József

Bényei Polgárőrség Egyesület

C

24.

Rádi Sándorné

Káva Közösségért Közhasznú Egyesület

C

(közszféra „K”, üzleti szféra „Ü”, civil szféra „C”)

A HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET TAGSÁGA (75 FŐ) - 2015. DECEMBER
Tagszervezet

Képviselő

Tagozat

1.

Bénye Község Önkormányzata

Kovács Erika polgármester

K

2.

Gomba Község Önkormányzata

Lehota Vilmos polgármester

K

3.

Farmos Község Önkormányzata

Horváth László polgármester

K

4.

Káva Község Önkormányzata

Dobrovenszki Norbert polgármester

K
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5.

Kóka Község Önkormányzata

Juhász Ildikó polgármester

K

6.

Nagykáta Város Önkormányzata

Tóth István alpolgármester

K

7.

Mende Község Önkormányzata

Kaszanyi József polgármester

K

8.

Monor Város Önkormányzata

Darázsi Kálmán alpolgármester

K

9.

Monorierdő Község Önkormányzata

Szente Béla polgármester

K

10.

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

Mészáros Sándor polgármester

K

11.

Pánd Község Önkormányzata

Lázók József polgármester

K

12.

Péteri Község Önkormányzata

Dr. Molnár Zsolt polgármester

K

13.

Pilis Város Önkormányzata

Simó Gábor Csabáné polgármester

K

14.

Sülysáp Város Önkormányzata

Horinka László polgármester

K

15.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata

Zombori Gábor alpolgármester

K

16.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

Fodor Zoltán polgármester

K

17.

Tápióbicske Község Önkormányzata

Kanyó Sándor polgármester

K

18.

Tápióság Község Önkormányzata

Halasi Anita polgármester

K

19.

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Bata József polgármester

K

20.

Tápiószele Város Önkormányzata

Kovács Ferenc polgármester

K

21.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata

Majoros Máté alpolgármester

K

22.

Tápiószőlős Község Önkormányzata

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

K

23.

Tóalmás Község Önkormányzata

Kovács Magdolna polgármester

K

24.

Újszilvás Község Önkormányzata

Dr. Petrányi Csaba polgármester

K

25.

Úri Község Önkormányzata

Haraszti Imre polgármester

K

26.

Racskó Mátyás családi gazdálkodó

Racskó Mátyás (Bénye)

Ü

27.

Kenyó Lajosné egyéni vállalkozó

Kenyó Lajosné (Farmos)

Ü

28.

Fetti Kft.

Tóth Tibor (Gomba)

Ü

29.

Malatinszki Krisztián egyéni vállalkozó

Malatinszki Krisztián (Káva)

Ü

30.

AN-AD-AN Kft.

Meleg Tiborné (Kóka)

Ü

31.

Bata 2001 Kft.

Berta Károly (Mende)

Ü

32.

Csúzi Szabolcs őstermelő

Csúzi Szabolcs (Monor)

Ü

33.

Kerbor Kft.

Tóth László (Monorierdő)

Ü

34.

Poli Gran 2004 Kft.

Agócs Pál (Nagykáta)

Ü

35.

Velkeiné Tóth Ágnes őstermelő

Velkeiné Tóth Ágnes (Nagykáta)

Ü

36.

Epres Trans Kft.

Epres Pál (Nyáregyháza)

Ü

37.

Pándi Pékség Bt.

Polgár Ilona (Pánd)

Ü

38.

Hali-Vali Bt.

Petőné Vizi Valéria (Péteri)

Ü

39.

FÖLDFÉM Kft.

Földi Károly (Pilis)

Ü

40.

Pilisi Sütő Kft.

Lengyel Zoltán (Pilis)

Ü

41.

KÁTA-KAMION Kft.

Nagy István (Szentlőrinckáta)

Ü

42.

Boglárka KVB

Gulyás Zoltán (Szentmártonkáta)

Ü

43.

ECOSYS-TEAM Kft.

Katus Norbert (Sülysáp)

Ü

44.

Diana Trans Kft.

Galambosi Sándor (Tápióbicske)

Ü

45.

Hegedűs György egyéni vállalkozó

Hegedűs György (Tápióság)

Ü

46.

Hisztéria Kávézó Kft.

Ipacs Balázs (Tápiószecső)

Ü

47.

Vona Ferenc egyéni vállalkozó

Vona Ferenc (Tápiószele)

Ü

48.

Aranyszarvas Termelő és Szolgáltató Szövetkezet

Tóth János (Tápiószentmárton)

Ü

49.

Nyíri Mihály egyéni vállalkozó

Nyíri Mihály (Tápiószőlős)

Ü

50.

Hegyi és Társa Bt.

Hegyi Erika (Tóalmás)

Ü
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51.

Bertók Méhészet Ker. és Szolg. Bt.

Bertók Mihály (Újszilvás)

Ü

52.

Úri Gazda Kft.

Berki Csaba (Úri)

Ü

53.

Bényei Polgárőrség

Balatoni József

C

54.

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tarkó Gábor

C

55.

Gombai Dalárda Egyesület

Szegedi Csaba

C

56.

Káva Közösségért Közhasznú Egyesület

Rádi Sándorné

C

57.

Kóka Községi Sportkör

Horváth László

C

58.

Szép Tiszta Mendéért Közhasznú Egyesület

Kovácsné dr. Dóczi Ildikó

C

59.

Monor Környéki Strázsa Borrend

Kugel György

C

60.

Monorierdői Polgárőr Egyesület

Nagy Sándor

C

61.

Nyáregyházi Faluvédők és Önkéntes Tűzoltók K. E.

Fekete Máté

C

62.

Pándi Községi Sportkör

Lőrincz Tibor

C

63.

Péteri Borbarát Kör Egyesület

László Péter

C

64.

Csibészke Alapítvány

Madarász Anita (Szentlőrinckáta)

C

65.

Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány

Kele Sándorné

C

66.

Összefogás Sülysápért Egyesület

Katus Norbert

C

67.

Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület

Bori József

C

68.

Tápióságért Alapítvány

Juhász János

C

69.

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

Kanizsár István

C

70.

Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület

Terék Mihály (Tápiószele)

C

71.

Szivárvány Alapítvány

Terék József (Tápiószentmárton)

C

72.

Tápiószőlősért Alapítvány

Dobos József

C

73.

Tóalmási Vállalkozók Egyesülete

Sárkány László

C

74.

Tóth László Sportegyesület Újszilvás

Sziráki Károly

C

75.

Úri Községért Közalapítvány

Dobos József

C

(közszféra „K”, üzleti szféra „Ü”, civil szféra „C”)

A HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA (5 FŐ) - 2015.
Képviselő neve

DECEMBER
Tagszervezet

Tagozat

1.

Horinka László
(bizottsági elnök)

Sülysáp Város Önkormányzata

K

2.

Dobrovenszki Norbert

Káva Község Önkormányzata

K

3.

Kovács Erika

Bénye Község önkormányzata

K

4.

Dr. Petrányi Csaba

Újszilvás Község önkormányzata

K

5.

Terék József

Szivárvány Alapítvány

C

(közszféra „K”, civil szféra „C”)
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2. számú melléklet
A 2008-as HVS prioritásai és fejlesztési intézkedései
Összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 9 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg.

I.
1.
2.
3.

II.

A HAJT-A Csapat településeinek építészeti és kulturális örökségének
megőrzése, fejlesztése, rendezvények támogatása, írott és
elektronikus termékek készítése, a létrehozott értékek védelme
Kulturális értékek védelme, fejlesztése, bemutató helyek kialakítása
Települési marketing tevékenység ösztönzése, írott és elektronikus
termékek készítése, rendezvények támogatása
A települések épített örökségének védelme, településkép javítása, a
közlekedés és a közbiztonság fejlesztése

Allokált
forrás (€)
2 105 977
408 977
350 000
1 347 000

A HAJT-A Csapat területén található vállalkozások fejlesztése,
turisztikai infrastruktúra javítása
Turisztikai lehetőségek bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

1 645 253

Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, kapcsolódó infrastruktúra
javítása
III.
A HAJT-A Csapat területének sport és szabadidő infrastruktúra
fejlesztése, nemzetközi és hazai civilkapcsolatok kialakítása,
erősítése
1.
Nemzetközi
és
hazai
civilkapcsolatok
fejlesztése,
közösségi
tevékenységek ösztönzése
2.
Sport és szabadidő tevékenységek infrastruktúrájának kialakítása,
fejlesztése
IV.
A HAJT-A Csapat területén található természeti értékek védelme,
turisztikai
célú
hasznosítása,
környezetvédelmi
programok
szervezése, alternatív és megújuló energiák alkalmazása
1.
Természeti értékek védelme, turisztikai célú hasznosítása, kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi programok szervezése
2.
Kisléptékű közösségi célú alternatív és megújuló energiák alkalmazása

1 225 253

1.
2.

420 000

537 000
70 000
467 000
329 581
229 581
100 000

3. számú melléklet
A 2013-as HVS fő célkitűzései és intézkedései
Összesen 6 db fő célkitűzés és 9 db intézkedés fogalmazódott meg.

Célkitűzések és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések

Allokált
forrás (Ft)

Támogatható
tevékenységek

A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi gazdaságának, versenyképességének növelése
vállalkozások támogatásával
1. sz. i.

Helyi vállalkozások fejlesztése

150 000 000

80

Üzlethelységek építése,
eszközök beszerzése,
infrastruktúra

80

fejlesztése,
marketingtevékenység
3. sz. i.

Zöldhulladék kezelő feldolgozó eszközök
beszerzése

15 000 000

Zöldhulladék feldolgozó
telephelyek kialakítása,
eszközök beszerzése

Fenntartható turizmusfejlesztés a HAJT-A Csapat Akciócsoport területén
2. sz. i.

Turisztikai fejlesztések támogatása

53 000 000

Turisztikai
szolgáltatások
fejlesztése, tábor, vagy
falusi magánszálláshely
kialakítása, turisztikai
attrakciók
népszerűsítése

A HAJT-A Csapat Akciócsoport helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése
9. sz. i.

Helyi civil szolgáltató központ
létrehozása

47 345 739

Szolgáltatóház
létrehozása, mely a
civil társadalom
fejlődését szolgálja

A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén lévő települések biztonságának növelése
4. sz. i.

Településvédelmi kamerarendszer
kiépítésének, bővítésének támogatása

24 000 000

Térfigyelő rendszer
kiépítése, kapcsolódó
eszközök beszerzése

A HAJT-A Csapat Akciócsoport településeinek nemzeti és nemzetiségi identitástudatának
fejlesztése, civil közösségek támogatása, hagyományőrzés
5. sz. i.

A HAJT-A Csapat Akciócsoport
civilszervezeteinek támogatása,
kulturális értékeink fenntartása,
hagyományőrzés

30 000 000

Fellépőruha beszerzése,
megújuló
energiaforrások
használata,
marketingtevékenység,
települések arculatának
javítása

6. sz. i.

A HAJT-A Csapat Akciócsoport kulturális
és egészségmegőrző rendezvényeinek
támogatása

20 000 000

Rendezvények
szervezése

7. sz. i.

Tápió-EXPO

10 000 000

Hagyományokat és
értéket hordozó
kirakodó vásár
szervezése, ahol
találkozhatnak a
különböző ágazatok
képviselői

81

81

A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén élő lakosság életminőségének javítása, a térségi
egészségmegőrzés elősegítése
8. sz. i.

Sportlétesítmények felújítása,
korszerűsítése, kialakítása

50 000 000

Sportolásra alkalmas
épületek, illetve
területek kialakítása,
eszközbeszerzés
82

82

