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1. Vezetői összefoglaló
Az „Itt élünk program” Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása révén a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesület területén az életminőség pozitívan változik, hiszen a
gazdasági teljesítmény javul, a lakókörnyezet megszépül, a civil kezdeményezések
támogatásra találnak.
A HVS kidolgozása során az alábbi lehetőségek kihasználására törekedtünk: a kiváló
minőségű termőterületeken jövedelmezőbb mezőgazdasági tevékenységet folytatni –
szántóföldi és kertészeti tevékenység- illetve a román piac közelségének a kihasználása, a
fiatalok helyben történő foglalkoztatása (munkaigényes kertészetek fenntartása, kialakítása),
a helyi életminőség javítása, élelmiszeripar élénkítése, házi feldolgozás, helyi termékek
előállításának segítése, dombegyházi határátkelő megnyitása, turisztikai potenciál
kihasználása, a civil szervezetek forrásainak a bővítését segíteni, akik a lakossághoz is el
tudnak jutni.
Ennek érdekében az alábbi célkitűzéseket fogalmaztuk meg:
1. A helyi életminőség javítása
2. A helyi vállalkozások fejlesztése
3. A fenntartható fejlődés támogatása
4. A helyi turizmus fejlesztése
5. Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej)
feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése
A fenti célkitűzéseken belül meghatároztuk azokat az intézkedéseket, amelyek megvalósítása
ezen célkitűzések elérését segíthetik. Forrásaink korlátozottsága miatt csak korlátozott
számú intézkedéshez tudtunk támogatási forrásokat rendelni.

1.1

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása révén a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület területén az életminőség pozitívan változik, hiszen a gazdasági teljesítmény javul,
a lakókörnyezet megszépül, a civil kezdeményezések támogatásra találnak.
1.2

Főbb célkitűzések

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célja a rendelkezésre álló források optimális
felhasználásával a lefedett területen élők életminőségének a javítása.

1.3

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja

2011-ben a 6/2011 IH Rendelet rendelte el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát,
2013-ban a 16/2013 IH Közlemény. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiáját még 2008-ban készítették el, központi felépítést követve, a
megadott szoftver segítségével. A stratégia elkészítését követően a III-as tengelyes
gazdaságfejlesztési források vonatkozásában már négy,
vidéki örökség megőrzés,
falufejlesztés források vinatkozásában három meghirdetésre sor került.
LEADER forrásokra 2009-ben és 2011-ben már volt lehetőség pályázatokat, kérelmeket
benyújtani. Az eltelt idő, a pályázati tapasztalatok, a forrásfelhasználás miatt is aktuálissá vált
a HVS felülvizsgálata.
1.4

A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület a HVS felülvizsgálata során alapelvként meg kívánt
felelni a 16/2013 IH Közlemény előírásainak, és biztosította a felülvizsgálat nyilvánosságát.
A 16/2013IH Közlemény megjelenését követőem, a HVS felülvizsgálat megkezdéséről
tájékoztató levelet küldtünk ki a tagságunk számára, március 8.-án.
A HVS felülvizsgálatával kapcsolatos képzésen, 2013. Március 20.-án Szél Adrián
munkaszervezet vezető és Bozó József alelnök vett részt.
A képzésen elhangzottak és a HVS felülvizsgálat eljárásrendjének elfogadását követően,
2013. Március 27.-ei elnökségi ülésen döntöttünk a HVS felülvizsgálat menetéről, irányáról.
Az elnökségi döntés alapján a munkaszervezetet felruházták a HVS felülvizsgálat
előkészítésével. Az elnökség döntött három kisértékű intézkedés elfogadásáról, illetve arról,
hogy rendezvényeket és képzéseket nem kíván támogatni (ilyen típusú pályázatok
elkészítésének nehézségei, elszámolásának problémái miatt), döntött több, korábbi
célterület összevonásáról. A döntés alapján e-mailen és a honlapunkon tájékozattunk
minden egyesületi tagot, korábbi nyertes pályázót, érdeklődőt a HVS felülvizsgálat
menetéről, illetve a meghirdetett fórumokról, helyszínekről. A tájékoztatóval együtt
elküldtük, megjelenítettük a projek ötlet gyűjtő adatlapot is.
A fórumok helyszíneit úgy választottuk össze, hogy olyan településeken mérjük fel az
igényeket, ahonnan alacsony számú pályázat érkezett be forrásainkra
• Szabadkígyós 2013.04.04 (csütörtök) 8.00 Polgármesteri Hivatal
• Magyarbánhegyes 2013.04.04 (csütörtök) 10.00 Polgármesteri Hivatal
• Battonya 2013.04.04 (csütörtök) 13.00 Polgármesteri Hivatal
• Kevermes 2013.04.04 (csütörtök) 15.00 Polgármesteri Hivatal
A HVS-t az elnökségi ülés határozatai, a beérkezett projektötletek és a fórumok tapasztalatai
alapján a munkaszervezet készítette el és küldte ki a tagság részére, helyezte el a honlapján
2013. Április 8.-án. A HVS-t tárgyalta az elnökség is a 2013. Április 12.-ei ülésén.

A HVS elfogadására a 2013. Április 12.-ei Közgyűlésen került sor.
1.5

A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások

A HVS felülvizsgálata során átalakult a helyi vidékfejlesztési stratégia felépítése, aktualizáltuk
benne az eddig elért eredményeket, módosultak a célkitűzések és azokon belüli
intézkedések köre. A fejlesztési források is átalakulnak.
2 Helyzetelemzés
2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése
A térség általános jellemzői: Terület / lakosságszám / főbb környezeti, gazdasági,
társadalmi problémák, kihívások, tendenciák;
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület által lefedett terület nagysága 82 622 ha (826,22
km2), lakosai száma folyamatosan és drasztikusan csökken (44 659 fő 2007.12.31.-ei állapot
szerint, 41 746 fő 2010.12.31.-ei állapot szerint). A térség az ország délkeleti részén
található, alapvetően agrár-orientáltságú, kiemelkedő jelentőséggel bír a kertészeti ágazat
(dinnye- és paprikatermesztés). A térség ipara és szolgáltató szektora alulfejlett, így a
térségre jellemző a magas munkanélküliség, alacsony iskolai végezettség és rossz jövedelmi
viszonyok – ezek más, kedvezőtlen szociális jelenséget is indukálnak.
-

A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok:
Elhelyezkedés / térség jellege, település szerkezete / védett területek / főbb
környezeti problémák / főbb területhasználati módok (pl. szántó,
erdőgazdálkodás, védett terület, ipari hasznosítású területek, egyéb.) ;
A térség Békés megyében, az ország délkeleti részén található. Az Akciócsoport 19
településéből 17 a 3. leghátrányosabb helyzetű mezőkovácsházi kistérségben található,
Szabadkígyós és Újkígyós a békéscsabai kistérség része. A térség településszerkezete
szokványosnak tekinthető, bár több település is bír olyan településrésszel, amely a fő
településtől földrajzilag elkülönül (korábbi majorságokból alapulva).
Az Akciócsoport területén két természetvédelmi terület is található, északon Szabadkígyóson
található a Körös-Maros Nemzeti Park részét képező ún. Kígyósi puszta ősláp, míg délen
Battonyán található kistompapusztai löszrét.
Az Akciócsoport területén a tipikus területhasznosítási mód a szántóként történő hasznosítás
(itt található az országban az egyik legjobb minőségű földek – átlagosan 30-35 aranykoronaérték, könnyen művelhetőek, tápanyagban gazdagok és jó vízgazdálkodású termőföldi
adottságokkal bírnak), az erdőgazdálkodás másodlagos. Ipari hasznosítású területek a
települések belterületein jellemzőek. Kiemelkedő környezeti problémáról nem tudunk
beszélni.
-

Legfontosabb problémák:
a táji környezet állapotáról gondoskodó mezőgazdasági
tevékenység jövedelmezősége folyamatosan romlik, egyre kevesebb ember megélhetését
biztosítja.
Legfontosabb lehetőségek: Kiváló minőségű termőterületeken jövedelmezőbb
mezőgazdasági tevékenységet folytatni – szántóföldi és kertészeti tevékenység- illetve a
román piac közelségének a kihasználása
Demográfiai helyzet: lakosságszám, korszerkezet, aktív népesség, lakosság
összetételének, számának változása, lakosság a városokban, községekben,
hátrányos besorolású településeken, kisebbségek;
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület által lefedett terület nagysága 82 622 ha (826,22
km2), lakosai száma folyamatosan és drasztikusan fogy! A HVS 2008-as elkészítésekor még
47 014 fő volt, 2007.12.31.ei állapotok szerint 44 659 fő, míg a 2010.12.31.-ei adatok szerint
már csak 41 746 fő volt!.
A folyamatos népességcsökkenés oka egyrészt a munkalehetőség hiánya és az ezzel
összefüggésben lévő életminőség romlása miatti nagyarányú elvándorlás (kiemelkedő a
magasan képzettek, szakképzettek és köztük is a fiatal elvándorlók száma), másrészt a
halálozási ráta születési rátánál való magasabb aránya. Ez utóbbi tendenciát nemcsak a
korunkban végbemenő társadalmi változások (a nők szülési életkora több évvel kitolódik), de
a térségben elérhető alacsony jövedelmek, megélhetési problémák miatti alacsony
gyermekvállalási kedv is erősíti.
A lakosság korösszetétele, bár csak néhány % ponttal tér el az országos átlagtól, nem
kedvező, az elöregedési folyamat a foglalkoztatottsági helyzet további romlásával az apróbb
falvakat és a kis községeket rövid-és közép távon az elnéptelenedés veszélyével fenyegeti. A
kedvezőtlen változásokat a térség betelepülői sem képesek pozitív irányban befolyásolni,
mivel ők általában az ország más területeiről az „olcsóbb élet”, „jobb élet” reményében
ideköltöző, jellemzően hátrányos helyzetű, több esetben kisebbségi rétegek tagjai –
megélhetési migráció. E csoportok a rendszerváltáskori és az azóta végbement gazdaságitársadalmi változások hatására a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetűek közé
tartozók számát növelik a térségben. E leszakadó rétegek között is külön figyelmet érdemel
egyrészt a gyermekek ill. fiatalkorúak magas száma, másrészt a roma kisebbség egyre
növekvő aránya, és az, hogy integrációjuk, társadalmi rendszerekbe (munka, oktatás,
lakókörnyezet) történő beilleszkedésük, a körükben előforduló devianciák kezelése,
kulturális hagyományaik, értékeik megbecsülése egyelőre nem biztosított. Az életminőség
javítása érdekében az alapfokú oktatás fejlesztésére, különösen az idegen nyelv, informatikai
ismeretek oktatásra és készség ill. képességfejlesztésre, gazdasági igényekhez igazodó
szakképzési, átképzési programok szervezésére, a versenyképes tudás és az élethosszig tartó
tanulás fontosságának tudatosítására kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a térségben
-

közép-és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya egyaránt alatta marad az országos
átlagnak. Az országos társadalom-politikai érdekeken túl szintén életminőség javító célzattal
kell figyelmet szentelni a tudatosan egészséges életformák népszerűsítésének, a mentális
egészség megőrzésének, a megérdemelt pihenésüket töltő idősebb korosztály
gondozásának.
A demográfiai folyamatokból és a térség gazdasági szerkezetéből (fizikai munkavégzést
igénylő mg-i szektor túlsúlya, munkanélküliség következtében kialakult életvezetési
problémák, idősebb generációk „beidegződései”) adódóan az egészségügyi és szociális
ellátás, azon belül is a járóbeteg- és háziorvosi ellátás megfelelő színvonalú biztosítása a helyi
önkormányzatokra ró szinte megoldhatatlannak tűnő feladatot.
Az Akciócsoport területén 4 városi ranggal bíró település található, melyekben a
lakosságszám 20 689 fő (2010.12.31 állpaot szerint - 22 013 fő volt még a 2007.12.31-ei
adatok szerint). Az Akciócsoport 19 településéből 17 a hátrányos helyzetű mezőkovácsházi
kistérségben található, melyeken összesen 33 689 fő lakik (2007.12.31.-én még 36 265 fő).
Megállapítható tehát, hogy a lakosság fogyása városi rangú településeken enyhébben
jelentkezik.
Legfontosabb problémák: elöregedő népesség, fiatalok elvándorlása.
Legfontosabb lehetőségek: fiatalok helyben történő foglalkoztatása (munkaigényes
kertészetek fenntartása, kialakítása), helyi életminőség javítása.
Gazdasági környezet: Fő gazdasági ágak, tevékenységek, foglalkoztatók,
infrastruktúra / hagyományos gazdasági ágak és a változás irányai /
munkanélküliség (aránya és okai a térségen belül);
A mezőgazdasági szektor túlsúlya az üzleti szféra szereplőinek vizsgálatából is egyértelműen
kitűnik. A lakosság mintegy 20%-a, több mint 9000 fő őstermelőként (is) regisztrálva van –
ugyanakkor csak mintegy 1/3 arányuk képes ténylegesen megélni e tevékenységéből.
2008-ban a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás közül mindössze 2 volt ipari jellegű (a
kettőből az egyik be is zárt azóta), ami jól tükrözi, hogy a mezőgazdaság hanyatlása után sem
következett be struktúraváltás, sőt, a meglévő feldolgozóipari tevékenységek helyben is, és a
tágabb térségben is megszűntek, amely leginkább az állettenyésztésben (baromfi, sertés,
szarvasmarha) érdekelteket sújtja. Az állattartást hatványozottan sújtotta a megemelkedett
takarmányárak és csökkenő felvásárlási árak.
A főleg szántóföldi növénytermesztéssel, integrátori tevékenységgel és néhány helyen
kiegészítő jellegű állattenyésztéssel foglalkozó, zömében a régi TSZ-ek átalakulásával
létrejött mg-i vállalkozások bár helyi szinten viszonylag nagy számú munkaerőt
foglalkoztatnak, többségüket idényjelleggel, minimálbéren. A legnagyobb foglalkoztatók
között bár nincsen a kertészeti ágazathoz tartozó, e terület kiemelkedő jelentőségű a térség
szempontjából. A helyi termelők évek óta az értékesítési lehetőségek beszűkülésének
problémájával küzdenek.
-

A kiváló minőségű, így magasabb előállítási költségű termékek egyrészt a feldolgozó ipar,
másrészt a kiépítetlen kereskedelmi hálózatok és kialakulatlan érdekközösségek, valamint a
napjainkban kötelező egységes marketingstratégia hiányában alacsony feldolgozottsági
fokon és hozzáadott értékkel hagyják el a térséget, ami nagyságrendileg kisebb elért
jövedelmet eredményez.
Az alacsony jövedelmezőség komoly mértékben megnehezíti a versenyképességhez
szükséges fejlesztések önálló megvalósítását. A vállalkozások forrásfelvevő képessége a
szükséges önerő, a bankképesség, a kockázati tőke hiánya miatt jelenleg nem megfelelő, a
versenyképes tudás és a megfelelő piaci pozíciók megszerzéséhez a gazdák szemléletváltását
is elő kell segíteni.
A komoly befektetést igénylő beruházások érdekében szükség van a termelők, vállalkozók
együttműködési készségének és forrásabszorbciós képességének különböző módszerekkel
történő fokozására. A munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére a szükséges
kormányzati intézkedéseken (járulék csökkentés, oktatási rendszer reformja stb.) túl helyi
szinten mindenképpen indokolt a potenciális munkavállalók és főleg a tartósan
munkanélküliek olyan irányú szakképzése/átképzése, hogy az a gyakorlatban is megfeleljen a
gazdasági igényeknek.
Óriási probléma a térség számára a trianon előtti időkben kiépített úthálózat, amely ráadásul
pocsék minőségű. A településszerkezethez az utak elhelyezkedése nem ideális, a közlekedési
kapcsolatok számos nehézséget okoznak. A térség megközelíthetőségét nagyban javítaná
egy új, Békéscsaba-Medgyesegyháza út megépítése. A térség elérhetőségi problémáját
fokozza Békés megye egyébként is elszigetelt helyzete (M44 autópálya hiánya). Jellemző a
probléma súlyosságára, hogy a térség déli részén élők már inkább Makó felé indulnak
Budapest irányába, hogy minél hamarabb felérjenek az M43 autópályára. A román határ
irányába összesen egy határkelő van, azon is a teherforgalom nem megengedett.
A térség legnagyobb foglalkoztatói (becslés alapján):
Név
Település
Fő tevékenység
Pannon Lúd Kft.

Mezőkovácsháza

Dombegyházi Agrár Dombegyház
Zrt.
Bercsényi
Kunágota
Mezőgazdasági
és
Szolgáltató Zrt.
Haladás Plus Kft.
Medgyesegyháza
Dózsa
Mezőgazdasági Zrt.

Battonya

Baromfihús
feldolgozás
Sertéstenyésztés
Sertéstenyésztés

Foglalkoztatotti
létszám
350
230
130

Szarvasmarha
82
tenyésztés
Gabonafélék, egyéb, 62
máshova nem sorolt

Bánhegyes Agro Kft.

Nagybánhegyes

Umato Kft
Battonya
Szent
Erszébet Újkígyós
Szeretetotthon
Medgyes Kft
Medgyesegyháza

növény termelése
Gabonafélék, egyéb,
máshova nem sorolt
növény termelése
Alsóruházat gyártása
Szociális
ellátás
elhelyezéssel
Élelmiszeripari
feldolgozás

60
59
55
50

A térség turisztikai lehetőségekben gazdag. A legismertebb épületek a szabadkígyósi
Wenckheim kastély, a battonyai polgármesteri hivatal, a katolikus templom és a volt kaszinó
épülete. A területünkön két tájvédelmi körzet is található, bár ezek látogathatósága
korlátozott. Régészeti látnivalók is találhatók nálunk, így a több kunhalom mellett
Végegyháza és Kaszaper között egy földvár maradványai várnak feltárásra. Pusztaottlakán
nagy vonzerővel bír a vadaspark és a mellette található lada-krossz pálya. A térségben három
kisebb strand is megtalálható, a legnagyobb a battonyai, de Mezőkovácsházán és
Nagybánhegyesen is melegvízű termálfürdők és kempingek várják a pihenni és gyógyulni
vágyókat. A strandok kihasználtságánál egyre jelentősebbek a romániai turisták. Kezdetben
Gyulára jártak, majd felfedezték Battonyát. Viszont egyre fajsúlyosabban vannak jelen
Nagybánhegyes és Mezőkovácsháza stratndlátogatói között is
Történelmi személyekben is gazdag térség ez, Kunágotán a gyümölcsfanemesítő Bereczki
Máté emlékét őrzik, Medgyesegyházán a világhírű bánkúti búzát kikisérletező Baross László
emlékét ápolják.
A térségben az aktív turizmusnak is van potenciálja, számos horgásztó, vadásztársaság és
lovas egyesület biztosítja az ilyen irányú igények kielégítését. A térség a turisztikai szezonban
eseményekben gazdag, híres a gasztronómiai és hagyoműnyőrző rendezvényei. (Újkígyóson
GALIBA-Napok, Medgyesegyházán Dinnyefesztivál, Nagybánhegyesen Paprikafesztivál,
Pusztaottlakán Tepertőfesztviál, Kunágotán Lovasnapok, Magyarbánhegyesen Bán-napok
stb.)
Legfontosabb problémák: ipar és szolgáltató szektor, élelmiszerfeldolgozók hiánya, rossz
minőségű úthálózat, romániai közlekedési kapcsolatok hiánya.
Legfontosabb lehetőségek: élelmiszeripar élénkítése, házi feldolgozás, helyi termékek
előállításának segítése, dombegyházi határátkelő megnyitása, turisztikai potenciál
kihasználása.
-

Társadalmi környezet: Civil szervezetek, közösségi élet / társadalmi aktivitás /
munkanélküliség / szolgáltatások / hátrányos helyzetű csoportok / hagyományok;

A térség civil szerveződései viszonylag jól reprezentálják a helyi társadalmat, illetve tükrözik
az elmúlt évek társadalmi változásait. A társadalmi szervezetek között a legnagyobb számban
a különböző nyugdíjas klubok és mozgáskorlátozott szervezetek vannak jelen, melyek
összetartó közösségeket jelentenek, és több esetben hálózatos rendszerben (pl.: egy megyei
szervezetnek helyi fiók szervezetei vannak) működnek, ami egyfelől biztosíthatja a térségi
helyzetre való rálátásukat, esetenként azonban lassíthatja a helyi igényekre való gyorsabb
reagálást. Az egyes társadalmi csoportok segítésére, sok esetben sajnos segélyezésére több
szervezet is alakult (pl.: nagycsaládos egyesületek), melyek munkáját az elérhető, főként
anyagi lehetőségek korlátozottsága megnehezíti. Általános és negatív tendencia, hogy a civil
szervezetek nagy többsége önkormányzati támogatás hiányában nem képes az önálló
fennmaradás feltételeinek biztosítására (de! van néhány üdítő kivétel), a helyi igazgatási
szervek forráshiányos gazdálkodása pedig egyre kisebb mértékben engedélyezi e
tevékenységek érdemi támogatását, és a jelenlegi gazdasági környezetben a magán
adományok mértéke is csökken. E tényező sport-és szabadidős tevékenységekre
specializálódott szervezetekre gyakorolt veszélyeire külön figyelmet kell fordítani. A
szükséges pénzeszközök előteremtését ezen kívül az e szervezetek számára különböző
alapokból elérhető források viszonylag kis mértéke és esetlegessége, illetve az azok
megszerzéséhez napjainkban szükséges szemléletmód és módszerek alkalmazásának, az
ehhez megfelelő humán erőforrásnak a hiánya is nehezíti. Az anyagi lehetőségek
korlátozottsága kihatással van a civil kezdeményezések aktivitására, motiváltságára is,
melyen azonban egy kifejezetten számukra kialakított többfunkciós közösségi tér érdemben
tudna javítani. Kifejezett érdekvédelemmel, érdekérvényesítéssel foglalkozó szerveződések
elenyésző számban vannak jelen, de legalábbis a települések polgárőr egyesületein kívül
nem intézményesedtek, holott megjelenésükre, munkájukra nagy szükség lenne. A
települések és a térség életében legmeghatározóbb és igazán karakteres civil szervezetek a
kulturális, hagyományőrző és művészeti tevékenységek támogatására szakosodott
egyesületek, alapítványok. E szervezetek munkája széles körű, az alternatív
gyermekprogramoktól kezdve a történelmi, néprajzi hagyományok ápolásán keresztül a
különböző korosztályok kikapcsolódására, szórakozására alkalmas rendezvények
szervezéséig számos területre kiterjed.
Az egyesületek, alapítványok működését nagyban gátolja a lakosság körében megmutatkozó
passzivitás, közömbösség- a legjobb kezdeményezésekre is alig találni érdeklődőt, aktivistát.
A térség német, szlovák, román, szerb nemzetiségei is egyre aktívabbnak bizonyulnak
kulturális hagyományaik megőrzésében, megismertetésében. A helyi társadalom
összetartozását, boldogulását kiemelt feladatukként kezelik az egyházak helyi szervezetei is.
Örömteli tény, hogy a néhány évvel ezelőtt a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú
Egyesület kezdeményezésére térségünkben is elinduló LEADER Program egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a térség gazdasági-társadalmi felemelkedéséért tenni akarók
körében.

Legfontosabb problémák: civil szervezetek forráshiánya, alacsony szintű társadalmi aktivitás
(közömbösség), az elszegényedett társadalom elzárkózása.
Legfontosabb lehetőségek:
Civil szervezetek forrásainak a bővítését segíteni, akik a lakossághoz is el tudnak jutni.
2.2

A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület még a helyi vidékfejlesztési stratégiájának a
kidolgozása előtt megkezdte közösségépítő tevékenységét. Az AVOP LEADER+ Program helyi
megvalósításában tette le névjegyét a Kertészek Földje Akciócsoport, akkor még 8 település
vonatkozásában 80 millió Ft fejlesztési forrás kipályáztatásával. A 2007-2013 közötti LEADER
program megvalósításában a korábbi modellre építettünk, a bevált közösségépítő eszközöket
és működési modelleket hasznosítva.
A HVS kidolgozását a Tervezői Koordináló Csoport (TKCS) végezte, amelyben mikrotérségek
révén képviseltette magát minden érintett település, s mindhárom szféra. Az elfogadott HVS
forrásait terhelő III-as tengelyes pályázatok kiírása 2008 októberében megjelentek.
Az Egyesület munkaszervezete 2008. november 1.-én kezdte meg működését, első jelentős
feladata a pályázati lehetőség népszerűsítése volt- ennek érdekében több tartottunk
fórumot és minden érintett településen szórólapokat osztottunk ki. Ezt a népszerűsítési
modellt azóta is alkalmazzuk - minden megjelenő pályázati lehetőség esetén tájékoztató
fürumokat tartunk, illetve szórólapokat juttatunk ki a támogatásra jogosult településekre.
A kapcsolattartás nem merül ki ennyiben, a nyertes pályázók segítése érdekében kb
negyedévente tartunk tájékoztató fórumot a kifizetési kérelmek benyújtásának segítése
érdekében, illetve évente fórumozunk a monitoring-adatszolgáltatási kötelezettség segítése
érdekében. A speciális problémákat e-mailes, telefonos, vagy személyes tanácsadás keretein
belül tudjuk segíteni, ez a szolgáltatás is egyre népszerűbb.
A közösségépítő tevékenység alapvetően az egyesület működtetésén (elnökségi ülések,
közgyűlések) és az előírt szakmai feladatok (fórumok tartása kifizetésről, pályázati
lehetőségekről, monitoringról; falunapokon megjelenés, rendezvények szervezése stb.)
elvégzésével valósult meg.
Az Egyesület a munkája során alapvetően épít a tagságát is jelentő helyi önkormányzatokra,
a térség aktív civil szervezeteire és a kitörési lehetőségeket hasznosítani képes üzleti szektor
szereplőire (akár pályázóként, akár együttműködő partnerként).
2.3

A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület a helyi vidékfejlesztési stratégiájában aktív
ráhatással a III-as tengely és a IV-es tengely forrásaira volt. A III-as tengelyen belül négy
pályázati lehetőség megvalósításában működtünk közre –a jogszabályt központilag hirdették
meg, az Akciócsoport Egyesület forrásainak a terhére. A III-as tengely kiírásait összefoglaló
táblázat:
2008-as pályázatok
2010-es meghirdetés
kötelezettségvállalásai kötelezettségvállalásai
Falumegújítás és –fejlesztés:
(Almáskamarás, Dombegyház,
Kisdombegyház, Kunágota,
Medgyesegyháza, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Szabadkígyós)
Mikrovállalkozások létrehozása és
fejlesztése (Battonya, Magyarbánhegyes,
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza,
Nagybánhegyes, Pusztaottlaka,
Végegyháza)
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
(Kunágota, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka)
Vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése
(Dombegyház, Kaszaper, Kunágota
Medgyesegyháza, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Végegyháza)
Összesen

Összesen

130 086 €

715 027 €
(kb 200 millió
Ft)

324 765 €

532 268 €
(kb 149 millió
Ft)

259 782 €

117 985 €

377 767 € (kb
106 millió Ft)

795 985 €

83 270 €

1 848 211 €

656 106 €

584 941 €

207 503 €

879 255 €
(kb 246 m Ft)
2 504 317 €
(kb 701 millió
Ft)

A IV-es tengely (LEADER) első körös kiírásainak tapasztalatai: a pályázati kiírás áttekintése
elég nehéz volt a pályázók számára, ami a rövid beadási határidővel együtt várakozáson aluli
részvételt eredményezett. A 2009-ben meghirdetett 13 jogcímünk eredményei, amelyek
alapján a 2011-es meghirdetés történt:
• Hagyományörző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása: 10
pályázat érkezett be, 9 formailag megfelelő pályázat 10,5 m Ft-ot nyert. Az
eredmények alapján az egyik legsikeresebb HPME volt, így ismételt meghirdetése
indokolt.
• Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása: 4 beérkezett
pályázatból 3 volt formailag megfelelő, s nyertek 4 m Ft támogatást
• Szabadidős- és sportprogramok támogatása: 4 pályázat érkezett be, a két formailag
megfelelő pályázat 2,5 m Ft támogatást nyert el

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Környezettudatos
gondolkodás
kialakulását,
szemléletváltozást
elősegítő
rendezvény/tábor: 2 pályázat érkezett be, az egyik lett formailag megfelelő, mely kb
2 m Ft támogatást kapott
Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok: 1 pályázat érkezett be, mely
2,5 m Ft támogatást nyert el.
Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása: egy pályázat érkezett be, amely
31 m Ft támogatást kapott
Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása: 10 pályázat érkezett be, 7 formailag megfelelő pályázat
nyert 46,3 m Ft támogatást. Az eredmények alapján az egyik legsikeresebb HPME
volt, így ismételt meghirdetése indokolt.
Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása: egy pályázat nyert el 1,5 m Ft
támogatást
Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása: két pályázat érkezett be, melyből 1
formailag megfelelő pályázat nyert el 5,5 m Ft támogatást.
A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása,
látogathatóvá tétele: 1 pályázat érkezett be, s nyert el 4,5 m FT támogatást
Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való
visszatérést segítő tanfolyamok: 3 beérkezett pályázat közül egy bizonyult formailag
megfelelőnek, s nyert el 5,3 m Ft támogatást
Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és
infrastruktúrabővítés: 1 beérkezett pályázat, mely formailag is megfelelőnek
bizonyult, s nyert el 24,5 m Ft támogatást
Mezőgazdasági termékek hozzáadott érték növelését célzó beruházás: 13 pályázat
érkezett be, a 12 formailag megfelelő pályázat kapott 165 m Ft támogatást. Az
eredmények alapján az egyik legsikeresebb HPME volt, így ismételt meghirdetése
indokolt.
Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit
szerv.infr.felt.jav: két pályázat érkezett be, de egyikük sem volt formailag megfelelő, ,
így ismételt meghirdetése nem indokolt
Roma integrációs program: a kiírásra pályázat nem érkezett be, így ismételt
meghirdetése nem indokolt
Kistermelői élelmiszerfeldolgozása: a kiírásra nem érkezett be pályázat, így ismételt
meghirdetése nem indokolt
Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a
támogatása: a kiírásra pályázat nem érkezett be, , így ismételt meghirdetése nem
indokolt

A LEADER pályázatok állapotát bemutató összefoglaló táblázat (2011. március 1.-ei állapot
szerint, mely nem tartalmazza a két meg nem hirdetett, tervezést segítő összesen kb 65 m Ft
keretösszegű intézkedést):
Maradvány
Lekötésre
tervhez
került összeg képest
rendezvény - Szabadidős- és sportprogramok támogatása
közösségi célú - Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása

2 695 343

7 387 773

31 711 317 11 091 842

közösségi célú - Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása

5 408 400

8 112 600

közösségi célú - Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása

1 458 260

3 950 140

közösségi célú - Szabadidős- és sportegyesületek eredményes
működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása

46 299 454

0

közösségi célú - A településközösség számára kulturális értéket
képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele

4 168 321

1 172 474

képzés - Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára
munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok

5 270 999

8 250 001

rendezvény - Környezettudatos gondolkodás kialakulását,
szemléletváltozást elősegítő rendezvény/tábor

1 883 698

8 933 102

rendezvény - Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok

2 479 831

2 928 569

24 582 789

1 107 111

vállalkozási alapú - Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai
szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúrabővítés
vállalkozási alapú - Mezőgazdasági termékek hozzáadott érték
növelését célzó beruházás
rendezvény - Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági
táborok támogatása
rendezvény - Hagyományörző, helyi identitást erősítő rendezvények,
programok támogatása
rendezvény- Roma integrációs program

154 036 027 10 546 381
4 116 737 14 861 681
10 461 058 21 989 342
0
0

vállalkozási alapú - Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási
tevékenységet ellátó non-profit szerv.infr.felt.jav

0

0

vállalkozási alapú - Kistermelői élelmiszerfeldolgozása

0

0

vállalkozási alapú - Bio- és ökotermelés elterjedését segítő,
bemutató gazdaság kialakításának a támogatása.

0

Összesen

294 572 234

0
100 331
016

A LEADER második körös meghirdetésére 2011-ben került sor, 9 célterületet hirdettünk meg.
Újdonság volt, hogy csak elektronikusan lehetett a pályázatokat benyújtani, ami számos
informatikai jellegű problémát eredményezett. Mégis, elég sikeresnek titulálhatjuk, mert a
döntéshozatal is jelentősen gyorsult, és a pályázati kedv is élénk volt.
A hozzánk tartozó 19 településről összesen 86 pályázat érkezett be az Egyesületünkhöz. A
pályázatok bírálata hamar lezárult, az elnökség április 19.-én dönthetett a pályázati
ponthatárokról. Örömteli volt, hogy a fejlesztési források átcsoportosításával minden
formailag megfelelő pályázatot támogatásban tudtunk részesíteni, az alábbi bontásban:
Kiosztott
támogatás (Ft)

Célterület megnevezése
A helyi humán-erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése.

2 000 000

Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő vagy sportcélú
rendezvények és táborok.
A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások
fejlesztése

17 102 833
13 962 459

Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása

33 559 708

Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

52 934 529

A helyi termék feldolgozó közösségi tér kialakítása

9 370 457

Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

130 397 163

A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása.

9 703 138

Térfigyelő kamerarendszer kialakítása hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonságjavítás érdekében.
Összesen

43 042 997
312 073 284

A két LEADER-es pályázati kört nehéz összehasonlítani, eredményeit is leginkább a pályázati
célok jellege mentén tudjuk összesíteni:
I. kör
Vállalkozási alapú fejlesztés
(Dombegyház, Kaszaper, Mezőkovácsháza,
Medgyesegyháza, , Magyarbánhegyes,

178 618 816 Ft

II kör
154 062 760 Ft

Összesen
332 681 576 Ft

Nagykamarás, Pusztaottlaka, Újkígyós)
Képzések
(Kaszaper,
Rendezvények
(Pusztaottlaka, Battonya, Medgyesegyháza,
Mezőkovácsháza, Kevermes, Magyarbánhegyes,
Kaszaper, Végegyháza, Nagykamarás,
Dombegyház, Dombiratos, Újkígyós,
Nagybánhegyes, )
Közösségi terek felújítása, létesítése
(Battonya, Dombegyház, Kaszaper, Kevermes,
Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka,Újkígyós, Végegyháza)
Összesen

2.4

5 270 999 Ft

2 000 000 Ft

7 270 999 Ft

21 636 667 Ft

17 102 833 Ft

38 739 500 Ft

89 045 752 Ft
294 572 234 Ft

138 907 691 Ft
312 073 284 Ft

227 953 443 Ft
606 645 518 Ft

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága

A helyi vidékfejlesztési stratégia elkészülte, majd 2011-es felülvizsgálata és jelen
felülvizsgálata között számos társadalmi, gazdasági folyamat zajlott le, mely alapvetően
befolyásolta annak megvalósítását.
A mindenki által ismert gazdasági válság alapvetően és negatívan nyomta rá bélyegét az
elképzelt, illetve elnyert fejlesztésekre. Több nyertes pályázó visszamondta a pályázatát,
illetve a LEADER harmadik körös meghirdetése új jogszabály alapján fog történni. Az új
jogszabály és szabályozási környezet már igyekszik felkészíteni a térséget, a pályázókat az EU
2014-2020 közötti tervezési időszakában várható eljárásokra, tervezési metódusokra.
Örömteli, hogy az Irányító Hatóság döntése alapján további 156 millió Ft fejlesztési forrást
kapott Akciócsoprtunk, amelynek a hatékony felhasználásról mindenféleképpen szükséges
jelen felülvizsgálat lefolytatása, a HVS aktualizálása. Reméljük, hogy a mintegy 80 millió Ft
még kérdéses támogatás sorsa a pályázati kiírásig rendeződik (lemondott, ellehetetlenült
pályázatok).
2.5

SWOT elemzés

Erősségek
-

Gyengeségek
A
térség
természeti
adottságai
kedveznek
a
mezőgazdasági termelésnek

-

Elavult közlekedési hálózat
Ipari-szolgáltató üzemek hiánya,
feldolgozóipar alacsony szintje, magas

-

-

Kertészeti
hagyományok,
hazai dinnyetermesztés 60%át itt állítják elő
Védett vízbázis található az
Akciócsoport területén, innen
látják el Békés megye nagy
részét ivóvízzel
Román határ közelsége,
gazdaságtörténeti
kapcsolatok Aradhoz.

-

-

-

Lehetőségek
-

-

Kihasználatlan
turisztikai
lehetőségek
(Wenckheim
kastély, lovasturizmus stb.)
Termálkincs
kihasználása
(geotermikus
energia,
gyógyfürdők)
mezőgazdasági
termékek
feldolgozási,
értékesítési
feltételeinek javítása
A
térségben
elindult,
tervezett hagyományerősítő
kezdeményezések,
rendezvények,
civil
összefogás
mg-i termékekre alapozott
kisméretű feldolgozó ipari
egységek kialakítása
közösségépítés,
közösségfejlesztés

munkanélküliség
Mezőgazdasági termékek szezonális
jellegének
enyhítéséhez
nincs
megfelelő
infrastruktúra
(zöldségszárító, hűtőház, konzervgyár
stb.)
Vízbázis
felhasználásába
nincs
semminemű beleszólása a helyieknek
– korlátozott öntözési lehetőségként,
házrepedések
miatt
csak
negatívumként jelentkezik a vízbázis
Lakosság rossz jövedelmi viszonyai,
vállalkozások
tőkeszegénysége,
forráshiányos önkormányzatok

Fenyegetések
-

-

LEADER
fejlesztési
források
szűkössége
Pályázatok, kifizetési kérelmek lassú
elbírálási ideje miatt a LEADER
program rossz megítélése (második
kör tapasztalatai alapján esélye
alacsony)
A hátrányos helyzet fennmaradása
A fiatalok elvándorlása a térségből
folytatódik
Előfinanszírozás nehézsége miatt a
nyertes projektek nem valósulnak
meg

3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
2015-re a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a mezőgazdasági termékek
feldolgozottsági szintje emelkedik, a civil közösségi terek megújulnak, a hagyományörző
rendezvények kiemelt szerepet kapnak, ezáltal a térségben kismértékben javulnak a
jövedelemszerzési viszonyok és a helyi életminőség, új munkahelyek jöhetnek létre.
3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez
A térségünk a helyzetelemzés részben bemutatottak alapján hátrányos helyzetű, gazdasága
elsősorban mezőgazdasági beállítottságú, súlyos társadalmi problémákkal küzködik (magas
munkanélküliség, rossz jövedelmi viszonyok stb.). A térség a SWOT analízisében bemutatott
erősségeire építve számos lehetőség előtt áll. A HVS forrásait a megadott keret- és
feltetelrendszer között ezen lehetőségek kihasználására szánjuk.
A célkitűzések közül elsődleges cél a helyi gazdaság erősítése (turizmus, mikrovállalkozások,
mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelése), a helyi lakosság életminőségének a
javítása, a közösségi kezdeményezések felkarolása.
A HVS mindenképpen illeszkedik a mezőkovácsházi kistérség fejlesztési dokumentumaihoz,
illetve Békés megye fejlesztési elképzeléseihez is.
3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései
A Kertészek Földje Akciócsoport fő célkitűzései, és az azokhoz tartozó intézkedések:
1. A helyi életminőség javítása
A térség korábban ismertetett társadalmi problémáinak a kezelésére, enyhítésére szükség
van a helyi identítitás erősítésére, a fiatalok és aktív korú lakosság kulturális és szórakozási
lehetőségeinek biztosítására, a rekreációs terek ápolására. Ennek keretén belül támogatjuk:
• a kulturális örökség védelmét (támogatás: III tengely),
• a helyi humán-erőforrás fejlesztését és a társadalmi tőke erősítését (támogatás:
horizontális),
• a gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakítását, felújítását,
bővítését, korszerűsítését (támogatás: LEADER),
• a falumegújítási programokat (támogatás: III tengely),
• Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása (támogatás: LEADER),
• Közbiztonság-javító programokat (támogatás: LEADER) (Térfigyelő kamerarendszer
kialakítása, fejlesztése, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás
érdekében, Térfigyelő kamerarendszer központjának kiépítése a Rendőrségen)
• a hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, sportrendezvények és
táborokat (támogatás: eszközbeszerzés LEADER).

•

•

Idősek távfelügyeleti rendszerének kiépítése- távfelügyeleti eszközök és felügyeleti központ
kiépítése (támogatás: LEADER),

Civil szervezetek eszközbeszerzésének a támogatása (támogatás: eszközbeszerzés
LEADER).

2. A helyi vállalkozások fejlesztése
A térségben hagyományos gyenge lábakon áll a szolgáltató szektor és az ipari termelés, az
élelmiszerfeldolgozás. A helyi gazdaság fejlesztése érdekében az alábbi intézkedések lesznek
támogathatók:
• A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások
fejlesztése (támogatás- LEADER);
• Mikrovállalkozások, szolgáltatások, hagyományos kisipari termelés körének
fejlesztésének támogatása (támogatás: III tengely, alacsony értékű beszerzés: LEADER);
3. A fenntarható fejlődés támogatása (horizontális célkitűzés)
Az Akciócsoport területe védett vízbázison terül el, a mezőgazdasági területek remek
adottságokkal bírnak, így a globális felmelegedés és a fenntartható fejlődés kezelése a
hosszú távú távú megmaradás záloga. A környezettudatosság jegyében az alábbi
intézkedéseket támogatjuk:
• Megújuló energiák előállításának és hasznosításának támogatása;
• Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési
technológiák és módszerek alkalmazásának és természetvédelmi célú programok
támogatása;
• A diverzifikáció ösztönzése, az innovatív elképzelések alkalmazásának és a
környezettudatos szemlélet kialakulásának és elterjedésének elősegítése;
• A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása;
• Az ivóvízbázis védelmének támogatása
4. A helyi turizmus fejlesztése
A táji és épített adottságai a térségnek rendelkezésre áll, de azok ismertsége, kihasználtsága
alacsony. A térség turisztikai potenciáljainak a hasznosítása érdekében az alábbi
intézkedések támogathatók:
•
•
•

Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra, szolgáltatások fejlesztésének
támogatása (támogatás: III tengely);
Turisztikai szempontból is hasznosítható helyi természeti és épített értékek felújításának,
megóvásának, fejlesztésének támogatása (támogatás: III tengely);
A kistérség turisztikai szempontból történő megismertetését, a turisztikai potenciál
kihasználását lehetővé tévő programok támogatása (támogatás: horizontális)

•

•
•
•
•

5. Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej)
feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése
A térség alapvetően mezőgazdasági beállítottságú. Alapvető probléma a termelésből
származó jövedelmek folyamatos csökkenése, termelt mennyiség, termőfelület/
állatlétszám csökkenése. Ennek elsődleges oka a feldolgozás alacsony szintje. A
feldolgozottsági fok javítása érdekében az alábbi intézkedés támogathatók:
A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, piacra jutásának
elősegítése (támogatás:LEADER);
A helyi termék feldolgozó közösségi tér kialakítása (támogatás (LEADER)).
Kertészeti tevékenységet, állattartást folytató őstermelők termelésének támogatása
(támogatás: LEADER)
Kertészeti, állattartó őstermelők együttműködésre épülő eszközbeszerzésének
támogatása (támogatás: LEADER)

3.4

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiánkon belül, forrásokkal az alábbi intézkedéseket hirdetjük
meg 2013-ban. Az intézkedések részletei a LEADER Terv keretén belül, részletesen
megtalálható.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, fejlesztése, hozzátartozó eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás érdekében.
Térfigyelő kamerarendszer központjának kiépítése a Rendőrségen
Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása
Gazdasági és/vagy közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakítása,
felújítása, bővítése, korszerűsítése
Idősek távfelügyeleti rendszerének kiépítése- távfelügyeleti eszközök és felügyeleti
központ kiépítése
Civil szervezetek kisértékű eszközbeszerzésének a támogatása
Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása
A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások
fejlesztése
Kertészeti, állattartó őstermelők kisértékű eszközbeszerzésének támogatása
Mikrovállalkozások kisértékű eszközbeszerzéseinek támogatása

3.5

Forrásallokáció

Az Irányító Hatóság 2013. Március 21.-ei tájékoztatása szerint a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesületnek 204 310 984 Ft fejlesztési forrása áll rendelkezésre,
amelyet az intézkedések között az alábbiak szerint kíván megosztani:
CÉLKITŰZÉ
SEK
Sorszáma

Intézkedés
címe

Célterület
becsült
forrása
(Ft)
Gazdaságf
ejlesztési
Intézkedés
jellege
(versenyké
pesség(41
1),
környezetg
azdálkodás
( 412),
életminősé
g javító
(413))

Helyi mezőgazdasági termékek
(gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej)
feldolgozottsági fokának növelése,
piacra jutásának segítése
08
05
06
07
09
Idősek
Civil
Mezőgazd Kertészeti, Kertészeti,
távfelügyelet szervezete asági
állattartó állattartó
i
k
termékek őstermelő őstermelő
rendszeréne eszközbes hozzáadot k
k
k kiépítésezerzéséne t
eszközbes együttműk
távfelügyelet k a
értéknövel zerzéséne ödésre
i eszközök és támogatás ő
k
épülő
felügyeleti
a
beruházás támogatás eszközbes
központ
a
a
zerzéséne
kiépítése
k
támogatás
a

A helyi életminőség javítása

01
Térfigyel
ő
kamerar
endszer
kialakítá
sa,
fejleszté
se,
hozzátar
tozó
eszközb
eszerzés
a
közbizto
nságjavítás
érdekéb
en.

02
Térfigyelő
kameraren
dszer
központjá
nak
kiépítése a
Rendőrség
en

03
Szabadidő
s és
sportcélú
már
meglévő
közösségi
terek
felújítása

04

Gazdasági
és/vagy
közösségi
célokat
szolgáló
kisebb
közösségi
terek
kialakítása,
felújítása,
bővítése,
korszerűsítés
e

60 000 00
0
(07,10,11
intézkedés
ekre
összesen)

50 000
000

8 000 000

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

413

413

413

413

413

413

411

42 000 000

A helyi vállalkozások
fejlesztése
10
A helyi
mezőgazd
asági
termékekh
ez kötődő
feldolgozó
és
értékesítő
vállalkozás
ok
fejlesztése

11
Mikroválla
lkozások
eszközbes
zerzéseine
k
támogatás
a

44 310 984
60 000 000 (07,10,11
intézkedésekre
összesen)
Igen

411

411

Igen

Igen

411

411

Az Akciócsoport kinyilvánítja azon szándékát, hogy a térfigyelő kamerarendszerek kiépítését
mindenképpen támogatni kívánja minimum 50 000 000 Ft-tal, elkülönít legfeljebb 8 000 000
Ft-ot Térfigyelő kamerarendszer központjának kiépítése a Rendőrségen intézkedésre, illetve
elkülönít minimum 44 310 984 Ft-ot a Kertészeti, állattartó őstermelők eszközbeszerzésének
támogatása (önálló és együttműködési) intézkedésekre.

4

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések

4.1 Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés
A HVS felülvizsgálata szorosan épít a HVS 2011 évi felülvizsgálatának az eredményeire, a pályázati
sikerek tapasztalatára.

A 16/2013IH Közlemény megjelenését követőem, a HVS felülvizsgálat megkezdéséről
tájékoztató levelet küldtünk ki a tagságunk számára, március 8.-án.
A HVS felülvizsgálatával kapcsolatos képzésen, 2013. Március 20.-án Szél Adrián
munkaszervezet vezető és Bozó József alelnök vett részt.
A képzésen elhangzottak és a HVS felülvizsgálat eljárásrendjének elfogadását követően,
2013. Március 27.-ei elnökségi ülésen döntöttünk a HVS felülvizsgálat menetéről, irányáról.
Az elnökségi döntés alapján a munkaszervezetet felruházták a HVS felülvizsgálat
előkészítésével. Az elnökség döntött három kisértékű intézkedés elfogadásáról, illetve arról,
hogy rendezvényeket és képzéseket nem kíván támogatni (ilyen típusú pályázatok
elkészítésének nehézségei, elszámolásának problémái miatt), döntött több, korábbi
célterület összevonásáról. A döntés alapján e-mailen és a honlapunkon tájékozattunk
minden egyesületi tagot, korábbi nyertes pályázót, érdeklődőt a HVS felülvizsgálat
menetéről, illetve a meghirdetett fórumokról, helyszínekről. A tájékoztatóval együtt
elküldtük, megjelenítettük a projek ötlet gyűjtő adatlapot is.
A fórumok helyszíneit úgy választottuk össze, hogy olyan településeken mérjük fel az
igényeket, ahonnan alacsony számú pályázat érkezett be forrásainkra
• Szabadkígyós 2013.04.04 (csütörtök) 8.00 Polgármesteri Hivatal (8 fő)
• Magyarbánhegyes 2013.04.04 (csütörtök) 10.00 Polgármesteri Hivatal (9 fő)
• Battonya 2013.04.04 (csütörtök) 13.00 Polgármesteri Hivatal (3 fő)
• Kevermes 2013.04.04 (csütörtök) 15.00 Polgármesteri Hivatal (16 fő)
A HVS-t az elnökségi ülés határozatai, a beérkezett projektötletek (3 db) és a fórumok
tapasztalatai alapján a munkaszervezet készítette elő és küldte ki a tagság részére, helyezte
el a honlapján 2013. Április 8.-án. A kiküldött HVS visszajelzései, az IH által 2013.04.09.-én
tartott tájékoztató alapján, és további egy beérkezett projektötlet alapján a HVS-t a
munkaszervezet finomította, a finomított HVS-t tárgyalta az elnökség is a 2013. Április 12.-ei
ülésén.
A HVS elfogadására a 2013. Április 12.-ei Közgyűlésen került sor.
2011-ben az akciócsoport az alábbi nyilvánossági tevékenységeket látta el:
HVS felülvizsgálat első szakasza:
• HVS felülvizsgálatról szóló közlemény megjelentetése a honlapunkon, a hirdetmény
megküldése minden önkormányzat számára 2010. február 10.-én
• HVS felülvizsgálat elindítása: 2011. Február 17.-ei Közgyűlés, melyen a tervezői csoport is
kijelölésre került

•

•
•

Projekt ötletek gyűjtése érdekében települési szintű fórumok megtartása:

o Végegyháza 2011.02.22 17.00-18.30 Polgármesteri Hivatal
o Medgyesegyháza 2011.02.23 8.00-9.30 Polgármesteri Hivatal
o Mezőkovácsháza, 2011.02.23 10.00-11.30 Polgármesteri Hivatal
o Battonya 2011.02.23. 13.00-14.30 Polgármesteri Hivatal
o Kunágota 2011.02.24 8.00- 9.30 Művelődési Ház
o Dombegyház 2011.02.24. 10.00-11.30 Polgármesteri Hivatal
o Kaszaper 2011.02.25 8.00- 9.30 Polgármesteri Hivatal
o Újkígyós 2011.02.25 10.00-11.30 Polgármesteri Hivatal
Tervezői csoportülések (2011. Március 1.-én, 2011 március 8.-án), melyeket
megjelentettünk az Egyesület honlapján és megküldtük e-maiulben a tagságunk
számára
HVS elfogadása 2011. Március 11.-ei Közgyűlésen – közgyűlések összehívása
alapszabályban rögzítettek szerint (postán és e-mailen 8 nappal közgyálést
megelőzően)

HVS felülvizsgálat második szakasza:

•

•
•

4.2

Tervezői csoportülések (2011. Március 22.-én (döntés a projektötletekről), 2011
Március 29.-én (célterület tervezés megkezdése) és 2011 április 5.-n (célterülettervezés lezárása) melyeket megjelentettünk az Egyesület honlapján és megküldtük
e-mailben a tagságunk számára
Célterületek egyeztetése Irányító Hatósággal és Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal 2011. április 15.-én Budapesten
Döntés a HVS-ről közgyűléseken (2011. március 24 (döntés projektötletekről és 2011.
május 23 (döntés a HVS-ről)) - közgyűlések összehívása alapszabályban rögzítettek
szerint (postán és e-mailen 8 nappal közgyűlést megelőzően)
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület munkaszervezet az alábbi fontosabb
tevékenységeket végezte:
• Központi iroda kialakítása, működtetése Medgyesegyházán az FVM-mel, VM-mel
kötött együttműködési megállapodásnak megfelelő feltételek mentén (fontos
mérföldkő volt a 2009 szeptember, az akkreditációs feltételeknek megfeleltetése), a
honlap folyamatos frissítésével (nyertes pályázatok megjelenítése, működési
költségek megjelenítése),
• Battonyai és újkígyósi aliroda megnyitása, működtetése, bezárása (nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket),
• Adminisztratív előírásoknak megfelelés biztosítása a munkaterv mentén
(kapcsolattartás a potenciális pályázókkal, tanácsadások, kapcsolattartás a HVI-vel,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

régiós koordinátorral, Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulással, MVH-val;
feladatellátással kapcsolatos képzéseken, rendezvényeken való részvétel; hírek,
események gyűjtése folyamatosan, hír generálása),
rendeletek, eljárásrendek folyamatos követése, esetenkénti észrevételezése
Egyesület működésének finanszírozás előkészítése, biztosítása,
Szakmai, pénzügyi beszámolók, hiánypótlások elkészítése,
Egyesület működtetése az alapszabályban rögzítettek szerint (Közgyűlések, elnökségi
Ülések, FEB ülések),
Akkreditált feladatok keretei között beérkezett III-as tengely második és negyedik
körös, és IV-es tengelyes első-második körös pályázatok érkeztetése, iktatása,
rögzítése, szkennelése, előzetes helyszíni szemlék, A1-A2-A3 ügyintézés,
hiánypótlások lefolytatása
Nyertes pályázók írásban és telefonon is tájékoztattuk monitoring adatszolgáltatási
kötelezettségére, igény esetén az MVH-s kapcsolattartásban is segítettük őket.
A „Falunap 2009 és Falunap 2010” pályázattal kapcsolatosan a potenciális pályázókat
tájékoztattuk, fórumot tartottunk, s a HVI-vel közös fogadónapot szerveztünk
A II. Nemzetközi LEADER EXPO-n megjelenés. 2010. Március 3-március 7 közötti
időszakban színvonalas standdal képviseltettük régiónkat, amely számos elismerést
szerzett.
I Nemzetközi Dinnyefórum megszervezése, közreműködés a II Nemzeti Dinnyefórum
lebonyolításában
Fórumokat tartottunk kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatban, várható
pályázati kiírásokról.
Egyetemi és főiskolai hallgatók segítése (látogatások szervezése, szakdolgozatok
elkészítése)
Rajzpályázat hirdetése
Irányító Hatóság által kiadott egyéb feladatok elvégzése,
Az Egyesület működését érintő ellenőrzések lefolytatásának a segítése (jelentősebb
ellenőrzések: KPMG, munkaügyi felügyelet, MVH)

A helyi akciócsoport jövőbeli működése:
Az Akciócsoport munkaszervezetének jövőbeli működése elsősorban az Irányító Hatóság által reá
bízott feladatok és a finanszírozási lehetőségek függvénye. Az Egyesület költségvetését 2015-ig kell
terveznünk. A működés pontos végső dátuma még nem ismert. A legfontosabb jövőbeli feladatok:

•

Központi iroda működtetése Medgyesegyházán a VM-mel újraértelmezendő
együttműködési megállapodásnak megfelelő feltételek mentén, a honlap folyamatos
frissítésével (nyertes pályázatok megjelenítése, működési költségek megjelenítése),

•

•
•
•
•
•
•

Adminisztratív előírásoknak megfelelés biztosítása a munkaterv mentén
(kapcsolattartás a potenciális pályázókkal, tanácsadások, kapcsolattartás,
feladatellátással kapcsolatos képzéseken, rendezvényeken való részvétel; hírek,
események gyűjtése folyamatosan, hír generálása),
rendeletek, eljárásrendek folyamatos követése, esetenkénti észrevételezése
Finanszírozás előkészítése, biztosítása,
Szakmai, pénzügyi beszámolók, hiánypótlások elkészítése,
Egyesület működtetése az alapszabályban rögzítettek szerint (Közgyűlések, elnökségi
Ülések, FEB ülések),
2013 nyarán meghirdetendő IV-es tengelyes újabb pályázati kiírásaira benyújtott
pályázatok érkeztetése, iktatása, rögzítése, szkennelése, előzetes helyszíni szemlék,
ügyintézés, hiánypótlások lefolytatása
A nyertes pályázók segítése a projektek megvalósítása érdekében.

Hozzájárulás a HVS megvalósításához:
Az Egyesület a HVS megvalósítását több dimenzióban segíti. Elsősorban egyesületi jellege, a térség
önkormányzatait, civil szervezeteinek, vállalkozóinak összességeként működő önkéntes közössége
biztosítja a helyi érdekek megfogalmazását, megvalósítását. A tagság, az elnökség összetétele is
biztosítja a helyi érdekek képviseletét, a szférák közötti egyenlőséget. A HVS felülvizsgálata során, a
pályázati lehetőségek megjelenésekor a térség minden szereplőjét tájékoztattuk, tájékoztatjuk.
A HVS megvalósítását segíti a térségben működtetett akkreditált iroda, amely személyi és tárgyi
feltételeinek a biztosításával lehetőséget biztosít a helyi és közvetlen tájékoztatáshoz. Az iroda
jelenlegi legfontosabb feladata a Tagság aktivitására és döntéseire építve a pályázati kiírások
összeállítása, a pályázatok ügykezelése (az MVH által meghatározott eljárásrend szerint!)
összefoglalóan a HVS megvalósítása.

5

Mellékletek

5.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek
Egyeztetések számát, a helyszíneket, résztvevők számát, és egyéb kiegészítő információk listaszerű,
rövid ismertetését tartalmazza a fejezet, amelybe beletartoznak a HVS elfogadására meghirdetett
HACS gyűlésre vonatkozó információk is.
5.2

Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció

5.2.1

ÚMVP III tengely forrásallokációs tábla (Elnökség 2012.12.07.-ei döntéséig bezárólag)

Forrásallokációs tábla
Jogcím

Forrásallokáció
€

Falumegújítás és -fejlesztés
102/2012. (X.1.) VM rendelet
Mikrovállalkozások létrehozása
és fejlesztése
47/2012. (V.11.) VM rendelet
Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
52/2012. (VI.8) VM rendelet
Vidéki örökség megőrzése
103/2012. (X.1.) VM rendelet
Összesen

864 794

581 309

1-2 körben
Lekötött
forrás
€
664 551

503 037

3. körhöz rendelkezésre
álló forrás
€
200 243

Ft
62 992 443

78 272

24 622 806

699 514

377 767

321 747

101 215
171

1 139 336

834 975

304 361

95 745 883

3 284 953

2 380 330

904 623

284 576 303

3. körös lekötés (várható)

€
113 440

Ft
33 158 491

78 272

24 622 573

60 021

18 881 170

123 270

36 031 940

375 003

112 694 174

5.2.2

NYERTESLISTA –III ÉS IV TENGELY

2010.01.01-től 2012. december 31-ig támogatott mikrovállalkozások fejlesztése projektek listája

Sorszám

pályázó neve

1
Lukács László
2
3

Teher-Pont Kft
Laukó Tünde
Erzsébet

4
5
6

Molnár László
Nadicsán Zoltán
Gyopár-Trans Kft

7
8

Medgyes-Tech Kft
Medgyes Security
Kft

kérelem/pályázat címe
Informatikai és
vagyonvédelmi korszerűsítés
Gumijavító műhely
berendezés
A medgyesegyházi
szépségszalon felújítása
Autógumi javító és
kerékpárszerelő műhely
Irodai géppark beszerzése
Végegyháza szélessávú
optikai kábeles ellátása
Gazdasági épület átalakítása,
műhely építése
Medgyes Security Kft
eszközfejlesztése

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Battonya
578 439
Battonya
7 403 500
Medgyesegyháza
778 047
Nagybánhegyes
Battonya
Végegyháza

2 220 682
562 670
712 400

Medgyesegyháza
26 397 107
Medgyesegyháza
1 710 331

Sorszám

pályázó neve

kérelem/pályázat címe

9

Ottlakai
Businesspark Kft
XBOW Kft
Simondán Csaba

Rendezvényszervezés
eszközeinek beszerzése
Földmunkagépek beszerzése
Vegyesbolt felújítása
Ácsműhely építése,
kapcsolódó eszközbeszerzés
Felszabadulás utcai vegyesitalbolt felújítás és
eszközkorszerűsítls
Szeszfőzde korszerűsítés

10
11
12
13

14

Kun László
Lehoczki-Krsjak
János
"Harmatvíz"
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Pusztaottlaka
Végegyháza
Almáskamarás
Kaszaper

27 450 566
24 705 200
6 140 513
9 433 804

Dombegyház
4 423 062
Pusztaottlaka
4 625 194

2010.01.01-től 2012. december 31-ig támogatott turizmusfejlesztési projektek listája

Sorszám

pályázó neve
Kunágotai

kérelem/pályázat címe
Tájház felújítása és

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)
Kunágota

megítélt
támogatás
összege
(Ft)
32 793 909

Sorszám

pályázó neve

1.

Természet- és
Vidékörző
Alapítvány
Magyar Dinnye
Szövetsége
Közhasznú
Egyesület

2.

kérelem/pályázat címe

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

működtetése
Agroturisztikai bemutatóhely
Pusztaottlakán

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Pusztaottlaka

18 881 170

2010.01.01-től 2012. december 31-ig támogatott falufejlesztési projektek listája

Sorszám

7.
8.

pályázó neve
Nagykamarás
Község
Önkormányzata
Szabadkígyósért

kérelem/pályázat címe

Játszótérfejlesztés
Szabadkígyós Közösségi Tér

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

Nagykamarás
Szabadkígyós

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

6 219 255
8 928 110

Sorszám

9.

10.
11.

pályázó neve
Közalapítvány
Dombegyház
Nagyközség
Önkormányzata
Alapítvány
Almáskamarásért
Közalapítvány
Közalapítvány
Dombegyházért

kérelem/pályázat címe

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Dombegyház

10 185 291

és Közterület Felújítás
Dombegyház közparkjainak
felújítása

Park játszótér felújítása
Dombegyházi Játszótér
létrehozása

Almáskamarás
Dombegyház

825 000
9 999 697

2010.01.01-től 2012. december 31-ig támogatott vidéki örökség megőrzése projektek listája.

Sorszám
7.

8.

pályázó neve
Kunágotai
Református
Egyházközség
Szent István Király
Plébánia

kérelem/pályázat címe

Kunágotai Református
Templom felújítása
Dombegyházi Katolikus
Templom felújítása

Fejlesztés/beruházás
megvalósításának
helye (Település)

megítélt
támogatás
összege
(Ft)

Kunágota

10 527 356

Dombegyház

8 352 296

2010.01.01-től 2012. december 31-ig támogatott LEADER projektek listája.

Sorszám

pályázó neve

VIHARSAROK
AUTÓ-MOTOR
SPORTEGYESÜLET
Sportegyesület
Gödrösöki
Sporthorgász
Egyesület
Községi
Önkormányzat
Polgármesteri
Önkormányzat

Kaszaper Község
Önkormányzat
Végegyházáért

jogcím típusa

Szabadidős- és
sportprogramok
támogatása
Szabadidős- és
sportprogramok
támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Sportoljunk együtt! Pusztaottlaka

megítélt
támogatás
összege (Ft)

1 859 280

Horgyászverseny
2011

Battonya

836 063

IV. Bán Napok

Magyarbánheg
yes

1 449 000

IV.
Hagyományőrző
Nap Kaszaperen

Kaszaper

1 053 000

HAGYOMÁNYŐR

Végegyháza

1 425 000

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Közhasznú
Alapítvány

identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi

ZÉST SEGÍTŐ
RENDEZVÉNY

Nagykamarás
Község
Önkormányzat
Purdi Mihály
Románkultúrális
Egyesület

Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat
Dombegyház
Nagyközség
Önkormányzata
Mezőkovácsháza

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

megítélt
támogatás
összege (Ft)

II. Krumplifesztivál

Nagykamarás

1 592 442

Családi juniális az
elszármazottak
napján

Pusztaottlaka

983 500

Dinnyefesztivál
2010

Medgyesegyh
áza

907 396

Dombegyházi
Halmok Közi
Sokadalom

Dombegyház

1 187 200

MEZŐKOVÁCSH

Mezőkovácshá

1 240 000

Sorszám

pályázó neve

identitást erősítő
rendezvények,
programok támogatása
Hagyományörző, helyi
identitást erősítő
Dombiratos Község
rendezvények,
Önkormányzat
programok támogatása
Hagyományőrző, helyi
Medgyesegyházi
identitást erősítő ifjúsági
Nebulókért Alapítvány táborok támogatása
Kalocsa Róza
Hagyományőrző, helyi
Nonprofit Közhasznú identitást erősítő ifjúsági
Kft.
táborok támogatása
Kevermesi
Honismeretért és
Hagyományőrző, helyi
Falusi Turizmusért
identitást erősítő ifjúsági
Egyesület
táborok támogatása
Többfunkciós kulturálisÚjkígyós Város
és közösségi tér
Önkormányzat
kialakítása
Város Polgármesteri
Hivatal

Lemondott

Lemondott

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

ÁZI NAPOK

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
za

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Dombiratos
falunap

Dombiratos

623 520

Hagyományőrzés,
közösségépítés

Medgyesegyh
áza

672 499

Honfoglaló
olvasótábor
szervezése"
"GÁNYÓK
FÖLDJÉN"
Honismereti
Ifjúsági Tábor
Piactér építése

Mezőkovácshá
za

1 736 800

Kevermes

1 707 438

Újkígyós

31 711 317

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőkért
Közhasznú
Alapítvány
Dombegyház
Nagyközség
Önkormányzata

Komplex kulturális- és
közösségi tér kialakítása

Komplex
közösségi tér
kialakítása
Pusztaottlakán

Szabadtéri többfunkciós
közösségi tér kialakítása

Őshonos
növényvilág
telepítése

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Pusztaottlaka

megítélt
támogatás
összege (Ft)

5 408 400

Dombegyház

1 458 260
Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
MEDGYESEGYHÁZA segítő, már meglévő
SPORT Egyesület
közösségi terek felújítása
Szabadidős- és
sportegyesületek
Kaszaper Futball
eredményes működését
Club Közhasznú
segítő, már meglévő
Egyesület
közösségi terek felújítása

Medgyesegyházi
Sportpálya
felújítása

Medgyesegyh
áza

A kaszaperi
sportpálya
körbekerítése és
felújítása

Kaszaper

8 105 705

6 561 334

Sorszám

pályázó neve

Mezőkovácsházi
Torna Egylet
Turul
Vadásztársaság
Nagybánhegyes
Egyesület

Sportegyesület
Kaszaper Közhasznú
Egyesület

VIHARSAROK
AUTÓ-MOTOR
SPORTEGYESÜLET

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása
Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása
Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása
Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása

Gépbeszerzés

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Mezőkovácshá
za

megítélt
támogatás
összege (Ft)

4 943 750
Vadászház
felújítása, tetőtér
beépítése

Nagybánhegye
s

2 448 147

Sportöltöző
korszerűsítése

Kaszaper

Szauna és
sókabin
kialakítása
előtérrel együtt

Pusztaottlaka

8 112 600

7 800 040

Sorszám

pályázó neve

Végegyházáért
Közhasznú
Alapítvány

Nagyközségi
Horgász Egyesülés
Mezőkovácsháza
Város Polgármesteri
Hivatal
Lemondott
Kaszaper Oktatásáért
Alapítvány

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása
Szabadidős- és
sportegyesületek
eredményes működését
segítő, már meglévő
közösségi terek felújítása
A településközösség
számára kulturális
értéket képviselő épület
felújítása, látogathatóvá
tétele

Közösségi tér
felújitása

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Végegyháza

megítélt
támogatás
összege (Ft)

6 177 878
Felújítás a
Kevermesi
Horgászegyesület
nél
Alkotmány utcai
kriptasor
felújításának
i.üteme

Munkanélküliek, és a
Út a munkába!
hátrányos helyzetűek
számára munkaerőpiacra
való visszatérést segítő

Kevermes

Mezőkovácshá
za

2 150 000

4 168 321
Kaszaper
5 270 999

Sorszám

pályázó neve

Pusztaottlaka
Községi
Önkormányzat
Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőkért
Közhasznú
Alapítvány
KŐRÖSI ÉS OLÁH
Kft.

Kovács Zoltán

jogcím típusa

tanfolyamok
Környezettudatos
gondolkodás
kialakulását,
szemléletváltozást
elősegítő
rendezvény/tábor
Bio- és ökotermelés
elterjedését elősegítő
programok
Vonzerőhöz kötött,
minőségi turisztikai
szolgáltatásokhoz
szükséges szálláshely és
infrastruktúrabővítés
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

Tegyünk a
környezetünkért
is!

Pusztaottlaka

megítélt
támogatás
összege (Ft)

1 883 698
Éljünk
egészségesebben
!

Pusztaottlaka
2 479 831

Turisztika
Mezőkovácshá
fejlesztés
za
Mezőkovácsházán
Zöldség
manipuláló,hűtőka
mra építése,

Medgyesegyh
áza

24 582 789

19 545 790

Sorszám

pályázó neve

Holecz Zoltán
Lemondott
Uhrin András
Lemondott
Tóth Renáta

Szél Dávid
Lemondott

Engelhardt János
Attila

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó

gépbeszerzés
Termesztéstechno Medgyesegyh
lógia javítását
áza
célzó beruházás
Növényház
építése, fóliázó
gép beszerzése

Pusztaottlaka

Növényház
építése, fóliázó
gép beszerzése

Pusztaottlaka

21 363 180

14 728 863

12 047 447

Kistraktor vásárlás Medgyesbodz
és fóliaház
ás
építése
Dinnye válogató
és csomagoló
kialakítása

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Medgyesegyh
áza

12 734 666

21 363 180

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Oravecz Tamás

Imre György

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás
Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
Máté beruházás

Csürhésné
Emília Piroska
Kígyós Fruit
Mezőgazdasági
Termelő és
Kereskedelmi Kft.

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
érték növelését célzó
beruházás

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

Esővédő
szerkezet
kialakítása,
rakodógép
beszerzés
növényház építés

Medgyesegyh
áza

Kaszaperi
magtisztitó üzem

megítélt
támogatás
összege (Ft)

11 960 684

Nagybánhegye
s

21 363 180

Kaszaper
8 112 237

Helyi termék
elöállítását célzó
fejlesztés

Újkígyós
10 816 800

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú

A helyi humán-erőforrás
fejlesztése és a
társadalmi tőke erősítése

KULTÚRAKÖZMŰVELŐDÉ
S-KÉPZÉS

Felföldi István Sport

Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok

Fuss az életedért
2011

Újkígyós

1 000 686

KULTÚRAKÖZÖSSÉGKOOPERÁCIÓ

Almáskamarás
,
Medgyesegyh
áza, Battonya,
Végegyháza,
Nagybánhegye
s,
Magyarbánheg
yes,
Mezőkovácshá
za

1 500 000

Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber megítélt
uházás
támogatás
megvalósítás összege (Ft)
ának helye
(Település)
Mezőkovácshá
2 000 000
za

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Magyarbánhegyes
Hagyományőrzést
Község
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Mezőkovácsháza
Hagyományőrzést
Város Önkormányzat elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Nagykamarás Község Hagyományőrzést
Önkormányzata
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Kevermesi
Honismeretért és
Falusi Turizmusért

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Kevermes

megítélt
támogatás
összege (Ft)

VI. Bán Nap

Magyarbánheg
yes

1 366 550

A kovácsházi
élhető víz hete

Mezőkovácshá
za

1 500 000

IV:
Krumplifesztivál

Nagykamarás

1 484 370

GÁNYÓK
FÖLDJÉN

1 500 000

Sorszám

pályázó neve

Összefogás
Újkígyósért
Közhasznú

Pusztaottlaka
Fejlődéséért
Közhasznú
Alapítvány
Újkígyósért
Közalapítvány

Újkígyósi Keresztény
Ifjúságért

jogcím típusa

Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Újkígyós

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Hagyományőrző,
sport rendezvény,
és falunapi
ünnepség

Pusztaottlaka

1 500 000

Újkígyósi
Hazaváró 2012

Újkígyós

1 219 827

Kígyósi Ádvent

Újkígyós

1 500 000

Újkígyósi Galiba
Nap Gasztronómiai
Fesztivál 2012

1 500 000

Sorszám

pályázó neve

Újkígyósi
Nagycsaládosok
Közhasznú

Végegyháza Községi
Önkormányzat

Kiss László Krisztián
Lemondott

Mag János

jogcím típusa

Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
Hagyományőrzést
elősegítő, a helyi
identitástudatot erősítő,
sportrendezvények és
táborok
A helyi mezőgazdasági
termékekhez kötődő
feldolgozó és értékesítő
vállalkozások fejlesztése
A helyi mezőgazdasági
termékekhez kötődő
feldolgozó és értékesítő
vállalkozások fejlesztése

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Újkígyós

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Végegyházi
Falunap 2012

Végegyháza

584 400

Fejlesztés és
korszerűsítés az Il
Camino
Étteremben
Tőkehús és
zöldség árusító
hely
korszerűsítése és
bővítése

Medgyesegyh
áza

3 174 039

Dombegyház

6 000 000

Pünkösdi
gyereknap
Újkígyóson

1 500 000

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Pallér Sándor

A helyi mezőgazdasági
termékekhez kötődő
feldolgozó és értékesítő
vállalkozások fejlesztése

Pataki Imréné

A helyi mezőgazdasági
termékekhez kötődő
feldolgozó és értékesítő
vállalkozások fejlesztése

Dombegyház
Nagyközség

Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás
érdekében

Hagyományos,
újkígyósi
alapanyagokkal,
sertésből készített
termékek, házias
ízek
megismertetése
A biztonságos
élelmiszerfeldolgo
zás, tárolás és
szállítás
berendezéseinek
beszerzése
Dombegyház
közbiztonságának
növeléséért
térfigyelő
kamerarendszer
kiépítése

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Újkígyós

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Újkígyós

2 571 549

Dombegyház

6 856 500

2 216 871

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat

Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás
érdekében
Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás
érdekében
Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás
érdekében

Mezőkovácsháza
Város Önkormányzat

Elutasított

Végegyháza Községi
Önkormányzat

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber megítélt
uházás
támogatás
megvalósítás összege (Ft)
ának helye
(Település)
Térfigyelő
Medgyesegyh
5 789 360
rendszer kiépítése
áza
Medgyesegyházá
n a közbiztonság
javítása
érdekében
Térfigyelő
Mezőkovácshá
6 922 985
rendszer kiépítése
za
Mezőkovácsháza
városban
Térfigyelőkamerarendszer
kiépítése
Végegyháza
községben a
közbiztonság
javítása
érdekében

Végegyháza

4 891 857

Sorszám

Lemondott

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Nagykamarás Község
Önkormányzata

Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság-javítás
érdekében

Battonyai
Testgyakorlók

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Térfigyelőkamerarendszer
kiépítése
Nagykamaráson a
közbiztonság
javítása
érdekében
Öltözők felújítása

Kígyós Művészeti

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Kígyósi
Vadásztársaság

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Művésztanya
fejlesztése,
fazekasműhely
kialakítása
Vadászház
rendezvénytermén
ek kialakítása

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Nagykamarás

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Battonya

4 950 318

Újkígyós

2 000 000

Újkígyós

2 000 000

8 600 793

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Mezőkovácsházi
Torna

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Mezőkovácsháza
Város Önkormányzat

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Nagykamarási
Vadásztársaság

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

kérelem/pályázat
címe

A
Mezőkovácsházi
Torna Egylet
létesítményének
infrastruktúrális
fejlesztése
Miénk a tér

A vadásztársaság
vadgazdálkodási
eszközeinek és a
Vadászház
berendezési
tárgyainak
felújítás
Mezőkovácsházi
Vadászház
felújítása

Fejlesztés/ber megítélt
uházás
támogatás
megvalósítás összege (Ft)
ának helye
(Település)
Mezőkovácshá
5 000 000
za

Mezőkovácshá
za

3 437 200

Nagykamarás,
Almáskamarás

923 997

Mezőkovácshá
za

2 248 324

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Újkígyós

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Újkígyósi Erősport

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Sport eszköz
vásárlás

Újkígyósi Fiatalokért
Közhasznú

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

Játszótér
korszerűsítés

Újkígyós

2 000 000

Viharsarok AutóMotor és Lovas

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

CROSS-pálya
öntözéssel történő
pormentesítése

Pusztaottlaka

5 000 000

Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőiért
Közhasznú

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése
Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,

Meglévő pince
közösségi tér
építészeti
kiegészítése

Pusztaottlaka

4 860 840

Medgyesegyházi
Szlovák
Hagyományőrző
ás Közösségi Ház

Medgyesegyh
áza

3 413 844

Medgyesegyházi
Szlovákok
Nemzetiségi
Önkormányzata

2 000 000

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Nagybánhegyesi
Evangélikus
imaház felújítása
és a
templombelső
renoválása
MÉLTÓ TERET A
MŰVÉSZETNEK

Nagybánhegye
s

5 930 914

Mezőkovácshá
za

5 736 438

Közösségi műhely
- Civil
összefogással a
közösségi tér
fejlesztéséért a

Kevermes

5 756 502

bővítése, korszerűsítése

Evangélikus
Egyházközösség

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése
Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

Közösségi Misszió

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Pusztaottlaka

4 358 015

Medgyesegyh
áza

4 992 068

Mezőkovácshá
za

3 709 100

kevermesi Humán
Szolgáltató
Magyarországi
Román Ortodox
Püspökség

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

Medgyesegyházai
Evangélikus

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése
Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

Mezőkovácsháza
Város Önkormányzat

Pusztaottlakai
Temető
infrastruktúra
bővítése,
felújítása és
korszerűsítése
Evangélikus
templokert
közösségi térré
alakítása
Kell egy hely

Sorszám

pályázó neve

Szűz Mária Szent
Neve

Városi Önkéntes
Tűzoltóegyesület
Battonya

Lemondott

jogcím típusa

Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése
Gazdasági és közösségi
célokat szolgáló kisebb
közösségi terek
kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése

Gazdakör Újkígyós

A helyi termék feldolgozó
közösségi tér kialakítása

Nagybánhegyes
Község
Önkormányzata

Szabadidős és sportcélú
már meglévő közösségi
terek felújítása

kérelem/pályázat
címe

katolikus temető
infrastruktúra
bővítése
Tűzoltógépjármű
garázsok
kapuinak
automatarendszer
ű kapukra való
kicserélése
A hazai az igazi
Helyi termék
feldolgozó
közösségi tér
Újkígyóson
Nagybánhegyes
füves kispálya
rehabilitációja

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Újkígyós

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Battonya

2 147 000

Újkígyós

5 000 000

Nagybánhegye
s

3 999 869

5 402 496

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Nagybánhegyes
Község
Önkormányzata

A helyi termék feldolgozó
közösségi tér kialakítása

Boros-Oláh István

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Kocziszki Mihályné

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Kotroczó József

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Lemondott

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber megítélt
uházás
támogatás
megvalósítás összege (Ft)
ának helye
(Település)
Helyi
Nagybánhegye
4 370 457
termékfeldolgozás
s
ának lehetősége
Nagybánhegyese
n
terménytároló
Mezőkovácshá
15 000 000
építése,
za
magtisztító gép
vásárlás
FűszerpaprikaMedgyesegyh
14 638 314
örlemény
áza
kínálatának
bővítése
Medgyesegyházá
n
Palántanevelő
Medgyesegyh
13 991 936
fejlesztése
áza-Bánkút
Bánkúton

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

kérelem/pályázat
címe

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Kaszaper

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Mátamré
Mezőgazdasági
Termelő és
Szolgáltató Kft.

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Kaszaperi
magtisztító üzem
fejlesztése

Oravecz Gergely

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Medgyesegyh
áza

15 000 000

Tóth Renáta

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Vetőmagtisztítógép
vásárlása és
magtárépület
felújítása
Savanyító üzem
létesítése

Pusztaottlaka

13 932 911

Uhrin András

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Zöldség-gyömölcs
aszaló, lekvár főző
üzem

Pusztaottlaka

15 000 000

15 000 000

Sorszám

pályázó neve

jogcím típusa

Urbán Ferenc József

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Zsíros Jánosné

Mezőgazdasági
termékek hozzáadott
értéknövelő beruházása

Kerekes Gábor

Bio- és ökotermelés
elterjedésének
támogatása

kérelem/pályázat
címe

Géptároló és
kazánház építése
palántanevelés
kiszolgálása
céljából
Vetőmagtisztítás
továbbfejlesztése
Kerekes Ménes
biogazdaság

Fejlesztés/ber
uházás
megvalósítás
ának helye
(Település)
Nagykamarás

megítélt
támogatás
összege (Ft)

Medgyesegyh
áza

15 000 000

Mezőkovácshá
za

9 703 138

12 834 002

5.2.3

LEADER források felhasználása célterületenként

LEADER források felhasználása
rendezvény - Szabadidős- és sportprogramok támogatása
közösségi célú - Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása

Maradvány
tervhez
képest

Lekötésre
került összeg
2 695 343

7 387 773

31 711 317 11 091 842

közösségi célú - Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása

5 408 400

8 112 600

közösségi célú - Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása

1 458 260

3 950 140

46 299 454

0

4 168 321

1 172 474

5 270 999

8 250 001

1 883 698

8 933 102

2 479 831

2 928 569

24 582 789

1 107 111

közösségi célú - Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését
segítő, már meglévő közösségi terek felújítása
közösségi célú - A településközösség számára kulturális értéket képviselő
épület felújítása, látogathatóvá tétele
képzés - Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára
munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok
rendezvény - Környezettudatos gondolkodás kialakulását,
szemléletváltozást elősegítő rendezvény/tábor
rendezvény - Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok
vállalkozási alapú - Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai
szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúrabővítés
vállalkozási alapú - Mezőgazdasági termékek hozzáadott érték növelését
célzó beruházás
rendezvény - Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok
támogatása
rendezvény - Hagyományörző, helyi identitást erősítő rendezvények,
programok támogatása
rendezvény- Roma integrációs program

154 036 027 10 546 381
4 116 737 14 861 681
10 461 058 21 989 342
0
0

vállalkozási alapú - Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási
tevékenységet ellátó non-profit szerv.infr.felt.jav

0

0

vállalkozási alapú - Kistermelői élelmiszerfeldolgozása

0

0

vállalkozási alapú - Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató
gazdaság kialakításának a támogatása.

0

0
100 331
016

Összesen

294 572 234

Leader források tervezett felhasználása: 3.5 pontnál meghatározottak szerint
Az Akciócsoport működési költségeinek tervezett felhasználása: 4.2 pontban meghatározottak
szerint.
5.3

A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok

A nyilvánossági fejezetben bemutatott rendezvények meghívói, közzétételi dokumentációja,
jegyzőkönyvei, jelenléti ívei –helytakarékosság érdekében- elektronikusan találhatók meg a HVS
részeként.

5.4

Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató térképek)

5.5

Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai)

A települések fontosabb adatai, 2007

Település

Battonya

Terület,
hektár

Lakónépes
Élveszü
ség az év
letés
végén

Természetes
szaporodás,
fogyás (-)

Halálozás

Belföldi
vándorlási
különbözet

Lakásállomány
az év végén

14 571

6 131

38

108

-70

-158

3 099

Mezőkovácsháza

6 259

6 454

53

112

-59

-87

2 968

Almáskamarás

1 475

880

6

15

-9

15

467

Dombegyház

5 794

2 232

12

31

-19

-58

1 083

Dombiratos

1 830

614

6

17

-11

-26

407

Kaszaper

3 327

2 028

15

41

-26

13

893

Kevermes

4 334

2 187

16

42

-26

-46

1 167

Kisdombegyház

1 261

509

2

15

-13

15

279

Kunágota

6 396

2 768

23

49

-26

-7

1 390

Magyarbánhegyes

3 656

2 478

25

42

-17

-55

1 101
168

Magyardombegyház

765

266

2

9

-7

-16

Medgyesbodzás

3 167

1 140

9

21

-12

-10

595

Medgyesegyháza

6 429

3 891

25

45

-20

-1

1 873

Nagybánhegyes

4 224

1 269

9

16

-7

-15

796

Nagykamarás

4 305

1 534

15

31

-16

-17

862

Pusztaottlaka

1 887

387

1

10

-9

-8

241

Szabadkígyós

4 556

2 857

22

41

-19

-1

1 086

Újkígyós

5 492

5 537

46

85

-39

-68

2 246

Végegyháza

2 894

1 497

9

29

-20

-30

765

82 622

44 659

334

759

-425

-560

21 486

562 969

376 657

3 039

5 783

-2 744

-2 800

167 239

Kertészek összesen
Megye összesen

Település

Háztartás
Háztart
ok részére
ási
Háztartási
szolgáltat
vezeték
villamosene
ott
esgázrgiavillamos
fogyasz
fogyasztók
energia,
tók
MWh

Összes
szolgáltat
ott gáz,
ezer m3

Közüze
mi
vízháló
zatba
bekapc
solt
lakás

Összes
szolgált
atott
víz,
ezer m3

Közüze
mi
szenny
vízcsat
ornahálózat
ba
bekapc
solt
lakás

Rend
szere Összes
s
elszállít
Elvezet
hulla
ott
ett
dékg települé
szenny
yűjté
si
víz,
sbe
szilárd
3
ezer m
bevo hulladé
nt
k, t
lakás
2
291
93
510
999
2
1 003
337
656
1 368

Battonya

3 063

5 263

2 142

4 214

2 783

233

Mezőkovácsháza

3 017

7 346

2 510

6 231

2 725

163

448

866

233

350

442

30

25

2

1 012

2 050

860

2 249

851

48

–

389

597

215

193

359

23

–

Kaszaper

789

1 788

794

1 417

617

54

Kevermes

1 028

2 115

657

787

1 091

74

249

441

182

255

206

1 312

2 635

799

1 349

1 217

Almáskamarás
Dombegyház
Dombiratos

Kisdombegyház
Kunágota

141

–

467
1
083

–

350

96

622

55

793

297

182

23

892

565

16

–

–

242

70

95

291

62

1

422

740

389
1 085

2 582

732

1 644

1 101

100

–

–

1
101

448

Magyardombegyház

156

218

117

126

125

7

–

–

110

53

Medgyesbodzás

610

1 162

381

767

557

41

–

–

137

Magyarbánhegyes

1 852

4 460

1 435

2 969

1 822

144

941

79

595
1
680

Nagybánhegyes

792

1 809

739

1 666

511

40

–

–

697

277

Nagykamarás

829

1 660

550

653

807

58

118

11

775

291

Pusztaottlaka

239

385

102

118

223

14

–

–

53

Szabadkígyós

1 094

2 957

910

1 324

1 063

108

887

97

Újkígyós

2 302

6 740

2 043

3 060

2 246

211

1 763

202

241
1
000
2
100

733

1 376

560

751

700

53

143

16

20 999

46 450

15 961

30 123

19 446

1 512

6 266

977

280 774 155 761

16 309

79 078

12 704

Medgyesegyháza

Végegyháza
Kertészek összesen
Megye összesen

Település

190 472

383 791 139 561

Nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülő

Szociális
étkeztetésben
részesülő

718

587
1 427

750
256
19
431
8 945
148
444 111 518

Házi
segítségnyújtásban
részesülő

Idősek nappali
intézményeiben
ellátottak

Nyilvántartott
álláskeresők
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesítettek
átlagos
száma

Battonya

2 062

94

127

22

670

401

Mezőkovácsháza

2 492

125

85

64

505

225

Almáskamarás

344

36

6

25

193

145

Dombegyház

842

42

16

15

205

125

Dombiratos

273

51

4

28

111

59

Kaszaper

717

30

17

–

159

61

Kevermes

821

254

388

21

298

172

Kisdombegyház

205

78

12

–

65

46

1 117

45

34

18

390

207

Magyarbánhegyes

960

28

41

–

229

118

Magyardombegyház

106

3

10

–

37

22

Medgyesbodzás

464

58

24

–

150

104
132

Kunágota

Medgyesegyháza

1 441

71

30

20

328

Nagybánhegyes

594

165

323

–

107

56

Nagykamarás

632

78

8

19

271

151

Pusztaottlaka

175

46

92

–

50

43

Szabadkígyós

920

26

9

19

211

70

2 135

62

48

55

254

32

611

–

–

–

204

129

16 911

1 292

1 274

306

4 437

2 298

135 158

4 929

3 760

3 407

24 567

11 953

Újkígyós
Végegyháza
Kertészek összesen
Megye összesen

Óvoda

Település
férőhely

Általános iskola

óvodai
óvodás
gyermekc
gyermek
soport

pedagógu
s

osztályter
em

osztály

tanuló

pedagógus

Battonya

255

226

10

19

33

37

577

64

Mezőkovácsháza

201

173

9

18

24

24

484

41

Almáskamarás

50

35

2

3

4

6

58

11

Dombegyház

72

61

3

6

14

15

256

23

Dombiratos

30

15

1

1

–

–

–

–

Kaszaper

64

74

3

5

8

8

176

13

Kevermes

100

85

4

6

13

8

197

19

25

15

1

2

–

–

–

–

120

102

4

6

14

15

360

26

Magyarbánhegyes

75

60

3

8

20

15

243

31

Magyardombegyház

20

8

1

1

–

–

–

–

Medgyesbodzás

50

39

2

2

8

8

88

12

Medgyesegyháza

Kisdombegyház
Kunágota

170

141

7

15

17

16

336

36

Nagybánhegyes

25

35

2

4

8

8

109

15

Nagykamarás

62

58

2

4

8

8

103

11

Pusztaottlaka

20

10

1

1

–

–

–

–

Szabadkígyós

100

79

3

5

8

8

202

19

Újkígyós

168

163

6

12

17

17

387

33

66

49

2

4

8

8

120

15

Városok összesen

8 823

8 069

357

728

1 016

1 007

21 602

2 020

Községek összesen

3 910

3 401

157

301

478

467

8 400

861

Kertészek összesen

1 673

1 428

66

122

204

201

3 696

369

12 733

11 470

514

1 029

1 494

1 474

30 002

2 881

Végegyháza

Megye összesen

Ebből

Település

Battonya

Kiskeres
Gyógys
kedelmi
zertár
üzlet

Vendég
látóhely

Személ
ygépko
csi

Regisztrált
vállalkozás

korlátolt
felelősségű
társaság

betéti társaság

egyéni
vállalkozás

92

1

45

1 290

367

24

30

306

156

3

53

1 772

751

41

52

646

Almáskamarás

10

–

4

209

38

1

2

34

Dombegyház

27

–

16

477

113

9

8

92

5

–

4

117

74

4

1

67

22

–

9

466

182

20

13

142

Mezőkovácsháza

Dombiratos
Kaszaper

Kevermes

28

1

10

394

167

10

13

7

–

2

79

12

1

–

10

Kunágota

37

1

12

577

206

13

11

178

Magyarbánhegyes

27

1

10

558

302

7

8

284

5

–

2

40

11

–

2

9

Medgyesbodzás

13

2

7

218

85

4

7

74

Medgyesegyháza

51

1

26

954

364

20

22

317

Nagybánhegyes

18

1

8

413

145

4

7

132

Nagykamarás

20

1

8

329

86

5

7

71

Pusztaottlaka

5

–

–

87

24

6

1

17

Szabadkígyós

25

1

17

748

159

11

21

126

Újkígyós

62

1

21

1 537

437

49

53

329

Végegyháza

12

–

7

360

94

8

8

76

Városok összesen
Községek
összesen
Kertészek
összesen

4 578

58

1 762

72 476

28 316

3 378

3 363

20 746

1 218

27

538

25 548

8 216

583

648

6 820

622

14

261

10 625

3 617

237

266

3 052

Megye összesen

5 796

85

2 300

98 024

36 532

3 961

4 011

27 566

Kisdombegyház

Magyardombegyház

5.6 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája
Közös Agrárpolitika
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Országos Területrendezési Terv
Békés Megye Területrendezési Terve
Települési Területrendezési Tervek
Dél-Alföldi Operatív Program
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Társadalmi Infrastruktára Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program
Államreform Operatív Program
Dél-Békési Kistérség LHH-programja
Dél-Békési és békéscsabai kistérség stratégiai programjai
Dél-alföldi Ivóvízjavító Program
5.7

Fenntarthatósági alapelvek

Helyi fenntarthatóság: Járuljon hozzá a helyi fenntarthatósághoz, azáltal, hogy nemzeti kincsként
kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, továbbá segítse a térség
termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását;
Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az éghajlatváltozás
megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a vízkészletek és a talaj megóvása terén;
Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak megoldását és a
környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást;
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Vonzó vidéki világ: Segítse elő a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- és vonzerejét,
segítse elő a vidék Magyarország megismertetését;
Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás: Segítse elő a vidéki életmód, kultúra és hagyományok
sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális örökség részét képező építészeti, régészeti,
néprajzi, településszerkezeti és táji értékek fennmaradását, óvja meg a vidék biológiai sokféleségét és
relatíve jó környezetállapotát;
Gondosság és önzetlenség: Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének az érvényesülését, de nem
sértheti más közösségek (pl. az érintett területekkel szomszédos térségek) értékeit és érdekeit, nem
vezethet a területi különbségek növekedéséhez;
Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti tevékenységet és az
etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását;
Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel kapcsolatos
fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások elterjesztését.
A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok
Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a biológiai
sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését;
Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat során az
erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott eltartóképességét és
a helyi természeti adottságokat;
Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok kibocsátásának
megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására (a helyi környezetet
csak az eltartó-képességéig terheli);
Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta kedvezőtlen
környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a szélsőséges
vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, továbbá nem vezethet a különböző
környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez;
Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, agrotechnika) és
energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket minimalizálni kell;
Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a hulladékok,
mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását;
Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek
igénybevételét minimálisra kell szorítani;
Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti erőforrások és
környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell tartani és ezeket csak
megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet igénybe venni ;

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az
ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását.
A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok
Prosperáló vidéki gazdaság:
Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a
mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és kiszámíthatóságát;
Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a
termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek és
szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és
fogyasztás irányába mutasson;
Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan
koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ;
„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást,
támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást;
„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, a családi,
kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a hagyományokon
alapuló megélhetési formák térnyerését;
Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív
gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést;
Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű termékek (pl.
hungarikum) előállítását;
Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli termék
feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi kapcsolatainak
javítását.
A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok
Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:
Segítse
elő,
hogy
az
erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek
érdekeit szolgálja.
Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a szegénység
leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához;
Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését az
információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások,
szolgáltatások kiépítését;
Társadalmi kohézió: Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, identitásukat,
továbbá támogassa a térségek, települések társadalmi probléma importjának kikerülését (pl. városról
kiköltözők vidéki szegregációja);

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra utaltságának
felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának javítását;
Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő,
takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly módon,
hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított legyen;
Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és szakmai
szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil társadalom
önszerveződését és fejlődését;

