Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamata, eseményei
2015 – 2016
„A Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez kapcsolandó vidék- és gazdaságfejlesztési
lehetőségek” plenáris képzése
Helye: Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
Ideje: 2015.07.16.
Témakörök: 2014-2020 átdolgozott Vidékfejlesztési Program ismertetése, Területi operatív
programok a 2014-2020 közötti időszakban, EFOP vidéki térségeket érintő fejlesztési
lehetőségei, a HACS-ok képzése a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezésére.

„LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap”
Helye: IKSZT (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 16.)
Ideje: 2015.09.30.
Témakörök: LEADER tervezési felkészítő, a HFS tervezése, a TEIR informatikai modul
bemutatása. (A Munkaszervezet átszervezése miatt nem vett részt a műhelynapon, azonban a
digitális előadások anyagát beszerezte és az információkról egyeztetett a Velencei Tó
Térségfejlesztő Egyesülettel)
Projektötlet gyűjtés:
Ideje: 2015.10.22. – 2015.12.15.
Formája: e-mail. folyamatos kapcsolattartás a települések önkormányzatival, művelődési
intézményeivel, valamint Párhuzamosan workshopok megrendezése történt 2015.10.222015.11.30 között (Mezőfalva, Adony, Iváncsa, Előszállás, Baracs településeken, Egyesületi
tagok, helyi partnercsoportok bevonásával)
Eredménye: 193 db projektötlet érkezett be.
Ezekben az adatlapokban adatot kaptunk az Önkormányzati, Civil és vállalkozói szféra
igényeiről, A vállalkozói szféra 40%-ban, a civil szféra 25%-ban adott be igényt, míg az
Önkormányzati szféra 35%-ban.
Adony 9 db (5 db vállalkozói szféra, 4 db civil szféra)
Baracs 10 db (9 db önkormányzati szféra, 1 db civil szféra)
Besnyő 14 db (6 db önkormányzati szféra, 6 db civil szféra, 2 db vállalkozói szféra)
Beloiannisz 1 db (1 db önkormányzati szféra)
Daruszentmiklós 17 db(9 db önkormányzati szféra, 6 db civil szféra, 2 db vállalkozói szféra)
Előszállás 11 db (9 db Önkormányzati szféra, 2 db vállalkozói szféra)
Hantos 16 db (11 db Önkormányzati szféra, 1 db civil szféra, 4 db vállalkozói szféra)
Iváncsa 24 db (1 db Önkormányzati szféra, 5 db civil szféra, 18 db vállalkozói szféra)
Kisapostag 7 db (1 db Önkormányzati szféra, 6 db vállalkozói szféra)
Kulcs 12 db (2 db Önkormányzati szféra, 3 db civil szféra, 7 db vállalkozói szféra)
Mezőfalva 7 db (2 db Önkormányzati szféra, 2 db civil szféra, 3 db vállalkozói szféra)
Nagykarácsony 18 db (1 db Önkormányzati szféra, 5 db civil szféra, 12 db vállalkozói szféra)
Nagyvenyim 11 db (3 db Önkormányzati szféra, 3 db civil szféra, 5 db vállalkozói szféra)
Perkáta 2 db (1 db civil szféra, 1 db vállalkozói szféra)
Pusztaszabolcs 26 db (8 db önkormányzati szféra, 11 db civil szféra, 7 db vállalkozói szféra)
Rácalmás 8 db (5 db Önkormányzati szféra, 3 db vállalkozói szféra)

A HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések:
1.Mezőfalva, Művelődési ház és könyvtár (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.) – 2015.10.22 – 16
óra
2.Adony Polgármesteri Hivatal (2457 Adony, Kossuth L. u. 4. tárgyaló – 2015.10.26 – 16 óra
3.Iváncsa Polgármesteri Hivatal (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b) – 2015. 10.30 – 16 óra
4.Nagykarácsony Polgármesteri Hivatal (2425 Nagykarácsony, Petőfi S. u. 27.) 2015. 11. 05 –
16.30 óra
5.Idősek Napközis Otthona (2427 Baracs, Kossuth L. u. 11.) 2015.11.11. – 16 óra
Képzések címe:
2014-2020 programozási időszak Vidékfejlesztési Program pályázati rendszere
pályázati lehetőségek, módszerek
résztvevők
Adony önkormányzati: 1, civil: 4, vállalkozói szféra: 5
Baracs önkormányzati: 1, civil: 1, vállalkozói szféra: 0
Besnyő önkormányzati: 1, civil: 6, vállalkozói szféra: 2
Beloiannisz önkormányzati: 1, civil: 0, vállalkozói szféra: 1
Daruszentmiklós önkormányzati: 1, civil: 6, vállalkozói szféra: 2
Előszállás önkormányzati: 1, civil: 1, vállalkozói szféra: 1
Hantos önkormányzati: 1, civil: 0, vállalkozói szféra: 1
Iváncsa önkormányzati: 1, civil: 3, vállalkozói szféra: 7
Kisapostag önkormányzati: 1, civil: 0, vállalkozói szféra: 0
Kulcs önkormányzati: 1, civil: 1, vállalkozói szféra: 2
Mezőfalva önkormányzati: 1, civil: 2, vállalkozói szféra: 3
Nagykarácsony önkormányzati: 1, civil: 2, vállalkozói szféra: 3
Nagyvenyim önkormányzati: 1, civil: 3, vállalkozói szféra: 4
Perkáta önkormányzati: 1, civil: 5, vállalkozói szféra: 5
Pusztaszabolcs önkormányzati: 1, civil: 3, vállalkozói szféra: 4
Rácalmás önkormányzati: 1, civil: 1, vállalkozói szféra: 3
Szabadegyháza önkormányzati: 1, civil: 0, vállalkozói szféra: 2
5 db konzultációt-fórumot tartottunk, egyes esetekben a képzéseket követően (a fórumon
nem csak az Egyesületi tagok vettek részt)
1.Adony Polgármesteri Hivatal (2457 Adony, Kossuth L. u. 4. tárgyaló – 2015.10.26 – 17 óra
2.Iváncsa Polgármesteri Hivatal (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b) – 2015. 10.30 – 17 óra
3.Nagykarácsony Polgármesteri Hivatal (2425 Nagykarácsony, Petőfi S. u. 27.) 2015. 11. 05 –
17 óra
4.Idősek Napközis Otthona (2427 Baracs, Kossuth L. u. 11.) 2015.11.11. – 17,30 óra
5.Adony Polgármesteri Hivatal (2457 Adony, Kossuth L. u. 4. tárgyaló – 2015.11.30 – 17 óra
6. Mezőfalva, Művelődési ház és könyvtár (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.) – 2015.12.15 18,00
óra
Témakörök:
Általános a HFS tervezéssel összefüggésben
Társadalmi és esélyegyenlőségi specifikáció a Civil szervezetek igényének megfelelően
Gazdasági a vállalkozói szektor igényének megfelelően
Ezeken a fórumokon (vagy nevezhetnénk műhelybeszélgetéseknek) az alábbi irányvonalak
rajzolódtak ki a közösségi célú fejlesztések települési szinten (közösségi terek,
emlékhelyek/emlékművek, a település életében jelentőséggel bíró helyszínek fejlesztése,
játszóterek, szabadidős látványelemek - pl. felnőtt-gyermek játszótér, közösségi kemence,

rendezvényterek stb.) - elsősorban a helyi identitás erősítése, a települések életszínvonalának
emelése, az elvándorlás mérséklése érdekében. Térségi jelentőséggel bíró, térségi
rendezvényeknek helyet biztosító közösségi színterek fejlesztése is helyi igényként merült fel.
Önkormányzatok részéről a helyi gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtés ösztönzése kapcsán
a fogalmazódtak meg problémafelvetések. A kialakult irányvonalak és a beérkezett
projektötletek alapján a HFS közösségi célú kezdeményezéseket támogató fejlesztési célja
egyértelműen megalapozottnak tekinthető.
A Civilek részéről igényként elsősorban az alaptevékenységükhöz kapcsolódó eszközbeszerzés
jelent meg illetve közösségi terek fejlesztése.
Vállalkozók részéről elsősorban infrastrukturális fejlesztések, telephelyfejlesztések, eszközgépbeszerzések,
marketing
fogalmazódtak
meg,
továbbá
olyan
turisztikai
szolgáltatásfejlesztések, amelyek hozzájárulhatnak a térség gazdasági növekedéséhez. Sajnos a
térség látnivalói hamar megtekinthetőek és hiányos az olyan, a szabadidő hasznos eltöltését
célzó turisztikai attrakció, amely során a család aktívan töltheti a nyaralás napjait. A kialakult
irányvonalak és a beérkezett projektötletek alapján a HFS helyi termék ill. gazdaságfejlesztés
valamint településképi cél, közösségfejlesztési közösségi cél mellett megalapozottnak
tekinthető.
Konzultáció az Iváncsai Fiatalok klubjával (szervezés alatti klub), Iváncsai
Nagycsaládosok Egyesületével, Iváncsai Családsegítő Szolgálattal
Helye: Iváncsa Polgármesteri Hivatal (2454 Iváncsa, Fő u. 61/b) – 2015. 10.30 – 18 óra
Témakörök: A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A konzultáción a Tervezési koordinációs csoport tagjai vettek részt, így biztosítva a
véleményüket a HFS tervezése során.
Roma közösségek bevonása kapcsán Konzultáció a Fejér Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével
Helye: Dunaújváros, Vasmű u. 41.
Ideje: 2015.12.10.
Témakörök: Lehetőségek és módszerek ismertetése a helyi társadalom és a roma közösségek
bevonására a HFS tervezési folyamatába.
A konzultáción a Tervezési koordinációs csoport tagjai vettek részt, így biztosítva a
véleményüket a HFS tervezése során.
A kiválasztásnál biztosítjuk az érintett projektekben történő véleményező szerepkört.
Közgyűlés
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2015. 11. 30
Tájékoztatás a 2014-2020 tervezési időszakhoz kapcsolódó HFS előkészítéséről,
menetrendjéről.
„HFS Tervezéskoordináló csoport 1. ülés”
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2015.11.30. 15 óra
A Tervezői Csoport az első ülésén meghatározta a HFS tervezés menetrendjét, részhatáridőket.
Felosztotta a tagok között a HFS tervezés feladatait, valamint áttekintette az ülés napjáig
beérkezett projektjavaslatokat. Az ülésen első körben a LEADER gazdaságfejlesztési pályázati
lehetőségeket tárgyalta a csoport.

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az új munkaszervezet létrejöttét követően (2015.
október 2.) megjelölte a Tervezői Koordinációs csoport munkatársait is:
Márok Csaba (közszféra), Tatár Szilvia (közszféra), Csizmadia György (vállalkozói szféra),
Kutrovácz István (vállalkozói szféra), Molnár Sándor (civil szféra), Vargáné Kaiser Katalin
(civil szféra), Horváth Anita (munkaszervezet vezető), HFS készítésére területfejlesztési
szakértő (2016. január 1-től Tapasztó Dénes).
Az általános részekért felelős: a munkaszervezet
Specifikációért: a területfejlesztési szakértő
Gazdasági részekért: a vállalkozói szféra képviselői
Társadalmi, esélyegyenlőségi részekért: a Civil széfra képviselői
Környzeti, települési részekért: a közszféra résztvevői
A tervezéskoordinációs csoport a határidő miatt, elektronikusan folyamatosan egyeztetett a
megfelelő fejezetrészek egymásnak történő átdolgozásával és véleményezésével készült a
tervezési dokumentum.
Észak-Magyarországi Helyi Akciócsoportok regionális értekezlete
Helye: Holdfény Panzió (3849 Forró, Fő u. 195.)
Ideje: 2016.01.14.
Témakörök: HFS tervezéshez kapcsolódó aktualitások egyeztetése, megvitatása.
(A munkaszervezet nem tudott résztvenni az egyeztetésen aznap Közgyűlést és Munk,
azonban beszerzett minden szükséges információt, előadásokat, az esemény kapcsán
„HFS Tervezéskoordináló csoport 2. ülés”
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2016.01.14. 15 óra
A Tervezői Csoport az első ülésén meghatározta a HFS tervezés menetrendjét, részhatáridőket.
Felosztotta a tagok között a HFS tervezés feladatait, valamint áttekintette az ülés napjáig
beérkezett projektjavaslatokat. Az ülésen első körben a LEADER gazdaságfejlesztési pályázati
lehetőségeket tárgyalta a csoport.
Közgyűlés
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán, Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2016.01.14 17 óra
Témakörök: HFS 1. mérföldkő elfogadása
Alapszabály módosítás elfogadása
„HFS Tervezéskoordináló csoport 3. ülés”
Helye: Mezőfalva Önkormányzat tárgyaló (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
Ideje: 2016.01.25. 8 óra
Meghatározásra kerül a jövőkép,az átfogó célok, specifikus célkitűzések és a célkitűzéshez
rendelt intézkedések. Fókuszban a helyi termékelőállítás, turisztikai attrakciófejlesztés, a
közösségi kezdeményezések. A HFS előzetes anyag már beküldésre került, azonban a
pontosításokat, a megfelelő részek pótlása a TKCS feladata is, így az ülések folyamatosságát
biztosítani kívánják.

„HFS Tervezéskoordináló csoport 4. soron kívüli rendkívüli ülés”
Helye: Mezőfalva Önkormányzat tárgyaló (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
Ideje: 2016.02.26. 9 óra
A Koordinációs csoport sürgősségi összehívására került sor az IH tájékoztatás alapján a draft
átdolgozására volt szükség, ezért a menet közbeni előrehaladások intézkedések pontosítására is
sor került, a draft dokumentum pontosítására került sor, amit az aznapi Közgyűlés elé
elfogadásra is terjesztett a Munkaszervezet.
Közgyűlés
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán, Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2016.02.26 17 óra
Témakörök: HFS 1. mérföldkő ismételt elfogadása – a módosított IH iránymutatás alapján
Alapszabály Szfvári Bíróság által tett hiánypótlásának megfeleltetése
„HFS Tervezéskoordináló csoport végső ülés”
Helye: Mezőfalva Önkormányzat tárgyaló (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
Ideje: 2016.05.31. 16 óra
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Tervezést koordiánló Csoportja 2016.05.31-én
tartotta következő ülését, addig a csoportmunka elektronikus formában zajlott, minden
részdokumentumot kifejtettek, véleményeztek a csoport tagjai email-en és ennek
eredményeképpen létrejött dokumentumot az IH által megfogalmazott javaslatok alapján
elkészült a HFS átdolgozása, véglegesítése.
Az Irányító Hatóság 2016.05.11-én küldte meg szakmai véleményét, javaslatait a HFS draft
verziójával kapcsolatosan. A szakmai vélemény keretében a HFS közösségi bevonásában a
tervezés során, a térség homogenitásában, a helyzetfeltárásban, a SWOT analízisben, az
indikátorokban és a megvalósíthatóságban kért kiegészítéseket, bővebb kifejtést.
Az iránymutatásnak megfelelően a draft módosítása elkészült, amit a 2016. június 10-i
közgyűlésen kerül előterjesztésre a tagság általi elfogadásra. A közgyűlés elfogadását követően
a végleges HFS a honlapon is elérhetővé válik.
Közgyűlés
Helye: Mezőfalva Kiss Kálmán, Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
Ideje: 2016.06.10 17 óra
Témakörök: HFS elfogadása – a módosított IH véleményezés alapján

