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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Homokhátság 
VE

A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners  (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, 
forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

A térség fenntartható fejlődésének biztosítása, a lakosság 
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Homokhátság VE – Összefoglaló a térségről

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. 
A legnagyobb foglalkoztató a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektor, az 500 
főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 

A térségben összesen 16 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a 
legtöbb – az összes javaslat 69%-a, 11 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 
szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 13 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat 
fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz 
kapcsolódik

A térségben összesen 3 db fő fejlesztési prioritás és 12 db fejlesztési intézkedés 
fogalmazódott meg

A(z) Homokhátság VE területe 14 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség 
lakossága 42,125 fő, a városokban élő lakosok száma 13,455 fő
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A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; 
a legnagyobb foglalkoztató a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 
szektor
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Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
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megoldási javaslatok száma
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Homokhátság VE – Általános áttekintés

Hátrányos helyzetű 
települések száma
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A legtöbb forrás – 1,763,000 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
jogcímhez lett rendelve

Homokhátság VE – HPME allokáció összefoglaló

Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének 
támogatása

▪ 1 ▪ 450,000

▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪ 5 ▪ 1,763,000

▪ Falumegújítás és -fejlesztés ▪ 3 ▪ 592,000

▪ A kulturális örökség megőrzése ▪ 3 ▪ 570,955

▪ Leader közösségi fejlesztés ▪ 2 ▪ 419,948

▪ Leader vállalkozás fejlesztés ▪ 2 ▪ 468,691

▪ Leader képzés ▪ 1 ▪ 14,998

▪ Leader rendezvény ▪ 1 ▪ 146,232

▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪ 1 ▪ 38,526

▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 

▪ Leader komplex projekt

▪ Leader tervek, tanulmányok
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Homokhátság VE - Legfontosabb probléma és lehetőség

A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása 
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség

▪ Hiányos szociális ellátórendszer, alacsony az iskolai 
végzettség, hiányos a nyelvismeret. A 
munkanélküliség átlag feletti, elaprózott és  széttagolt 
birtokszerkezet jellemző.A mezőgazdasági termelést 
ökológiai problémák nehezítik, a bio- és ökológiai 
növénytermesztés alacsony színvonalú. A 
mezőgazdaságra épülő élelmiszer- és feldolgozóipar 
fejletlen, az értékesítés nehézségekbe ütközik. Nincs 
átfogó vízgazdálkodási program, kihasználatlanok a 
megújuló energiaforrás-kapacitások. A kis és 
középvállalkozói aktivitás alacsony. A turisztikai 
szolgáltatások alacsony szinten szervezettek, 
általános tőkehiány jellemző.

▪ A fogadóképesség javítása, üzletileg vonzó környezet 
megteremtése a humán és műszaki infrastruktúra 
fejlesztésével. A mezőgazdasági termékszerkezet 
átalakítása, a hozzáadott érték növelése új 
kapacitások fejlesztésével, a termékfeldolgozás 
fejlesztése. A térség turisztikai fejlesztése kkv-k 
bevonásával. Közösségi összefogás ösztönzése, 
hagyományőrzés, térségi kapcsolatok erősítése a 
civil társadalom támogatásával. A tanya, mint 
térségspecifikum fejlesztése. Épített és természeti 
környezet megóvása, kiegyensúlyozott használata, 
fenntartható fejlesztése. Termelési integrációk 
kialakítása, a termelés mennyiségi és minőségi 
fejlesztése.
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Megérje itt élni!
A programban elsődlegességet kapnak azok a gazdaságfejlesztési beruházások, amelyek 
munkahelyteremtéssel és megtartással járnak, emellett a gazdaság technológiai korszerűsítését, valamint a 
gazdasági szerkezet diverzifikációját szolgálják. Fokozottan érvényesíteni kívánjuk a környezeti 
szempontokat; elősegítve a racionális földhasznosítást, az ökológiai gazdálkodást, a biotermelést, továbbá a 
mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás egyes területein jelentkező problémák megoldását. A feldolgozóipari 
beruházásokat és az idegenforgalom fejlesztését (főleg az attrakció- és szálláshelyfejlesztést) célzó 
megoldásokat kiemelten kívánjuk támogatni. Ezekkel összefügg a vállalkozásfejlesztési (zöldmezős) és 
idegenforgalmi célú infrastruktúra fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások feltárása és újszerű 
hasznosítása is, amely egyben az innovációra is lehetőséget nyújt.
Kiemelt prioritást élveznek a tanya, mint térségspecifikum és a kulturális örökségek megőrzését, célszerű 
hasznosítását célzó projektek, melyek a társadalmi hagyományok ápolása mellett a természeti és az épített 
környezet védelmét, célirányos fejlesztését is magukba foglalják.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Homokhátság VE – A stratégia alapvető célja
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A Homokhátság Helyi Közösség illetékessége Bordány kivételével teljesen lefedi a Mórahalmi és a Kisteleki 
kistérség területét, és összefüggő egységet alkot. A terület Magyarország déli részén, a Dél-alföldi régióban, 
Csongrád és Bács-Kiskun megye találkozásánál, túlnyomórészt Szeged vonzáskörzetében, magyar- szerb-
montenegrói határ mentén helyezkedik el. A terület két városa, 5833 fős Mórahalom, valamint 7622 fős 
Kistelek egyben térségközponti szerepet is betölt
A két térség együttműködése körül-belül 10 éves múltra tekint vissza. Több olyan programban, dolgoztak már 
sikeresen együtt, melynek során törekedtek a térség egyéni arculatának megőrzésére, helyi adottságok 
kihasználására, a térségek településeinek népességmegtartó képességének erősítésére.
A térség települései a térben egyenletesen helyezkednek el, kiterjedt tanyavilággal. Létrejöttük egy sajátos 
település- és telepítéspolitika eredménye: a mai települések a környék egykori városainak korábban kiterjedt 
tanyavilágából szerveződtek tanyaközpontokká, majd községekké. 
A tanyavilág ma is a terület legmeghatározóbb településszerkezeti jellemzője, és fennmaradására hosszú 
távon is számítani lehet. A tanya egy olyan sajátos, emberi léptékű lakó és gazdasági egységet valósít meg, 
amely a világon egyedülálló magyar hagyomány A tanya kedvező adottság a területhasználat, a tájformálás, a 
gazdálkodás, a tanyai turizmus, az üdülés-pihenés lehetőségének szempontjából, e funkciói kiteljesedéséhez 
azonban még jelentős fejlesztések szükségesek. A tanyai lakosság sajátos helyzete (infrastrukturális 
elmaradás, elzártság, szociális gondok), a tanya, mint egyedülálló lakó és gazdasági egység indokolja a 
tanyavilág problémáinak önálló kezelését. Ennek keretében a legfontosabb megoldandó feladatok a 
közösségszervezés, az ismeretterjesztés, a tanácsadás, információval való ellátás, a kiköltözők gazdálkodási 
ismereteinek növelése, a szociális és egészségügyi ellátás, a külterületi infrastruktúra, benne a külterületi utak 
fejlesztése, a közbiztonság javítása. 
A terület gazdaságát a földrajzi adottságok alapján elsősorban az agrárágazatban folyó tevékenységek 
jellemzik.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
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 Itt létesült az ország első agrár-ipari parkja, amely további innovációs folyamatokat generálhat. 
A települések nagy részének Szegedhez kötődése hagyományosan erős, különösen a Szegedhez közeli 
települések esetében. Jellemző az ingázás: sokan dolgozni, a fiatalok pedig tanulni, illetve szórakozni is 
Szegedre járnak.
Az utóbbi években az idegenforgalom fejlődéséhez szükséges fogadó-kapacitás bővült, ami biztos alapot 
biztosít a turizmus sokoldalú továbbfejlesztéséhez. A térség mindkét központi szerepet betöltő városában a 
termálvíz vagyon hasznosítása céljából működnek olyan komplexumok (Mórahalmon az Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő, Kisteleken az Aquapark), melyek egész évben a térségből és tágabb környezetből is fogadja a 
gyógyulni vágyó, valamint csupán a szabadidő kellemes eltöltéséért ide járó vendégeket.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
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A térség földrajzi helyzetéből, természeti viszonyaiból és gazdasági struktúrájából adódóan nem tartozik sem 
a Dél-Alföld, sem az ország legveszélyeztetettebb régiói közé, szennyezettségét tekintve közepesen 
szennyezett kategóriába sorolható
A Homokháti Akciócsoport térsége homogén, összetartozó táj. Természetföldrajzi besorolás szerint az Alföld 
nagytájon belül a Duna-Tisza közi síkvidék és az Alsó-Tisza vidék középtájakhoz tartozik. 
A térség területe közel 938 km2. 

• Éghajlati jellemzők
A térség éghajlata szélsőségesen kontinentális jellegű. Jellemző a tartós, forró nyár, sok napsütés és kevés 
csapadék. A téli időszak csapadékminimuma következtében számottevő vastagságú hóréteg csak ritkán 
alakul ki. Az uralkodó szélirány északi-északnyugati, illetve déli-délkeleti. 

• Domborzati adottságok, vízkészletek, vízgazdálkodás 
A térség tengerszint feletti magassága 80-125 m közötti, nyugattól kelet felé csökken. Keleti szélén 
egyenletes ártéri síkság, többi részén enyhén hullámos síkság található. Ezek a laposok rossz lefolyásúak, 
időszakosan vízzel borítottak. A porózus szerkezetű folyóvízi feltöltődés jelentős mennyiségben tárol 
szénhidrogéneket (földgáz, kőolaj), termál- és rétegvizet. 
A térség a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. Egészében száraz, vízhiányos terület. A mély fekvésű 
területeken csapadékosabb években a belvíz jelent problémát, amelyeket a Tiszához északnyugat-délkelet 
irányban egymással párhuzamosan több csatorna vezet le. 
A kistérségben folyóvíz nincs, az egykori vízfolyások ma belvíz- és csapadékvíz elvezető csatornaként 
hasznosulnak. Állandó vizű tavak mellett időszakos vízborítású tavak, illetve azok helyén keletkezett nádasok, 
zsombékos, semlyékes területek  vannak. 
A talajvíz mélysége átlagosan 1-3 m között alakul.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség környezeti állapota 1/2
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 Súlyos probléma a talajvízszín erőteljes mértékű süllyedése A talajvíz kémhatása közömbös vagy gyengén 
lúgos.

Több településen probléma az ivóvíz természetes eredetű elszennyeződése is. Ez elsősorban a 
külterületen jelent problémát.

• Talajadottságok
Uralkodó talajtípus a humuszos homok és a futóhomok. A homokbuckák közötti mélyebb fekvésű területeket 
foltokban szolonyeces réti és lápos réti talajok foglalják el. 
A talajtakaró túlnyomó részben homok és homokos vályog, kisebb részben vályog. A termőréteg vastag, a 
humusztartalom a homoktalajokon alacsony. A rossz víz-, hő- és tápanyag-gazdálkodású, szerkezet nélküli 
homoktalajok túlsúlya miatt a talajok termőképessége összességében gyenge. A termőföld átlagos 
aranykorona-értéke mindössze 6,92 AK/ha. A homokterületeken veszélyt jelent a defláció. 

• Növény- és állatvilág, természeti értékek és természetvédelmi területek
A térség mai arculata a mezőgazdasági termelés által meghatározott homogén kultúrtáj, amely csak foltokban 
őrzi a táj egykori gazdagságát. A mai erdők telepített erdők, jellemző fafajok a nyárfa, fenyő, akác. 
Legnagyobb az erdősültség Ásotthalmon, Ruzsán, Öttömösön, Ópusztaszeren.
A védett területek a Kiskunsági Nemzeti Park illetékességi területébe tartoznak.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség környezeti állapota 2/2
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A Homokhátság Helyi Közösség területi hatálya a Kisteleki statisztikai kistérség 6 és a Mórahalmi statisztikai 
kistérség 8 településére terjed ki, alkot összefüggő egységet alkot a Dél-alföldön. A terület lakosságszáma 
42125 fő (2006). A Magyarországon található kistérségek közül a kisteleki a 33 leghátrányosabb, a mórahalmi 
a 47 leghátrányosabb kistérség közé tartozik a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és 
foglalkoztatási mutatók figyelembevételével (311/2007. (XI.17.) Korm. Rend.).
A térségben az átlagos népsűrűség 45 fő/km2, amely országos szinten nagyon alacsony. Térségi szinten az 
urbanizáció aránya 31,6%, a külterületi lakosok aránya a mórahalmi kistérségben 38,6%, a kisteleki 
kistérségekben 28,9%, a két kistérség a legkiterjedtebb tanyarendszerrel rendelkezik regionális és országos 
viszonylatban is. Egyre nő a szociális okok miatt tanyára kiköltözők száma, akik nem ismerik az önfenntartást, 
a tanya, mint gazdálkodási és önfenntartó rendszer működtetését. Így a tanyák állapota leromlóban van.
A térségeket jellemző, átlagosnál gyorsabb népességfogyás, a migrációs veszteség és elöregedés mellett a 
problémát a helyi gazdaság strukturális zavarai és gyengeségei jelentik. A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok a helyi lakosság átlagot meghaladó részét teszik ki.
A regisztrált munkanélküliség a térségben növekvő tendenciájú, átlagban 12,5%-os, így a megyei átlagot 
meghaladó. Magas a tartósan elhelyezkedni nem tudók aránya is (50 %).  Az aktív korú népesség 
lakónépességhez viszonyított aránya térségi átlagban 62 %, a ténylegesen gazdaságilag aktív népesség 
aránya valamennyi településen ennek kétharmada.
A csökkenő nemzetgazdasági súlyú mezőgazdaság továbbra is jelentős szerepet játszik a két kistérségben. A 
mezőgazdaság ma is az aktív keresők közel felét foglalkoztatja, magas az őstermelők száma is. Az önálló 
mezőgazdasági termelésnek a háztartások többségében szerepe van. A vállalkozások jelentős része kis 
létszámot foglalkoztató kényszervállalkozás, fejlesztési lehetőségeik korlátozottak. Az egyéni vállalkozók 85%-
a alkalmazott nélkül dolgozik. A helyi munkalehetőségek korlátozottak, kevés új munkahely teremtődik. 
Hiányoznak a helyi gazdaságból a gazdasági húzóágazatokban tevékenykedő nagyvállalatok, az olyan 
multinacionális cégek, melyek alvállalkozói láncokon, beszállítóikon keresztül dinamizáló hatást 
gyakorolhatnának egy szélesebb vállalkozói körre.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
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A kistérségek közlekedési infrastruktúráját alacsony kiépítettség és gyenge minőség jellemzi, mind a 
mennyiségi, mind a minőségi mutatókat tekintve az országos átlagtól is elmaradnak.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
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Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás 

Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, gáz-, 
gőz-, vízellátás Építőipar 

Kereskedelem, 
javítás 

Szálláshely-
szolgáltatás és 
vendéglátás 

Szállítás, raktározás, 
posta és távközlés 

Pénzügyi 
közvetítés 

Ingatlanügyletek, 
gazdasági 
szolgáltatás 

Egyéb 
szolgáltatás 

Egyéb 
tevékenység 



16Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

Az egyes szektorok jelentősége a térségben

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások 
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani

Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)

Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

▪ A településen azok a 
legfontosabb szektorok, 
amelyek nagy mértékben 
részesednek a 
foglalkoztatásból és/vagy a 
vállalkozások számából

▪ Ebből a szempontból a 
település legfontosabb 
szektorai

– Mezőgazdaság, erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

0
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0 10 20 30 40 50

1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat

3. Sok kis vállalat4. Kevés kis vállalat



17Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 25%-kal a(z) Kereskedelem, 
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

Aktív vállalkozások száma szektoronként
(db)

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

Bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és 
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Szektorok 
részesedése

17%

9%

25%

5%

7%

14%

8%

0%

13%

3%
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Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 35%-kal a(z) Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

4,914

2,413

794

1,433

358

887

120

341

378

2,369

0

Foglalkoztatottak száma szektoronként
(fő)

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

Bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és 
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

Közigazgatás, védelem, társadalom-
biztosítás, oktatás, egészségügy

Szektorok 
részesedése

35%

17%

10%

3%

6%

2%

3%

17%

6%

1%

Egyéb tevékenység 0%



19Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 11.4%, ami 0.9 
százalékpontos változást jelent 2003 óta

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)

▪ Az álláskeresők 
aránya az aktív korú 
lakosságon belül 
2007-ben 11.4%

▪ Változás 2003-hoz 
képest 0.9 
százalékpont
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Az aktív korú népesség lakónépességhez viszonyított aránya térségi átlagban 62 %, a ténylegesen 
gazdaságilag aktív népesség aránya ennek kétharmada lehet. Ez az érték valamennyi település esetében is 
hasonlóan alakul.
A foglalkoztatottság alakulása a térségben az országos tendenciát követi. A foglalkoztatottak száma a legtöbb 
ágazatban csökkent, kivételt a pénzügyi tevékenység, valamint az alapfontosságú intézmények 
foglalkoztatása képezhet. A mezőgazdaság ma is az aktív keresők közel felét foglalkoztatja, magas az 
őstermelők száma is. Az önálló mezőgazdasági termelésnek a háztartások többségében szerepe van. 
Az ipar foglalkoztatása számottevően nem csökkent. A kereskedelem és szolgáltatás őrizte meg leginkább 
foglalkoztatási szerepét. A helyi munkalehetőségek korlátozottak, kevés új munkahely teremtődik. A Szegedre 
történő munkába járás szerepe és lehetősége döntően az utazási költségek jelentős növekedése miatt 
ugyancsak szűk. 
A regisztrált munkanélküliség a térségben is növekvő tendenciájú. A munkanélküliségi ráta (térségi átlagban 
12,5%) a megyei értéknél nagyobb. Magas a tartósan elhelyezkedni nem tudók aránya is (50 %). A regisztrált 
munkanélküliek 48 %-a férfi, 52 %-a nő.  A legtöbb férfi a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozik, a 
legtöbb nő a mezőgazdaságban, valamint a kereskedelemben és az oktatásban talált magának munkát.
A térségben vállalkozások között a kisvállalkozások dominálnak. A vállalkozások jelentős része kis létszámot 
foglalkoztató kényszervállalkozás, fejlesztési lehetőségeik korlátozottak. 50 főnél több embert foglalkoztató 
vállalkozások száma kevés a kistérségben. A térség legnagyobb foglalkoztatói az önkormányzatok. A külföldi 
tőke részaránya a térségben igen alacsony. A működő tőke elsősorban az élelmiszeriparba, kisebb 
mértékben a könnyűiparba, valamint a kereskedelembe áramlik. Nagysága az országos értéktől elmarad, ami 
a megközelítés nehézségével, a határmenti fekvéssel és a gazdaság egyoldalúságával magyarázható. Az 
egyéni vállalkozók 85%-a alkalmazott nélkül dolgozik.
A munkanélküliség elsősorban a fizikai foglalkozásúak és az alacsony iskolai végzettségűek körében 
jelentkezik.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
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 Magas a pályakezdő munkanélküliek száma is.
A regisztrált munkanélküliek többsége munkanélküli segélyben részesül. Ez a foglalkoztatási nehézségeken 
túlmutató szociális problémák felhalmozódását is jelzi.
A lakosság iskolai végzettsége javuló tendenciájú, a megyei és országos adatokhoz képest azonban továbbra 
is alacsony. Legmagasabb az általános iskolát és a szakmunkásképzőt végzettek aránya. 
Az alapfokú oktatási intézmények valamennyi településen megtalálhatók. Középfokú oktatás a kistérségben 
Ásotthalmon, és Pusztamérgesen van. Gimnáziumi osztály csak Kisteleken és Pusztamérgesen működik. 
Felsőfokú képzésre csak a térségen kívül nyílik lehetőség.
 A szakképzés a kistérségben korlátozott, szakmát elsősorban a szegedi szakképző iskolákban szereznek. 
Az idegen nyelvet beszélők köre folyamatosan növekszik. Elsősorban az angol és a német nyelv tanulása és 
ismerete jellemző.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
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* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján 
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból

Legjelentősebb 
szektor

Legjelentősebb 
település

Foglalkoztatás 
abszolút 
értelemben

Foglalkoztatás 
relatív értelemben

Leírás Érték

▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 
szektorban* működő vállalkozások 
száma

▪ Kistelek 
székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** 
működő vállalkozások száma

▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató 
vállalkozása által foglalkoztatottak 
száma

▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató 
vállalkozása által foglalkoztatottak 
számának aránya a térség összes 
foglalkoztatásán belül

5 db

5 db

714 fő

5%

A térség 10 
legnagyobb 
foglalkoztató 
vállalkozása 5%-
át adja a térségen 
belüli 
foglalkoztatás-nak



23Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) 
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban 
működik

Szektor

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás

▪ Kereskedelem, 
javítás

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Kereskedelem, 
javítás

Fogl. 
száma (fő)

▪ 168

▪ 96

▪ 95

▪ 90

▪ 84

Árbevétel 
(ezer Ft)

Működés helye a 
térségben

▪ Kistelek

▪ Kistelek

▪ Mórahalom

▪ Pusztamérges

▪ Kistelek

Főtevékenység

▪ 3130 Szigetelt 
vezeték, kábel 
gyártása

▪ 1740 Konfekcionált 
textiláru gyártása 
(kivéve: ruházat)

▪ 5131 Zöldség-, 
gyümölcs-
nagykereskedelem

▪ 0150 
Vadgazdálkodás

▪ 5020 
Gépjárműjavítás

Név

▪ Prysmian MKM Magyar 
Kábel Művek Korlátolt 
Felelősségű Társaság

▪ Kézmű Kht. Jeanette 
Ruházati Gyáregység

▪ Mórakert Szövetkezet

▪ "FOBU" Kft.

▪ C- Univerzál Kft

1

2

3

4

5
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A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

Szektor
Fogl. 
száma (fő)

Árbevétel 
(ezer Ft)

Működés helye a 
térségben Főtevékenység

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás

▪ Építőipar

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia-, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás

▪ 75

▪ 38

▪ 32

▪ 28

▪ 8

▪ Kistelek

▪ Kistelek

▪ Forráskút

▪ Forráskút

▪ Mórahalom

▪ 1551 Tejtermék 
gyártása

▪ 4533 Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés

▪ 0112 Zöldség, 
dísznövény 
termelése

▪ 2932 Egyéb 
mezőgazdasági gép 
gyártása

▪ 1581 Kenyér, friss 
tésztaféle gyártása

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) 
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban 
működik

▪ Kisteleki M+M Sajtgyártó 
Kft.

Név

▪ Nemes Kert Kft

▪ Forrás Gépek Kft

▪ Varga Ferenc e. v.

▪ PROBART Kft.

6

7

8

9

10
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A térség gazdaságában hagyományosan a mezőgazdaság a meghatározó. 
A térségben a nyilvántartott gazdasági szervezetek 83 %-a a ténylegesen működő gazdasági szervezet. 
Többségük a kereskedelem, javítás, karbantartás ágazatban tevékenykedik, de magas a mezőgazdaságban 
és az iparban működő vállalkozások, szervezetek száma is. Az ipari vállalkozások többsége a 
feldolgozóiparban, így a mezőgazdasági termékfeldolgozás, élelmiszeripar, könnyűipar területén működik. A 
kereskedelem és a szolgáltató szektor döntően a helyi igényeket szolgálja ki.
Többségben a kisvállalkozások, az 1-10 főt foglalkoztató szervezetek vannak. 50 főnél több embert 
foglalkoztató vállalat kevés működik a térségben. 
A vállalkozások jelentős része kényszervállalkozás. Fejlesztési lehetőségeik korlátozottak.
A vállalkozások árbevétele is ennek megfelelően differenciálódik. 
A vállalkozások számának növekedése ellenére azonban a vállalkozási aktivitás a térségben más 
térségekhez viszonyítva alacsony (1000 lakosra 82 regisztrált vállalkozás jut). Ez elsősorban a 
tőkeszegénységet és a vállalkozási, gazdasági ismeretek hiányát jelzi. Az ipar és a kereskedelem területén 
települések összehasonlításban Mórahalmon a legtöbb a vállalkozás, Ásotthalmon, Pusztamérgesen és 
Ruzsán nagyon kevés. A térség északi részében viszonylag magasnak mondható a külföldi tőke aránya, 
aminek az oka, hogy a Prysmian cég megvásárolta a Kisteleki Kábelgyárat. A tulajdonosváltás azonban nem 
jelentett új beruházást, és a vállalati tevékenység célszerű racionalizálása következtében a foglalkoztatottak 
létszáma is csökken. Szintén külföldi, német érdekeltséggel működik Csengelén a Vetter Kft., amely zöldség- 
és gyümölcstermeléssel és kereskedelemmel foglalkozik. Arra tekintettel, hogy a kereskedelemhez szükséges 
csomagolással is foglalkoznak és termékeiket export útján értékesítik, e vállalkozás esetében a külföldi tőke 
erősítette az élelmiszer és könnyűipart, valamint a kereskedelmet.
Az általános tőkeszegénység korlátozza a vállalkozások beruházásait is. Különösen a mezőgazdaságban 
esett vissza ebben az évtizedben a beruházások teljesítményértéke. 
A tanyák hagyományos gazdálkodási szerepük várhatóan hosszú távon is megmarad, azonban már jelenleg 
is differenciáltan érvényesül, a korszerű művelést folytató farmjellegű tanyák mellett nagy számban találhatók 
egyre romló eszközállománnyal bizonytalanul termelő, a piaci ingadozásoknak sokkal inkább kiszolgáltatott 
tanyai gazdaságok is.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
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 A térség gazdaságát jövőben is a mezőgazdaság fogja meghatározni. Alapvető törekvés azonban a 
gazdasági szerkezet egyoldalúságának feloldása, más gazdasági ágak fejlődésének elősegítése. A termelő 
és szolgáltató ágazatok esetében is ez részben a mezőgazdasághoz kapcsolódva, annak igényeit ellátva 
valósulhat meg. Dinamizáló szerepet tölt be ebben a folyamatban  Mórahalmon a Homokhát Térségi Agrár-
Ipari Park, valamint a Kistelek és Térsége Ipari park. Az ipari parkok fokozódó regionális szerepvállalása 
javítja a kormányzati gazdaságpolitika összhangját a kistérségi fejlesztési elképzelésekkel.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
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Non-profit szervezetek a térségben

Non-profit szervezet típusa
Számuk a 
térségben

Kultúrával kapcsolatos tevékenység 12

Vallással kapcsolatos tevékenység 1

Sporttal kapcsolatos tevékenység 20

Szabadidővel kapcsolatos 
tevékenység

35

Oktatással kapcsolatos tevékenység 20

Kutatással, tudományokkal 
kapcsolatos tevékenység

1

Egészségüggyel kapcsolatos 
tevékenység

7

Szociális ellátással kapcsolatos 
tevékenység

17

Polgárvédelemmel, tűzoltással 
kapcsolatos tevékenység

10

Non-profit szervezet típusa
Számuk a 
térségben

Környezetvédelemmel kapcsolatos 
tevékenység

4

Településfejlesztéssel, lakásüggyel 
kapcsolatos tevékenység

16

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel 
kapcsolatos tevékenység

9

Jogvédelemmel kapcsolatos 
tevékenység

1

Közbiztonság védelmével kapcsolatos 
tevékenység

16

Többcélú adományosztással 
kapcsolatos tevékenység

1

Nemzetközi kapcsolatok 0

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel 
kapcsolatos tevékenység

23

Politikai tevékenység 0

A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg
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A kulturális örökség egészére jellemző, hogy Szeged népéletében, annak részeként alakult ki. A táplálkozás, 
a népviselet, az emberi élet, a hitélet, a népi kozmogónia és természetismeret, a mondák, a népzene, a 
népdal, a néptánc esetében mutatkoznak meg a szegedi jellegzetességek, míg a térség sajátos hagyományai 
elsősorban a tanyák és a gazdálkodás területén érvényesülnek. A civil szervezetek jelentősége nagy. 
Többségük egyesület, elsősorban a védelem, a szociális ellátás és egészségügy, és a sport területén. 
Növekvő számuk a helyi közösségek önszerveződő hajlamát mutatják. Civil szervezet valamennyi településen 
működik,a  lakónépesség közel 14-20 % - át vonják be a munkába.

A PUSZI Ásotthalmi Nagycsaládosok Egyesülete:
2003-ban alakult a helyi családok, kiemelten a nagycsaládosok és gyermekes családok esélyegyenlőségének 
elősegítése, a családok és gyermeküket nevelő szülők segítségére, szociális ügyekben való tanácsadása, 
támogatása, képviselete érdekében. Az elmúlt szűk 3 esztendőben megduplázta tagjainak létszámát.
Turisztikai Egyesület Mórahalom: 
Megalakulásának célja elsősorban hogy a turizmusban érdekeltek is fogalmazzák meg azokat a prioritásokat, 
mely a település fejlődéséhez elengedhetetlen. Jelentős munkáinak egyike, hogy az ÖTM "Civil partnerség 
2007" program keretén belül egy kiadványt készíttet, melyben megjelennek az egyesületi tagok: szállásadók, 
egyéb szolgáltatók.
Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület: 
Elsődleges feladata a térség fiatal gazdáinak érdekvédelme, oktatása, valamint aktuális problémáinak magas 
szintű kezelése. Napjainkban nemcsak a város, hanem a térség egyik legjelentősebb problémája, hogy az itt 
lakó fiatalok egyre kevésbé látják jövőjük megvalósulását biztosítottnak térségünkben, az agráriumban.
Kemence Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület:
Működési területe Öttömös község.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
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 Tevékenységi köre: helyi és kistérségi környezetvédelmi projektek fejlesztése, lebonyolítása, védetté 
nyilvánítások, környezetvédelmi tudatformálás, oktatás, programfejlesztés, helyi erdei iskola, ökoturisztikai 
fejlesztések mentorálása, helyi közösségek fenntartható szemléletű tudatformálása, valamint az 
ökofesztiválok, nyílt túrák tartása.
A Kisteleki Turisztikai és Természetjáró Egyesület célja hogy a térség látványosságait és termékeit 
propagálja, a tuirisztikai értékeit ápolja. Számos tábornak, egészséges életmódot népszerűsítő 
rendezvénynek ad otthont, folyamatosan neveli a fiatalokat és bevonja őket az egyesület tevékenységébe. 
Baksi Kulturális egyesület: 
Olyan hagyományos kulturális programokat szervez, mint a Télbúcsúztató, a Bográcsos Főzőfesztivál, az 
Erzsébet bál és az Idősek Karácsonya. Támogatja az önszerveződő kulturális csoportokat, mint például a 
Cinege néptánc csoport, a citera citerazenekar és népdalkör.
Térségi Cigány és Polgári Érdekvédelmi Egyesület:
Az egyesület a cigányság érdekeinek képviselete céljából jött létre. Közreműködik abban, hogy a cigányság 
foglalkoztatási helyzete javuljon, szerepet vállal az életkörülmények javításában.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
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A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

A térség összesített lakossága 2002-2006 között 249 fővel csökkent, ami 
arányosítva 1%-os csökkenést jelent

▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 249 fővel csökkent
▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent

Térség 
összlakossága

Éves változás

2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő)

42,374 42,286 42,336 42,336 42,125

-88 50 0 -211
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A lakosság kor szerinti összetétele a térségben

A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 1 százalékponttal magasabb 
az országos átlagnál

Lakosság kor szerinti összetétele
(fő) Megoszlás

3%

3%

62%

24%

9%

Országos 
átlag

3%

3%

60%

21%

13%

Aktív korú 
lakosság

0-2 év

3-5 év

6-14 év

15-59 év

59 év felett
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Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

A térségben elsősorban a 8 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll 
rendelkezésre megfelelő munkaerő

7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele
(fő)

0 általános

1-5 általános

6-7 általános

8 általános

Középiskolai, érettségi és szakmai 
oklevél nélkül
Középiskolai, érettségi nélkül, 
szakmai oklevéllel
Középiskolai, érettségivel, általános 
oklevéllel
Középiskolai, érettségivel, szakmai 
oklevéllel

Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül

Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Megoszlás

2%

12%

5%

1%

4%

Országos 
átlag

2%

9%

9%

2%

4%

11%

37%

8%

4%

17%

9%

26%

12%

10%

17%
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A térség összes lakónépessége 42125 fő
A térségben az átlagos népsűrűség 45 fő/km2, amely országos szinten nagyon alacsony. Oka a hatalmas 
tanyavilág, amely ma is változó, átalakuló rendszer. 
A lakosság megoszlása a térségben egyenetlen. 
Térségi szinten az urbanizáció aránya 31,6%. A külterületi népsűrűség Bakson a legkisebb, 1% alatti, 
Balástya 61%-a él külterületen. Itt a legkiterjedtebb a tanyavilág.
Térségi átlagban a települések lakossága 3009 fő. Elnéptelenedéssel fokozottan egyik település sem 
veszélyeztetett.
A térség mindkét városa, Mórahalom és Kistelek is jellegében megőrizte a falusi karaktert és életmódot. 
Életminőség különbség emiatt elsősorban a városi/falusi és a tanyai lakosság között van.
A térség lakónépesség változása 2002-2006 között 1%-kal csökkent. A lakónépesség-változás térségi szinten 
viszonylag stagnál. Települési szinten jellemző az elvándorlás a megyeszékhelytől távol lévő településekről 
(Csengele, Baks), az odavándorlás az oktatást, megfelelő infrastruktúrát és ellátást nyújtani tudó 
településekre (Pusztamérges, Kistelek, Mórahalom).
A pozitív vándorlási egyenleg oka: a jelentős problémákat okozó, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek 
tanyákra való kiköltözése. Ez a folyamat a falvak és a tanyavilág életképességét is bizonyítja, egyúttal 
azonban az elszegényedés jele is, mert - különösen a tanyákon - az alacsony lakásár, és a ház körüli mező- 
és kertgazdálkodás lehetősége viszi ki az embereket. Mivel más, döntően városi környezetből jöttek, 
beilleszkedésük nem könnyű.
Emellett jellemző a fiatal generációk elvándorlása, amely azt mutatja, hogy a fiatalok megélhetésüket, és az 
igényeiknek megfelelő életkörülményeket saját falujukban, településükön már csak kevés esetben találják 
meg.
A lakosság kor szerinti megoszlása kedvezőtlen. Térségi átlagban a 15 év alattiak aránya csak 14,6%. Az 
alacsony arányszám okaiként említhető az alacsony lélekszám, az alacsony szolgáltatási és megélhetési 
színvonal.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség demográfiai helyzete 1/2
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A 60 éven felüliek aránya 23,8%, vagyis közel minden negyedik lakos 60 éven felüli.
A házasságkötések száma lassú csökkenést mutat. A válások száma viszonylag magas. A házasság, a válás, 
az együttélés területén az általános országos, illetve európai tendencia érvényesül. 
A gyermekvállalási kedv alacsony. A generációk együttélése már csak ritkán fordul elő. 
Az öngyilkosságok száma évtizedek óta magas, a tanyai lakosság körében különösen gyakori. 
A térség a népesség nemzetiség és vallás tekintetében homogén. A lakosság egészében magyar 
nemzetiségű és túlnyomó többségében római katolikus vallású. Ez az egyöntetűség a térség 
benépesedésekor alakult ki.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség demográfiai helyzete 2/2
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A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést 
támogató infrastruktúra sem, 0%

Infrastrukturális 
adottság

▪ Szélessávú 
Internet

▪ Mindhárom 
mobilhálózat

▪ Helyközi 
autóbusz-
megállóhely

▪ Közművesített, 
közúton elérhető 
ipari park

▪ Fenti infrastruk-
turális adottsá-gok 
együttesen

Azon települések 
száma, ahol nem 
érhető el (db)

1

1

0

12

0

Azon települések 
aránya, ahol nem 
érhető el (%)

7%

7%

0%

86%

0%

A térségben 0 db 
olyan település 
van, ahol a 
fejlődést 
támogató 
infrastruktúra 
közül egyik sem 
található meg, ez 
a térség 
településeinek 
0%-a
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A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra 
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

Közlekedés

Adminisztratív és 
kereskedelmi 
szolgáltatások

Ipari parkok

Pénzügyi 
szolgáltatások

Egyik településen sem megtalálható 
infrastruktúra

▪Kikötő

Mozgatórugó 
alcsoport

Közmű ellátottság

Oktatás

Kultúra

Telekommuni-
káció

Egyik településen sem megtalálható 
infrastruktúra

Mozgatórugó 
alcsoport
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A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra 
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

Szociális ellátás

Egészségügyi 
ellátás

Szabadidős te-
vékenységre és 
sportolásra al-
kalmas infrastr.

Egyéb 
infrastruktúra

Egyik településen sem megtalálható 
infrastruktúra

▪Szülészeti ellátás

▪Életház

Mozgatórugó 
alcsoport

Gazdaságfej-
lesztési 
szervezetek

Természeti 
adottságok

Natura 2000 
területek

Közbiztonsági 
szolgálat

Egyik településen sem megtalálható 
infrastruktúra

▪Ipari kamara
▪Rotary típusú klub

Mozgatórugó 
alcsoport

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források
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A gazdasági fejlődés egyik alapvető feltétele, a megfelelő infrastruktúra ellátottság az önkormányzatok 
beruházásában megvalósult fejlesztések következtében valamennyi településen javult. Ez elsősorban a 
belterületi infrastruktúra (szilárd burkolatú utak, járdák, kerékpárutak, villamos energia-, víz-, gáz- és 
telekommunikációs hálózatok) kiépítését jelentette. 
A korszerű hulladékkezelés, a csatornázás és a szennyvízkezelés azonban a települések többségén továbbra 
sem megoldott. Emellett a tanyás külterület ellátása fokozott terhet jelent az önkormányzatok számára. 
Térségi szinten több kezdeményezés is történt, a külterületi infrastruktúra ellátottságra azonban továbbra is a 
hiány jellemző. Ennek oka a műszaki kivitelezés nehézsége és a rendkívül nagy forrásigény. 
Az energiaellátás a hagyományos ellátó rendszereken keresztül valósul meg. A kistérség adottságai a 
megújuló, természetes energiaforrásokon alapuló energiagazdálkodásnak kedveznek. Közülük csak a 
termálenergia hasznosítására van példa, de ennek aránya is elmarad a lehetőségektől. A komplex mutatók 
szerint az infrastruktúra ellátottság városokban a legjobb.
A burkolt utak aránya térségi összesítésben mindössze 12 %. Ennek oka a sok külterületi út, amelynek 
karbantartása is állandó nehézséget jelent. 
Kerékpározási lehetőségek turisztikai szempontból csak részben adottak. A Szeged–Ópusztaszer közti út az 
országos kerékpáros turistaútvonal része. Településen belüli kerékpárút csak Mórahalmon, Kisteleken és 
Ópusztaszeren, valamint Üllésen van.
A telefonellátás valamennyi településen megfelelő, a bekapcsolt lakások aránya a tanyák miatt alacsonyabb. 
A vezetékes vízhálózatba bekapcsolt lakások arányát ugyancsak nagymértékben a tanyai lakosság aránya 
határozza meg, és egy településen sem teljes körű. 

Vezetékes gázellátásban a térség ellátása városi, községi szinten általában jó, illetve átlagos 
mértékű. A vezetékes gázt fogyasztó lakások aránya Üllésen kiugróan magas. A nagyszámú tanyai lakosság 
ezen a területen is jelentősen befolyásolja a mutatószámok alakulását.
Szennyvízkezelés: A szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya a térségben igen alacsony.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség infrastrukturális adottságai 1/2
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 Szennyvízkezelés csak Kistelek, Balástya, Mórahalom, Ruzsa és Üllés településeken, valamint 
Ópusztaszeren van,. 
A szennyvízkezelés és a hulladékgazdálkodás esetében is a települések közös beruházásában megvalósuló 
létesítmények jelenthetnek megoldást. 
A hulladékgyűjtés a települések többségén megoldott, a hulladéktároló telepek azonban a korszerű 
követelményeknek nem felelnek meg. A szennyvízkezelés és a hulladékgazdálkodás esetében is a 
települések közös beruházásában megvalósuló létesítmények jelenthetnek megoldást.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

A térség infrastrukturális adottságai 2/2
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* Szálloda, gyógyszálloda, panzió
** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus

A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már 
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással

Egy főre jutó szálláshelyek száma
(db/fő)

Térségi adat

Országos átlag

Magas kategóriájú 
szállás*

Alacsonyabb kate-
góriájú szállás**

Egy főre jutó vendégéjszakák száma 
(vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú 
szállás*

Alacsonyabb kate-
góriájú szállás**

Térségi adat az 
országos átlag 
százalékában

0.01 0.01

0.02 0.04

56% 35%

0.67 0.26

1.81 0.68

37% 38%
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Legnagyobb 
foglalkoztató szektor

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia...

▪ Építőipar

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia...

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

Települések főbb jellemzői 1/2

Jogállás

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Lakosság 
(fő)

▪ Község ▪ 4,161

▪ Község ▪ 2,279

▪ Község ▪ 3,510

▪ Község ▪ 1,981

▪ Község ▪ 2,174

▪ Város ▪ 7,622

▪ Város ▪ 5,833

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák 
és lehetőségek lokalizálásához

Ásotthalom

Baks

Balástya

Csengele

Forráskút

Kistelek

Mórahalom

Munkanél-
küliség (%)

▪ 18.40%

▪ 10.22%

▪ 5.68%

▪ 8.90%

▪ 11.80%

▪ 8.14%

▪ 6.06%

Jövedelmi 
helyzet* (Ft)

▪ 358,985

▪ 281,375

▪ 241,726

▪ 209,506

▪ 268,682

▪ 375,257

▪ 386,538

Magas** 
kat. (db/fő)

▪ 0.244

▪ 0.341

▪ 0.750

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ 0.591

▪ 2.277

Alacsony** 
kat. (db/fő)

▪ 0.095

▪ 0.000

▪ 0.156

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ 0.255

▪ 1.139
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Legnagyobb 
foglalkoztató szektor

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Közszféra

▪ Közszféra

▪ Bányászat, 
feldolgozóipar, 
villamosenergia...

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

▪ Mezőgazdaság, 
erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

Települések főbb jellemzői 2/2

Jogállás

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Lakosság 
(fő)

▪ Község ▪ 2,193

▪ Község ▪ 796

▪ Község ▪ 1,232

▪ Község ▪ 1,560

▪ Község ▪ 2,712

▪ Község ▪ 3,240

▪ Község ▪ 2,832

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák 
és lehetőségek lokalizálásához

Ópusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Munkanél-
küliség (%)

▪ 9.77%

▪ 20.10%

▪ 12.67%

▪ 7.97%

▪ 19.40%

▪ 9.20%

▪ 10.90%

Jövedelmi 
helyzet* (Ft)

▪ 295,484

▪ 286,464

▪ 371,140

▪ 291,160

▪ 292,828

▪ 377,380

▪ 251,100

Magas** 
kat. (db/fő)

▪ 2.287

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ 0.166

▪ 0.000

▪ 0.247

Alacsony** 
kat. (db/fő)

▪ 0.135

▪ 0.018

▪ 0.003

▪ 0.091

▪ 0.343

▪ 0.000

▪ 0.033



43

Települések egy mondatos jellemzése 1/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Ásotthalom ▪ „Apadó pénzforrások, piacvesztés, romló 
szociális egészségügyi helyzet, 
létbizonytalanság, tanyák állapotromlása, 
ipari tevékenység hiánya, növekvő 
munkanélküliség. Legkiterjedtebb 
tanyavilág, ami mind infrastrukturálisan, 
mind közösségi élet szempontjából 
elmaradott.”

▪ Baks ▪ „Nagymértékű munkanélküliség, alacsony 
foglalkoztatottság, inaktívak magas száma, 
munkáltatók és befektetők hiánya. 
Fejlesztésre szoruló infrastruktúra, 
kiaknázatlan értékes természeti és kulturális 
értékek.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „A település híres a mangalica 
tenyésztéséről és az ezzel kapcsolatos 
rendezvényeiről. A mangalica tartás és 
feldolgozás csak részben kiaknázott. Az 
erdő jellegzetessége a falunak, amely akár 
mint élettér, látványosság (őshonos 
állatpark), megélhetés (extenzív állattartás, 
fafeldolgozás) is szerepet kaphatna. 
Szolgáltató tanyaközpontok kialakítása, 
tanyamúzeum fejlesztése.”

▪ „Falusi turizmus fejlesztése, humán- és 
termelő infrastruktúra fejlesztése, 
befektetések ösztönzése, inaktívak 
bevonása az elsődleges munkaerőpiacra, 
képzés és átképzés. mezőgazdasági 
termelés hatékonyságának növelése. Aktív 
civil szervezetek. Túraútvonalak kialakítása 
(lovas, kerékpáros, gyalog). Tisza, mint 
jelentős turisztikai vonzerő hatékonyabb 
kiaknázása.”
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Települések egy mondatos jellemzése 2/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Balástya ▪ „Munkahelyek hiánya, vállalkozói 
szolgáltató-információs központ nincs. 
Külterületi közszolgáltatások hiányoznak, 
kiaknázatlan turisztikai potenciál. Kevés 
tőkeerős vállalkozás, alacsony vállalkozási 
kedv, vállalkozások együttműködésének 
hiánya. Ifjúsági- és falusi szálláshelyek 
hiánya.”

▪ Csengele ▪ „Munkahelyteremtés, belterületi utcák, 
közterületek, közparkok felújításra 
szorulnak, hiányzik az egységes utcakép. A 
külterület infrastrukturális fejlettsége 
alacsony, számos szolgáltatás hiányzik (pl. 
mozgóboltok). Falusi szálláshelyek 
hiányoznak, ezért alacsony az itt töltött 
vendégéjszakák száma. A helyi termékekre 
épülő feldolgozóipar fejlesztésre szorul.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „Balástyán az M5- s autópályának van 
lehajtója, mellette gazdaságfejlesztés 
céljából jó adottságú területek találhatóak. 
Ipari park vagy vállalkozási övezet 
létesítésével a település fogadóképessége 
nő, a betelepülő vállalkozások 
munkahelyeket teremthetnek. A természeti 
környezet jobb kihasználtsága, turisztikai 
attrakcióvá történő fejlesztése (pl. 
horgásztavak).”

▪ „A vállalkozások alakulásának ösztönzése, 
általuk munkahely-teremtés. Meglévő 
erdők többfunkcióssá tétele. A helyi, 
hagyományos termékek (pl. spárga) 
feldolgozásának fejlesztése, marketingje. 
Biogazdálkodás meghonosítása, 
elterjesztése. Helyi 
identitástudatfejlesztése, helytörténet 
oktatása, a helyi értékekről adatbázis 
készítése. A termékfeldolgozás 
fejlesztése.”
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Települések egy mondatos jellemzése 3/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Forráskút ▪ „Képzést, tanácsadást megvalósító szolgáló 
szolgáltató központ hiányzik. Szálláshelyek 
hiánya miatt nem lehet itt tartani az 
idelátogató turistákat, pedig a programok 
adottak a vendégéjszakák számának 
növelésére. Nő a munkanélküliség, csökken 
a vállalkozói kedv.”

▪ Kistelek ▪ „Munkanélküliség, a diplomás fiatalok 
elvándorlása, a település népességmegtartó 
ereje csökkent az utóbbi években. Ifjúsági- 
és falusi szálláshelyek hiánya. Kiaknázatlan 
természeti környezet, alacsony a 
vendégéjszakák száma. Alacsony az erdők 
aránya, a meglévők többnyire 
egyfunkciósak (gazdasági). Épített és helyi 
védettség alatt álló emlékek leromlott 
állapotúak, felújításra szorul”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „Civil szervezetek nagyszámú jelenléte, 
kellő aktivitása, hagyományőrző 
rendezvények megléte növeli az 
idelátogatók számát. Kerékpárutak építése 
szorosabbá fűzheti a települések közötti 
kapcsolatot és turisztikai vonzerőt is 
növelné. Korabeli aprótéglás utcakép 
visszaállítása a falukép színvonalát 
emelné. Mozgóboltok létrehozása a tanyán 
élők életminőségét javítaná.”

▪ „Az Ipari park fejlesztése, új munkahelyek 
teremtése. Mozgóbolt kialakítása. 
Hagyományos termékfeldolgozáshoz, helyi 
termékekhez kapcsolódó képzések 
szervezése. Épített emlékek felújítása, 
egységes utcakép kialakítása. Önfenntartó 
bemutatótanya kialakítása Turisztikai 
kiadványok készítése. Helyi termékek 
boltja, az erre épülő kereskedelmi hálózat 
kialakítása.”
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Települések egy mondatos jellemzése 4/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Mórahalom ▪ „A szárazodás, a talajok vízháztartása 
veszélyezteti a mezőgazdaságból élők 
termesztési- és létbiztonságát. Lakosság 
30-40% tanyán él, a külterületi infrastruktúra 
fejletlen, a szolgáltatások egy része 
hiányzik. Helyi termékekre épülő értékesítés 
és marketing hiánya. Alacsony az öntözött 
művelhető területek aránya.”

▪ Ópusztaszer ▪ „A település közintézményeinek szétszórt 
elhelyezkedése, kialakított, egységes 
település központ hiánya. A turisztikai, 
természeti környezet értékeinek minimális 
kihasználtsága, túraútvonalak hiánya.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „Az Ipari Park vállalkozásainak ágazati 
bővítése. A TÉSZ koordináló szerepének 
hatékonyabb kihasználása. Identitás 
megőrzése, fejlesztése. Helyi termékek 
bemutatására, értékesítésére alkalmas tér 
kialakítása, kereskedelmi hálózat kiépítése. 
A fürdő turisztikai vonzerejének minél jobb 
kiaknázása, szálláshelyfejlesztés. 
Önfenntartó bemutatótanya kialakítása.”

▪ „Közösségi tér kialakítása, középületek, 
közparkok felújítása. A falusi és a tanyasi 
turizmus fejlesztése, valamint az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
turisztikai lehetőségének hatékonyabb 
kihasználása. Falusi szálláshelyek 
fejlesztése. Erdősítés. Külterületi 
szolgáltatások fejlesztése.”
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Települések egy mondatos jellemzése 5/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Öttömös ▪ „Gyenge talajadottságok. Jelentős 
termálenergia-potenciál kihasználatlansága. 
A helyben megtermelt áruk (spárga) tárolási 
lehetőségének, feldolgozó iparának hiánya. 
Külterületi infrastruktúra elmaradott, a 
szolgáltatások hiányoznak. Kis lélekszámú 
településként valós veszély az 
elnéptelenedés.”

▪ Pusztamérges ▪ „A térség nyugati határán fekszik, 
megyeszékhelyre, kistérségi központba a 
buszközlekedés ritka, helyben 
munkalehetőség kevés, ugrásszerűen 
megnőtt a munkanélküliség. A település 
középületeinek rohamosan romlik az 
állapota. A külterületek infrastrukturálisan 
elmaradottak, a szolgáltatások minősége 
nem megfelelő.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „A település épített és természeti 
adottságokban bővelkedik (erdő, 
árvalányhaj, „baromjárás”, erdei iskola, 
táborhely állatsimogatóval, emlékház), 
ezek fontosturisztikai vonzerővé 
fejleszthetőek. Helyi termékre, a spárgára 
épülve mikrovállalkozások ösztönzése. Az 
egykori lőtér alternatív kihasználása. 
Hagyományos termékfeldolgozáshoz, helyi 
termékekhez kapcsolódó képzések 
szervezése”

▪ „Mikrovállalkozás ösztönzése. Többen 
foglalkoznak még szőlőtermesztéssel, 
hungarikum homoki fajták( kövidinka) 
megőrzése. Szüreti fesztivál turisztikai 
vonzerőt jelenthet, gasztroturizmus 
fejlesztése indokolt, erre szálláshely-
fejlesztés is épülhet. Erdő többfunkciós 
kihasználása: pl. turisztikai- és rekreációs 
célok. Közösségi ház szolgáltatásainak 
bővítése.”
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Települések egy mondatos jellemzése 6/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Pusztaszer ▪ „A munkalehetőségek korlátozottak, ezért a 
szakképzett lakosság elvándorol. A 
lakosság elöregedése, létszámának 
csökkenése. Infrastrukturális hiányosságok, 
a középületek állaga leromlott, felújításra 
szorul. Kevés az öntözhető terület.”

▪ Ruzsa ▪ „Egyre növekvő munkanélküliség, a 
fiatalság elvándorlása, kihasználatlan 
földterületek, közösségi terek hiányoznak, a 
helyi termékek értékesítése megoldatlan – 
hiányzik a piac. Egyoldalúan, csak 
gazdasági célra hasznosított erdő, a 
többletfunkciók hiányoznak.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „Természeti értékek hatékonyabb 
kiaknázása, turisztikai attrakciófejlesztés, 
falusi és ifjúsági szálláshelyek fejlesztése. 
Erdősítés – többfunkciós erdőgazdálkodás 
bevezetése. Épített emlékek felújítása, 
közösségi tér kialakítása. Turisztikai 
vonzerők fejlesztése, a vendégéjszakák 
számának növelése.”

▪ „Alternatív megoldásokra és 
jövedelemszerzési lehetőségekre fogékony 
lakosság (pl. gyógynövénytermesztés). Az 
erdő fenntartható, többfunkciós 
kihasználása turisztikai és rekreációs 
célokra.

▪ Hagyományőrző lakodalmas rendezvény 
az évek alatt nemzetközi elismertségre és 
kedveltségre tett szert.”
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Települések egy mondatos jellemzése 7/7

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos 
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Település Legfontosabb probléma a településen

▪ Üllés ▪ „Tájékoztatást, szaktanácsadást 
megvalósító szolgáltató központ hiányzik.

▪ Növekvő munkanélküliség. Szilárd és 
folyékony hulladék kezelése még nem 
megoldott. Közösségi piactér nem felel meg 
a hatósági előírásoknak. Alkotóház, 
Helytörténeti Ház egyre kihasználatlanabb.”

▪ Zákányszék ▪ „Kihasználatlan művelődési ház. Hiányzik: 
gazdák és vállalkozók részére szakképzés, 
tájékoztatás. Hiányzik a helyben megtermelt 
áru feldolgozása, a termékek csomagolása, 
értékesítési lehetőségek megteremtése. A 
külterületi infrastruktúra elmaradott. Számos 
keresett szakma hiányzik: pl. autószerelő, 
mezőgazdasági gépszerelő. Nincsenek 
turisztikai programcsomagok.”

Legfontosabb lehetőség a településen

▪ „Nemzetközileg is elismert népzenei, 
néptánc hagyományokra a népi – és 
iparművészet jól ráépíthető lenne. 
Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói kedv 
ösztönzése.

▪ Erdei Iskola van, de kapacitása 
kihasználatlan. A kihasználtság bővíthető 
turisztikai programokkal, de oktatási, 
környezeti nevelési programok 
megvalósítására is fordítható lenne.”

▪ „Az egyoldalúan kihasznált erdő 
lehetőségeinek többfunkciós kiaknázása 
(pihenő, keletkezett nyesedékből apríték 
készítéssel alternatív energia, erdei torna 
pálya, tanösvény, interaktív tájház). 
Természeti területek karbantartása: az 
„Ezerarcú sömlyék” megóvása, turisztikai 
vonzerővé emelése. Településen évek óta 
hagyományőrző egyesületek (pl. 
citerazenekar) működnek.”
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Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 3 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 12 
db fejlesztési intézkedés tartozik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

▪ „Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás 
településforma értékeinek megőrzése és megújítása” 

▪ „A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak 
fenntartható, környezetbarát fejlesztése”

▪ „Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés”

▪ „{FejlPrioritasok.3.Ny396}”

▪ „{FejlPrioritasok.4.Ny396}”

Fő fejlesztési prioritás

▪ „{FejlPrioritasok.5.Ny396}” 

▪ „{FejlPrioritasok.6.Ny396}”

▪ „{FejlPrioritasok.7.Ny396}”
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4 db

4 db

4 db

{FejlPrioritas
ok.3.Sz33

1} db

{FejlPrioritas
ok.4.Sz33

1} db

3,171,948

2,328,610

1,940,187

{FejlPrioritasok.3
.Sz332}

{FejlPrioritasok.4
.Sz332}

Összes allokált 
forrás (EUR)

Intézkedé-
sek száma

{FejlPrioritas
ok.5.Sz33

1} db
{FejlPrioritas

ok.6.Sz33
1} db

{FejlPrioritas
ok.7.Sz33

1} db

{FejlPrioritasok.5
.Sz332}

{FejlPrioritasok.6
.Sz332}

{FejlPrioritasok.7
.Sz332}
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▪ Épített helyi értékek, közösségi terek megőrzése, fejlesztése 
▪ (turizmushoz kapcsolódó, vagy munkahelyteremtéssel jár)

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/3

A legtöbb forrás – 899,948 EUR – a(z) Épített helyi értékek, közösségi terek 
megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, vagy munkahelyteremtéssel jár) fejlesztési intézkedésre 
lett allokálva

Fejlesztési intézkedés

▪ Tájjellegű ökológiai értékek megőrzése

▪ Tanyai intézmény és szolgáltatás-rendszer fejlesztése

▪ {FejlIntForras.4.Int}

▪ {FejlIntForras.6.Int}

▪ {FejlIntForras.7.Int}

▪ {FejlIntForras.5.Int}

▪ Falumegújítás

Fő fejlesztési prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek megőrzése 
és megújítása

Allokált forrás (EUR)

899,948

60,000

1,120,000

1,092,000

{FejlIntForras.4.Forra
s}

{FejlIntForras.5.Forra
s}

{FejlIntForras.6.Forra
s}

{FejlIntForras.7.Forra
s}
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▪ Mezőgazdasági területek nem élelmiszeripari célú hasznosítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/3

A legtöbb forrás – 899,948 EUR – a(z) Épített helyi értékek, közösségi terek 
megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, vagy munkahelyteremtéssel jár) fejlesztési intézkedésre 
lett allokálva

Fejlesztési intézkedés

▪ Víztakarékos öntözési rendszerek fejlesztése

▪ Piacképes helyi termékek előállítása, feldolgozása, és értékesítés ösztönzése

▪ {FejlIntForras.4.Int}

▪ {FejlIntForras.6.Int}

▪ {FejlIntForras.7.Int}

▪ {FejlIntForras.5.Int}

▪ Helyi vállalkozásfejlesztési és infrastrukturális célok

Fő fejlesztési prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát 
fejlesztése

Allokált forrás (EUR)

80,395

700,000

299,505

1,248,710

{FejlIntForras.4.Forra
s}

{FejlIntForras.5.Forra
s}

{FejlIntForras.6.Forra
s}

{FejlIntForras.7.Forra
s}
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▪ Turisztikai attrakciófejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/3

A legtöbb forrás – 899,948 EUR – a(z) Épített helyi értékek, közösségi terek 
megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, vagy munkahelyteremtéssel jár) fejlesztési intézkedésre 
lett allokálva

Fejlesztési intézkedés

▪ Turisztikai fogadókészség fejlesztés

▪ Térségi marketingtevékenység ösztönzése

▪ {FejlIntForras.4.Int}

▪ {FejlIntForras.6.Int}

▪ {FejlIntForras.7.Int}

▪ {FejlIntForras.5.Int}

▪ Hagyományőrzés

Fő fejlesztési prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Allokált forrás (EUR)

883,000

880,000

30,955

146,232

{FejlIntForras.4.Forra
s}

{FejlIntForras.5.Forra
s}

{FejlIntForras.6.Forra
s}

{FejlIntForras.7.Forra
s}
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
összefoglalása

▪ Helyzetelemzés

▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési 
intézkedések, forrásallokáció

▪  Megoldási javaslatok

– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és 
településfejlesztési javaslat

– Komplex stratégia megoldási javaslatai



56Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik 
a térség legjelentősebb szektoraihoz

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, 
vadgazdálkodás

Bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Szektor

Szektoronkénti megoszlás

Vállalkozások 
száma

Foglalkozta-
tottság

10 legna-
gyobb vállalk. Javaslatok

10 legfonto-
sabb javaslat

17%

9%

25%

5%

7%

14%

8%

0%

13%

3%

42%

21%

12%

3%

8%

3%

3%

0%

7%

1%

20%

50%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

69%

0%

0%

13%

0%

0%

19%

0%

0%

0%

63%

0%

0%

25%

0%

0%

13%

0%

0%

0%
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

1

Szektor

▪ „Mezőgazdaság, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodás”

▪ „Térségspecifikus termék feldolgozási és 
értékesítési tevékenységek elindításához 
szükséges beruházások támogatása. Az 
előállított termék termékpálya további pontjain 
való megjelenésének biztosítása. Zöldmezős 
beruházások támogatása. ( 500 tonna ill.3000 
lég m3 tároló kapacitás alatti hűtő tároló, 
manipuláló építése és az ehhez kapcsolódó 
eszközök beszerzése.”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Térségspecifikus termék 
feldolgozási és értékesítési 
tevékenységek elindításához 
szükséges beruházások támogatása. 
A helyi termékek előállítását 
hozzáadott értékének növelését 
illetve piacra jutását segítő 
beruházások megvalósulásával az 
ágazat versenyképessége 
eltartóképessége növekszik.”



2
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

▪ „Mezőgazdaság, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodás”

▪ „Az inaktivitás csökkentése, illetve a helyi 
jövedelemtermelő lehetőségek bővítése

▪ érdekében a foglalkoztatási bázis 
kiszélesítése érdekében szolgáltatáshiányos 
területeken mikrovállalkozások 
létrehozásának, fejlesztésének támogatása, 
mobil szolgáltatások ösztönzése (pl 
mozgóbolt).”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „A mikrovállalkozások támogatásával 
csökken az inaktivitás, kiszélesedik a 
foglalkoztatási bázis, megjelennek új 
jövedelemszerzési lehetőségek, 
továbbá mérséklődik, majd 
visszafordul a vidéki területek 
társadalmi-gazdasági 
leszakadásának folyamata.”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

▪ „Mezőgazdaság, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodás”

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

3
▪ „A már meglévő felszíni csatornahálózathoz 

kapcsolódó drénrendszerek és az ehhez 
kapcsolódó csapadékvízgyűjtő és 
öntözőrendszerek kiépítése, fenntartásaTöbb 
termelő gazdaságon kívüli öntözésfejlesztési 
céljait szolgáló, öntözővíz-szolgáltató

▪ mű/művek létrehozása, felújítása. A termőföld 
víz- és energiatakarékos öntözéséhez, a

▪ szállítást, a szétosztást és az ellenörzést 
biztosító új vízi berendezések és 
létesítmények

▪ létrehozása, meglévők felújítása, továbbá a 
már meglévő felszíni csatornahálózathoz 
kapcsolódó drénrendszerek és az ehhez 
kapcsolódó csapadékvízgyűjtő és 
öntözőrendszerek kiépítése, fenntartása.”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Erősödik a termelői összefogás és a 
kollektív felelősség-vállalás. A 
környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő új, víztakarékos, korszerű 
technológia kialakításával nő az 
ágazat versenyképessége, 
fenntartható vízgazdálkodás valósul 
meg és a lakosság életminősége 
javul.”



▪ „Szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás”

4
▪ „"Magas színvonalú szolgáltatást nyújtó 

szálláshelyek létrehozása, a meglévő
▪ szálláshelyek és szolgáltatásaik felújítása, 

korszerősítése és továbbfejlesztése, továbbá
▪ piacra lépésük támogatása. 

(Foglalkoztatottság javításával)"”

▪ „A  magas színvonalú szolgáltatást 
nyújtó szálláshelyek létrehozásával, 
a meglévő szálláshelyek és 
szolgáltatásaik felújításával, 
korszerűsítésével javul és bővül a 
térség turisztikai szolgáltatásainak 
köre ezáltal javul a települések 
vendégfogadó-képessége.Várható 
támogatott projektek száma: 31 db.”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

▪ „Mezőgazdaság, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodás”

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

5
▪ „Gazdaságilag és ökológiailag is fenntartható 

fejlesztések.
▪ 1. Környezeti adottságokhoz és 

hagyományokhoz igazodó nem agrár 
erdészeti rendszer keretében gyógy-fűszer és 
aromanövények termesztő tevékenységeinek 
beindítása és termesztéstechnológiai 
fejlesztése.

▪ 2. Térségspecifikus nyerstermékek 
feldolgozottsági szintjének emeléséhez piacra 
jutásához szükségek beruházások elindítása.

▪ 3. Kereskedelem hálózatosodásának 
megteremtése egységes helyi arculat 
céljából.”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „5. projekt várható. Termesztett 
növények skálája bővül, 
feldolgozottsági szint javul, helyi 
termékeket értékesítő üzletek jönnek 
létre.”



▪ „Mezőgazdaság, erdő-, 
hal-, vadgazdálkodás”

6
▪ „Térségben megtermelt növényi és állati 

eredetű termékek, alapanyagok 
feldolgozásának ösztönzése.”

▪ „Korszerű, az élelmiszerbiztonságot 
és a higiéniát fokozottan figyelembe 
vevő házi feldolgozó üzemek 
kerülnek kialakításra,melyek 
alkalmasak új, innovatív, speciális 
fogyasztói igényeket kielégítő 
minőségi termékek előállítására.”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredményeMegoldási javaslat Szektor
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

▪ „Szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás”

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

7
▪ „"Magas színvonalú szolgáltatást nyújtó  

ifjusági szálláshelyek létrehozása, a meglévő
▪ szálláshelyek és szolgáltatásaik felújítása, 

korszerősítése és továbbfejlesztése, továbbá
▪ piacra lépésük támogatása.

( Foglalkoztatottság javításával )"”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „A  magas színvonalú szolgáltatást 
nyújtó ifjúsági szálláshelyek 
létrehozásával, a meglévő 
szálláshelyek és szolgáltatásaik 
felújításával, korszerűsítésével javul 
és bővül a térség turisztikai 
szolgáltatásainak köre ezáltal javul a 
települések vendégfogadó-
képessége.Várható támogatott 
projektek száma: 4 db.”

Szektor



▪ „Egyéb szolgáltatás”8
▪ „szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a 

térség természeti erőforrásaira, 
mezőgazdasági, erdő-, vad-, és  adottságaira, 
közösségi-kulturális és gasztronómiai 
örökségére, mint vonzerőre épülő 
-szolgáltatások kiépítése, már működő 
szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, 
fejlesztése az alábbi területeken: alkalmi 
falusi-  agro- és ökoturisztikai szolgáltatások; 
lovas turisztikai szolgáltatások; vadászati 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;  
borturisztikai szolgáltatások; és a fenti 
területekhez kapcsolódó gasztronómiai 
szolgáltatások.”

▪ „A vidék természeti erőforrásaira, 
közösségi-kulturális örökségére, mint 
vonzerőre épülő minőségi turisztikai 
szolgáltatások létrehozásával a 
települések vendégfogadó-
képessége javul, az aktív időtöltés 
feltételei bővülnek.A fejlesztés 
hozzájárul a vidék gazdasági 
szerkezetének átalakításához, a 
turizmusból származó jövedelem 
erősíti a helyi gazdaságot.Várható 
támogatott projektek száma: 8 db.”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

▪ „”

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

9
▪ „”

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „”



▪ „”10
▪ „” ▪ „”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – 
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
összefoglalása

▪ Helyzetelemzés

▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési 
intézkedések, forrásallokáció

▪  Megoldási javaslatok

– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és 
településfejlesztési javaslat

– Komplex stratégia megoldási javaslatai
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

1
▪ „Építészeti és térségi specifikummal 

rendelkező épületek, építmények innovatív 
átalakítása, felújítása, építése környezetbarát 
technológiák alkalmazásával.”

Megoldási javaslat

▪ „A felújított, átalakított építmények, 
létesítmények által hatékonyabbá 
válik az ifjúságvédele, oktatás, 
készségfejlesztés.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Kultúra”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

2
▪ „A helyi védelem alatt álló épületek külső-

belső helyreállítása és felújítása; az épületek 
és a kulturális értékek bemutatása; az 
előbbiekhez szorosan kapcsolódó zöld 
területek helyreállítása és növelése; sétányok 
és gyalogutak építése; a helyi népművészet, a 
néprajzi és kulturális értékek bemutatása. A 
természeti és történelmi táj, illetve az azt 
alkotó tájelemek javítását és fejlesztését célzó 
támogatások és fejlesztések.”

Megoldási javaslat

▪ „A fejlesztések által az épített és 
természeti örökség állapota, valamint 
a települések arculata és az 
életminőség javul.Az intézkedés 
növeli a települések, vidéki térségek 
vonzerejét, megfordítja a gazdasági 
és társadalmi feltételekben 
mutatkozó negatív trendeket, 
csökkenti az elvándorlást.Várható 
támogatott projektek száma:6 db.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Kultúra”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

3
▪ „Foglalkoztatási,mezőgazdaság- és 

vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és 
ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, 
szociális és lakossági, ügyfélszolgálati jellegű 
szolgáltatásokat ellátó intézmények 
kialakítása és fenntartása.”

Megoldási javaslat

▪ „A helyben működő 
alapszolgáltatások minőségének és 
elérhetőségének javításával, az 
intézményi infrastruktúra 
fejlesztésével, a hatékonyság 
növelésével, egyes feladatok 
ellátásának térségi szintre történő 
emelésével a települések népesség-
megtartó ereje nő, az életminőség 
javul a folyamatos fenntarthatóság 
mellett.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Szociális ellátás”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

4
▪ „intézményi infrastruktúra fejlesztése a 

kulturális és szabadidős szolgáltatások 
biztosítása, a komplex informatikai és 
kommunikációs infrastruktúra elérhetısége, az 
egyes kereskedelmi szolgáltatások havi 
rendszerességő ügyfélforgalmának 
biztosítása, a szolgáltatók hozzáférési 
pontjainak megteremtése, a gyermekek és 
idősek megfelelő napközbeni ellátása, illetve 
az életmód- és diszkriminációellenes 
programok  efogadása érdekében történő 
szolgáltató központok felújítása.”

Megoldási javaslat

▪ „A térség településeinek külterületén 
javul az alapszolgáltatások 
elérhetősége, bővül a szolgáltatások 
köre, javul azok minősége és 
mindezek által növekszik a vidéki 
lakosság népességmegtartó ereje, 
javul az életminősége.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Egyéb infrastruktúra”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

5
▪ „szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

biztosítása a vidéki lakosság, különösen a 
tanyán élők számára”

Megoldási javaslat

▪ „A feladatellátás kistérségi szintre 
történő emelése csökkenti a 
költségeket, hatékonyabbá és 
biztonságosabbá teszi az ellátást, 
továbbá felszámolja a 
párhuzamosságot. Javul az 
alapszolgáltatások minősége és 
mindezek által növekszik a vidéki 
lakosság népességmegtartó ereje, 
javul az életminősége.”

Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma

▪ „Egyéb infrastruktúra”
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

6
▪ „Vállalkozások számára könnyen elérhető, 

megalakulásukat, működésüket és 
fejlesztésüket segítő információs 
szolgáltatások és irodák létrehozása, 
fejlesztése.”

Megoldási javaslat

▪ „A vállalkozásokat segítő információs 
szolgáltatásokat nyújtó irodák 
létrehozásával az információáramlás 
gyorsabb lesz, a vállalkozások 
működésének hatékonysága 
növekszik. A vállalkozások helyzetbe 
hozása növeli a 
versenyképességüket és ezáltal a 
lakosság életminőségét is javítja.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Gazdaságfejlesztési 
szervezetek”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

7
▪ „A környezeti tudatosság fejlesztését célzó 

intézkedések végrehajtása (vizek és  
természetvédelmi területek környékének 
javítása,  bemutathatóvá tétele, a szelektív 
hulladékgyűjtés  és hulladékgazdálkodás 
fejlesztése), valamint a környezeti nevelés és 
identitástudat beépítése az oktatási 
programokba”

Megoldási javaslat

▪ „Természeti környezetünk, 
lakókörnyezetünk alaposabb 
megismerésével, a könyezeti 
tudatosság fejlesztésével és a 
fenntartható fejlődés biztosításával a 
jövő nemzedékei számára is elérhető 
és élvezhető térséget teremtünk.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Természeti adottságok”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

8
▪ „Vidéki lakókörnyezet, a települések általános 

fizikai megjelenésénak javítása, a közösségi  
terek, közterületek állapotának megújítása a 
foglalkoztatottság bővítésével.”

Megoldási javaslat

▪ „A közösségi és/vagy gazdasági 
célokat szolgáló épületek 
felújításával, a funkció megtartása 
mellett új funkció betelepítésével, 
továbbá a környezeti állapot és a 
falukép megújításával a vidéki 
lakókörnyezet és a települések 
összképe javuló képet mutat, a 
hagyományőrző rendezvényekkel a 
térség vonzereje növekszik. Várható 
támogatott projektek száma: 4 db.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Kultúra”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

9
▪ „Korabeli és egyedi  utcaképek turisztikai 

látványelemként való megjelenésének 
segítése, a hagyományok megőrzésével (pl. 
napsugaras oromzat)”

Megoldási javaslat

▪ „A településközpontokban vagy a 
turisztikai látványossághoz vezető 
utak mentén lévő épületek 
felújításával, egységes falu- és 
utcakép kialakításával a vidéki 
lakókörnyezet, a települések 
összképe javuló képet mutat, a 
térség vonzereje növekszik.Várható 
támogatott projektek száma: 4 db.”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „Kultúra”

Fejlesztési téma
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A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási 
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

▪ „”

Megoldási javaslat

▪ „”

Megoldási javaslat várható eredménye

▪ „”

Fejlesztési téma

10
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
összefoglalása

▪ Helyzetelemzés

▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési 
intézkedések, forrásallokáció

▪  Megoldási javaslatok

– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és 
településfejlesztési javaslat

– Komplex stratégia megoldási javaslatai



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

79Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 1/29 Kód: DA-7-SzF-B-02 Sorszám: 4266
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Tanyai intézmény és szolgáltatás-rendszer fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

▪ A lakosság 45%-a él a szórt tanyavilágban, külterületen.Helyzet/ 
adottság

▪ A tanyagondnoki és tanyafelelősi szolgáltatás infrastruktúrálisan korszerűtlen, az ellátás jelentős időt vesz igénybe.
Probléma/ 
lehetőség

▪ szolgáltatásokhoz való hozzáférés  biztosítása a vidéki lakosság, különösen a tanyán élők számára
Megoldási 
javaslat

▪ A feladatellátás kistérségi szintre történő emelése csökkenti a költségeket, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi az ellátást, továbbá 
felszámolja a párhuzamosságot. Javul az alapszolgáltatások minősége és mindezek által növekszik a vidéki lakosság népességmegtartó 
ereje, javul az életminősége.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

80Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 200000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

1000000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 1000000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 1/29 Kód: DA-7-SzF-B-02 Sorszám: 4266

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ Nem ÚMVP

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

81Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 2/29 Kód: DA-7-SzF-A-18 Sorszám: 4265
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Tanyai intézmény és szolgáltatás-rendszer fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

▪ A lakosság 45%-a él a szórt tanyavilágban, külterületen.Helyzet/ 
adottság

▪ A külterületen élők számára nehézkesen, vagy egyáltalán nem elérehtőek a kulturális és szabadidős szolgáltatások. A szórt tanyákon élők 
társas kapcsolatai elégtelenek, a pszichés megbetegedések aránya magas.

Probléma/ 
lehetőség

▪ intézményi infrastruktúra fejlesztése a kulturális és szabadidős szolgáltatások biztosítása, a komplex informatikai és kommunikációs 
infrastruktúra elérhetısége, az egyes kereskedelmi szolgáltatások havi rendszerességő ügyfélforgalmának biztosítása, a szolgáltatók 
hozzáférési pontjainak megteremtése, a gyermekek és idősek megfelelő napközbeni ellátása, illetve az életmód- és diszkriminációellenes 
programok  efogadása érdekében történő szolgáltató központok felújítása.

Megoldási 
javaslat

▪ A térség településeinek külterületén javul az alapszolgáltatások elérhetősége, bővül a szolgáltatások köre, javul azok minősége és 
mindezek által növekszik a vidéki lakosság népességmegtartó ereje, javul az életminősége.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

82Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

120000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 120000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 2/29 Kód: DA-7-SzF-A-18 Sorszám: 4265

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

83Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 3/29 Kód: DA-7-SzF-A-16 Sorszám: 4252
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Falumegújítás

Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

▪ Szórt, nagy kiterjedésű tanyavilág. Kistelepüléseken jelentkező köz- és szolgáltatás-hiány. Leromlott állapotú közösségi terek.Helyzet/ 
adottság

▪ Az önkormányzatok alulfinanszírozottsága miatt egyre nagyobb problémát jelent a közszolgáltatást ellátó intézmények fenntartása, 
felújítása, a szolgáltatások bővítése.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Foglalkoztatási,mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, szociális és 
lakossági, ügyfélszolgálati jellegű szolgáltatásokat ellátó intézmények kialakítása és fenntartása.

Megoldási 
javaslat

▪ A helyben működő alapszolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításával, az intézményi infrastruktúra fejlesztésével, a 
hatékonyság növelésével, egyes feladatok ellátásának térségi szintre történő emelésével a települések népesség-megtartó ereje nő, az 
életminőség javul a folyamatos fenntarthatóság mellett.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

84Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 100000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

500000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 500000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 3/29 Kód: DA-7-SzF-A-16 Sorszám: 4252

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

85Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 4/29 Kód: DA-7-SzF-A-14 Sorszám: 4253
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Falumegújítás

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

▪ Hagyományörző egyesületek aktivitása magas, a térség települései évi 3-4, jelentős turisztikai vonzerőnek minősülő rendezvényt szervez a 
település specifikumainak, hagyományainak felvonultatásával.

Helyzet/ 
adottság

▪ A helyi népművészet , a néprajzi és kulturális értékeket bemutató terek hiánya, meglévőek rossz állapota, a kapcsolódó zöld területek 
gondozatlansága. Egységes, arculatot kiemelő falukép, sétányok és gyalogutak hiánya.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Vidéki lakókörnyezet, a települések általános fizikai megjelenésénak javítása, a közösségi  terek, közterületek állapotának megújítása a 
foglalkoztatottság bővítésével.

Megoldási 
javaslat

▪ A közösségi és/vagy gazdasági célokat szolgáló épületek felújításával, a funkció megtartása mellett új funkció betelepítésével, továbbá a 
környezeti állapot és a falukép megújításával a vidéki lakókörnyezet és a települések összképe javuló képet mutat, a hagyományőrző 
rendezvényekkel a térség vonzereje növekszik. Várható támogatott projektek száma: 4 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

86Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 64000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

256000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 256000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 4/29 Kód: DA-7-SzF-A-14 Sorszám: 4253

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

87Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 5/29 Kód: DA-7-SzF-A-15 Sorszám: 4259
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Falumegújítás

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

▪ Korabeli és egyedi  utcaképpel rendelkező települések adottak.Helyzet/ 
adottság

▪ Utcakép állapota leromlóban van , sem az önkormányzat, sem a helyi társadalom nem tudja saját anyagi kereteiből megoldani a 
felújításukat..

Probléma/ 
lehetőség

▪ Korabeli és egyedi  utcaképek turisztikai látványelemként való megjelenésének segítése, a hagyományok megőrzésével (pl. napsugaras 
oromzat)

Megoldási 
javaslat

▪ A településközpontokban vagy a turisztikai látványossághoz vezető utak mentén lévő épületek felújításával, egységes falu- és utcakép 
kialakításával a vidéki lakókörnyezet, a települések összképe javuló képet mutat, a térség vonzereje növekszik.Várható támogatott 
projektek száma: 4 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

88Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 56000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

224000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 224000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 5/29 Kód: DA-7-SzF-A-15 Sorszám: 4259

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

89Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 6/29 Kód: DA-7-SzF-A-12 Sorszám: 7253
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Falumegújítás

Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

▪ Minden településen hagyománya van a településen megtermelt és készített tájjellegű termékek helyben történő értékesítésének.Helyzet/ 
adottság

▪ Térségben a helyi termékek értékesítésére és hasonló gazdasági tevékenységekre alkalmas infrastruktúra viszonylag szegényes, illetve a 
helyi piacok feújításra szorulnak.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Településeken a helyi termékek értékesítésére és hasonló gazdasági tevékenységekre alkalmas infrastruktúra megteremtése, illetve a helyi 
piacok felújítása a foglalkoztatottság javításával.

Megoldási 
javaslat

▪ Az új piacok létrehozásával, meglévők felújításával, az előírásoknak történő megfeleltetéssel az alapvetően helyben termelt mezőgazdasági 
termékek értékesítésének feltételei javulnak, ezálltal a lakosság életminősége is javul.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

90Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 28000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

112000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 112000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 16000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 6/29 Kód: DA-7-SzF-A-12 Sorszám: 7253

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

91Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 7/29 Kód: DA-7-SzF-A-13 Sorszám: 4243
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Épített helyi értékek, közösségi terek megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, v...Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

▪ Minden település rendelkezik védettség alatt álló épített, kulturális és természeti örökséggel (pl. Klebersberg féle kőiskola épületek, védett 
semlyék, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, múzeális értékű temetkezési helyek)

Helyzet/ 
adottság

▪ Az épített és természeti örökségek nagy részének  állapota leromlott, a természeti értékek nincsenek megfelelően karban tartva,gondozva. 
Az állagmegóvás hiánya miatt állapotuk egyre rosszabb. A turisztikai ismertségük és kihasználtságuk alacsony.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A helyi védelem alatt álló épületek külső-belső helyreállítása és felújítása; az épületek és a kulturális értékek bemutatása; az előbbiekhez 
szorosan kapcsolódó zöld területek helyreállítása és növelése; sétányok és gyalogutak építése; a helyi népművészet, a néprajzi és 
kulturális értékek bemutatása. A természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítását és fejlesztését célzó támogatások és 
fejlesztések.

Megoldási 
javaslat

▪ A fejlesztések által az épített és természeti örökség állapota, valamint a települések arculata és az életminőség javul.Az intézkedés növeli a 
települések, vidéki térségek vonzerejét, megfordítja a gazdasági és társadalmi feltételekben mutatkozó negatív trendeket, csökkenti az 
elvándorlást.Várható támogatott projektek száma:6 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

92Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 80000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

480000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 480000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 7/29 Kód: DA-7-SzF-A-13 Sorszám: 4243

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

93Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 8/29 Kód: DA-7-SzF-1-01 Sorszám: 4248
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Épített helyi értékek, közösségi terek megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, v...Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

▪ A térségben megtalálhatóak felújításra szoruló korszerűtlen építészeti és térségi specifikumokkal rendelkező építmények és létesítmények.Helyzet/ 
adottság

▪ Támogatás hiányában ezen építészeti értékek kihasználtsága csökken, az építmények, létesítmények jelen állapotukban nem töltik be az 
ifjúságvédelem, oktatás, készségfejlesztés szerepét.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Építészeti és térségi specifikummal rendelkező épületek, építmények innovatív átalakítása, felújítása, építése környezetbarát technológiák 
alkalmazásával.

Megoldási 
javaslat

▪ A felújított, átalakított építmények, létesítmények által hatékonyabbá válik az ifjúságvédele, oktatás, készségfejlesztés.
Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr 
(23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

94Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 93738 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

221222 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 221222 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 8/29 Kód: DA-7-SzF-1-01 Sorszám: 4248

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

95Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 9/29 Kód: DA-7-SzF-1-02 Sorszám: 7213
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Épített helyi értékek, közösségi terek megőrzése, fejlesztése 
(turizmushoz kapcsolódó, v...Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

▪ Az akciócsoport által lefedett térség legtöbb településén hiányzik az olyan szükségleteknek és igényeknek megfelelő többfunkciós 
létesítmény, amely a gyógyítást, sportot, rehabilitációs foglalkoztatást közhasznú tevékenység keretében látja el

Helyzet/ 
adottság

▪ A többfunkciós létesítmény hiányában nem indulhatott meg a közösség ilyen irányú fejlődése, valamint jelentős anyagi többletterhet jelent a 
kistérség lakosainak, a lakóhelyüktől távoleső többfunkciós létesítmény igénybevétele.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A meglévő létesítmény átalakításával, bővítésével, az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyítást, sportot (a munkaviszonyban 
és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) rehabilitációs foglalkoztatást szem előtt 
tartó közhasznú tevékenységek bővítésével megindulhatnak a rekreációs tevékenységek.

Megoldási 
javaslat

▪ A meglévő - nem teljeskörű szolgáltatást nyújtó - létesítmény bővítésével, átalakításával többfunkciós létesítmény jön létre, megindulhatnak 
a rekreációs tevékenységek.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr 
(23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

96Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 187477 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

198726 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 198726 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 9/29 Kód: DA-7-SzF-1-02 Sorszám: 7213

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

97Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 10/29 Kód: DA-7-SzF-A-20 Sorszám: 4313
Prioritás: Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek me...

Intézkedés: Tájjellegű ökológiai értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

▪ A térség gazdag, bemutatásra érdemes növény-és állatvilággal rendelkezik.Helyzet/ 
adottság

▪ Nincsenek kiépített túraútvonalak, tanösvények, melyeken keresztül elérhetővé válik a természeti környezet, amely sokszor elhanyagolt 
állapotú.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések végrehajtása (vizek és  természetvédelmi területek környékének javítása,  
bemutathatóvá tétele, a szelektív hulladékgyűjtés  és hulladékgazdálkodás fejlesztése), valamint a környezeti nevelés és identitástudat 
beépítése az oktatási programokba

Megoldási 
javaslat

▪ Természeti környezetünk, lakókörnyezetünk alaposabb megismerésével, a könyezeti tudatosság fejlesztésével és a fenntartható fejlődés 
biztosításával a jövő nemzedékei számára is elérhető és élvezhető térséget teremtünk.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

98Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

60000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 10/29 Kód: DA-7-SzF-A-20 Sorszám: 4313

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

99Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 11/29 Kód: DA-7-GF-B-01 Sorszám: 4239
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Helyi vállalkozásfejlesztési és infrastrukturális célok

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ A térségben kb. 1600 mikro- kis- és középvállakozás, valamint 2 ipari park működikHelyzet/ 
adottság

▪ A vállalkozások fejlődésének üteme lassú. Hozzáadott érték aránya alacsony, az innovációs készség nem megfelelő. A technológia sokszor 
korszerűtlen, a vállalkozások nem elég tőkeerősek technológia-korszerűsítéshez.

Probléma/ 
lehetőség

▪ fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül az 
innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez; a környezetvédelmi, 
energia- és anyagtakarékossági célokhoz; a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés és/vagy korszerűsítés megvalósítása a 
hátrányos helyzetű településeken

Megoldási 
javaslat

▪ A vidéki gazdaság mind szociális, mind pedig foglalkoztatási szempontból fontos részét képező vállalkozások fejlesztése új munkahelyek 
létrehozását, a mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési lehetőséget eredményez.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

100Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 300000 EUR ▪ Önkormányzatok 0%

900000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 450000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 50%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 11 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 11/29 Kód: DA-7-GF-B-01 Sorszám: 4239

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ Nem ÚMVP

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

101Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 12/29 Kód: DA-7-GF-A-06 Sorszám: 4228
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Helyi vállalkozásfejlesztési és infrastrukturális célok

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Kevés a munkahelyek száma. Van szakképzett humánerőforrás bázis. A mezőgazdasághoz kötődő jövedelemszerzési lehetőségek 
visszaszorultak.

Helyzet/ 
adottság

▪ Meglévő vállalkozások fejlesztési forrásai alacsonyak. Egyszemélyes vállakozások túlsúlya. Falusi mesterségek ismertségének 
csökkenése. Hagyományos termékekhez, a térségi adottságokhoz igazodó szolgáltatások, terémkek hiánya.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Az inaktivitás csökkentése, illetve a helyi jövedelemtermelő lehetőségek bővítése
▪ érdekében a foglalkoztatási bázis kiszélesítése érdekében szolgáltatáshiányos területeken mikrovállalkozások létrehozásának, 

fejlesztésének támogatása, mobil szolgáltatások ösztönzése (pl mozgóbolt).

Megoldási 
javaslat

▪ A mikrovállalkozások támogatásával csökken az inaktivitás, kiszélesedik a foglalkoztatási bázis, megjelennek új jövedelemszerzési 
lehetőségek, továbbá mérséklődik, majd visszafordul a vidéki területek társadalmi-gazdasági leszakadásának folyamata.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

102Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR ▪ Önkormányzatok 0%

900000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 450000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 50%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 12/29 Kód: DA-7-GF-A-06 Sorszám: 4228

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

103Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 13/29 Kód: DA-7-GF-2-02 Sorszám: 4236
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Helyi vállalkozásfejlesztési és infrastrukturális célok

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ A térség erősen mezőgazdasági jellegű, speciális termékstruktúrával rendelkezik. Termékfeldolgozásra és értékesítésre alkalmas komplex 
létesítmények minősége és mennyisége nem elégséges.

Helyzet/ 
adottság

▪ A feldolgozott termékek termékpályára jutása támogatás hiányában nem megfelelő.
Probléma/ 
lehetőség

▪ Térségspecifikus termék feldolgozási és értékesítési tevékenységek elindításához szükséges beruházások támogatása. Az előállított 
termék termékpálya további pontjain való megjelenésének biztosítása. Zöldmezős beruházások támogatása. ( 500 tonna ill.3000 lég m3 
tároló kapacitás alatti hűtő tároló, manipuláló építése és az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

Megoldási 
javaslat

▪ Térségspecifikus termék feldolgozási és értékesítési tevékenységek elindításához szükséges beruházások támogatása. A helyi termékek 
előállítását hozzáadott értékének növelését illetve piacra jutását segítő beruházások megvalósulásával az ágazat versenyképessége 
eltartóképessége növekszik.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási 
rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb 
kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

104Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 281215 EUR ▪ Önkormányzatok 65%

452000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 65%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 318710 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 13/29 Kód: DA-7-GF-2-02 Sorszám: 4236

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

105Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 14/29 Kód: DA-7-SzF-A-19 Sorszám: 4232
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Helyi vállalkozásfejlesztési és infrastrukturális célok

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

▪ A térségben kb. 1600 db mikro-kis- és középvállalkozás működik.Helyzet/ 
adottság

▪ A vállakozások tájékozottsága és a tájékoztatás nem megfelelő. A vállalkozások információszerzése nehézkes a több helyen, sokszor nagy 
távolságokra lévő információbázisok miatt.A vállakozások tájékozottsága és információ-ellátottsága nem megfelelő. A vállalkozások 
információszerzése nehézkes a több helyen, sokszor nagy távolságokra lévő információbázisok miatt.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Vállalkozások számára könnyen elérhető, megalakulásukat, működésüket és fejlesztésüket segítő információs szolgáltatások és irodák 
létrehozása, fejlesztése.

Megoldási 
javaslat

▪ A vállalkozásokat segítő információs szolgáltatásokat nyújtó irodák létrehozásával az információáramlás gyorsabb lesz, a vállalkozások 
működésének hatékonysága növekszik. A vállalkozások helyzetbe hozása növeli a versenyképességüket és ezáltal a lakosság 
életminőségét is javítja.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

106Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

30000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 14/29 Kód: DA-7-SzF-A-19 Sorszám: 4232

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

107Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 15/29 Kód: DA-7-GF-A-04 Sorszám: 4223
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Víztakarékos öntözési rendszerek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Elaprózott birtokokon intenzív kertészeti tevékenység folyik a térségben.Helyzet/ 
adottság

▪ A térség száraz, vízhiányos, a talajvízszint erőteljesen csökken. Az öntözést minden gazdálkodó önállóan oldja meg, így jelenleg a 
koordinált  és racionális vízfelhasználás nem valósítható meg. Időnkénti jelentős vízborítás (belvíz) pozitív haszna nincs kiaknázva.

Probléma/ 
lehetőség

▪ "Melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztése. Több termelő összefogásával
▪ megvalósítandó, létesítményenként több gazdálkodó területét érintő, a mezőgazdasági
▪ területek erózió, defláció, kilúgozódás elleni védelmét, a vízháztartás javítását célzó
▪ meliorációs és talajvédelmi létesítmények építése, felújítása.Öntözésfejlesztés közösségi beruházással."

Megoldási 
javaslat

▪ Az öntözővíz biztosításához szükséges létesítmények állapotának és kapacitás-kihasználtságának javításával, továbbá a vízkészletek 
helyben tartásának és tározási lehetőségének bővítésével a mezőgazdasági termelés versenyképessége fokozódik, fenntartható 
vízgazdálkodás valósul meg és a lakosság életminősége javul.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

108Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

500000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 70%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 350000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR

▪ Természetes személyek 70%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 15/29 Kód: DA-7-GF-A-04 Sorszám: 4223

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

109Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 16/29 Kód: DA-7-GF-A-05 Sorszám: 4225
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Víztakarékos öntözési rendszerek fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Elaprózott birtokokon intenzív kertészeti tevékenység folyik a térségben.Helyzet/ 
adottság

▪ Öntözési technológia korszerűtlen, gazdaságtalan. A belvíz és a csapadékvíz felhasználás nélkül elfolyik a térségből. A meglévő csatornák, 
árkok, vízgyűjtők elavultak, kotrást, felújítást, korszerűsítést igényelnek.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A már meglévő felszíni csatornahálózathoz kapcsolódó drénrendszerek és az ehhez kapcsolódó csapadékvízgyűjtő és öntözőrendszerek 
kiépítése, fenntartásaTöbb termelő gazdaságon kívüli öntözésfejlesztési céljait szolgáló, öntözővíz-szolgáltató

▪ mű/művek létrehozása, felújítása. A termőföld víz- és energiatakarékos öntözéséhez, a
▪ szállítást, a szétosztást és az ellenörzést biztosító új vízi berendezések és létesítmények
▪ létrehozása, meglévők felújítása, továbbá a már meglévő felszíni csatornahálózathoz kapcsolódó drénrendszerek és az ehhez kapcsolódó 

csapadékvízgyűjtő és öntözőrendszerek kiépítése, fenntartása.

Megoldási 
javaslat

▪ Erősödik a termelői összefogás és a kollektív felelősség-vállalás. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelő új, víztakarékos, korszerű 
technológia kialakításával nő az ágazat versenyképessége, fenntartható vízgazdálkodás valósul meg és a lakosság életminősége javul.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

110Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

500000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 70%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 350000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 5000 EUR

▪ Természetes személyek 70%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 16/29 Kód: DA-7-GF-A-05 Sorszám: 4225

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

111Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 17/29 Kód: DA-7-GF-2-01 Sorszám: 4199
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Piacképes helyi termékek előállítása, feldolgozása, és értékesítés ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ A térségben a megtermelt nyerstermékek feldolgozottsági szintje alacsony. Nyerstermékre épülő, jól működő új típusú szövetkezetek 
vannak, viszont a termékskálájuk szűk. .A helyben előállított termékek kiskereskedelmi megjelenése nem megoldott.

Helyzet/ 
adottság

▪ Célzott programok hiányában a térség termékeinek ismertsége illetve piacra jutása nem megfelelő arányú.
Probléma/ 
lehetőség

▪ Gazdaságilag és ökológiailag is fenntartható fejlesztések.
▪ 1. Környezeti adottságokhoz és hagyományokhoz igazodó nem agrár erdészeti rendszer keretében gyógy-fűszer és 

aromanövények termesztő tevékenységeinek beindítása és termesztéstechnológiai fejlesztése.
▪ 2. Térségspecifikus nyerstermékek feldolgozottsági szintjének emeléséhez piacra jutásához szükségek beruházások elindítása.
▪ 3. Kereskedelem hálózatosodásának megteremtése egységes helyi arculat céljából.

Megoldási 
javaslat

▪ 5. projekt várható. Termesztett növények skálája bővül, feldolgozottsági szint javul, helyi termékeket értékesítő üzletek jönnek létre.
Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási 
rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb 
kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

112Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 31871 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

200740 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 65%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 149981 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 65%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 17/29 Kód: DA-7-GF-2-01 Sorszám: 4199

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

113Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 18/29 Kód: DA-7-GF-A-01 Sorszám: 4196
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Piacképes helyi termékek előállítása, feldolgozása, és értékesítés ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ A térség rendelkezik speciális növényi és állati eredetű alapanyagokkal, termékekkel.Helyzet/ 
adottság

▪ A z elsődleges termékek feldolgozása minimális, a feldolgozóipar nem alakult ki.
Probléma/ 
lehetőség

▪ Térségben megtermelt növényi és állati eredetű termékek, alapanyagok feldolgozásának ösztönzése.
Megoldási 
javaslat

▪ Korszerű, az élelmiszerbiztonságot és a higiéniát fokozottan figyelembe vevő házi feldolgozó üzemek kerülnek kialakításra,melyek 
alkalmasak új, innovatív, speciális fogyasztói igényeket kielégítő minőségi termékek előállítására.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

114Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR ▪ Önkormányzatok 0%

160000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 96000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 50%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 18/29 Kód: DA-7-GF-A-01 Sorszám: 4196

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

115Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 19/29 Kód: DA-7-GF-5-01 Sorszám: 4198
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Piacképes helyi termékek előállítása, feldolgozása, és értékesítés ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ A térség minden települése rendelkezik speciális termékekkel szolgáltatásokkal, speciális természeti és/vagy épített adottságokkal, 
értékekkel. Pl.: Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark, spárga, sajt,)

Helyzet/ 
adottság

▪ Támogatás hiányában ezen adottságok ismertsége illetve turisztikai potenciálként való megjelenése nem megoldott.
Probléma/ 
lehetőség

▪ A térség valamint az itt előállított termékek, nyújtott szolgáltatások egységes arculattal való megjelenésének elősegítése szakmai 
együttműködések keretében. 1. márkanév és védjegy kialakításával, 2. értékesítést elősegítő marketing tevékenységek támogatása, 
3.Egységes települési kiadványok készítése.4,:A térség  emlékeiről, életéről, civil kezdeményezésekről szóló hírek, információk eljuttatása 
a lakossághoz helyi közösségek információs csatornáinak fejlesztésével

Megoldási 
javaslat

▪ A helyi adottságok a beruházások révén nem csak turisztikai potenciálként jelennek meg, hanem hosszútávú fennmaradásuk is 
megoldódik.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Kiadvány készítés, Marketing tevékenység

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

116Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 7499 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

42200 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 65%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38526 EUR ▪ Non-profit szervezetek 90%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 19/29 Kód: DA-7-GF-5-01 Sorszám: 4198

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

117Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 20/29 Kód: DA-7-GF-3-01 Sorszám: 7206
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Piacképes helyi termékek előállítása, feldolgozása, és értékesítés ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Helyi tradíciók megléte (kosárfonás, fazekasság, stb.) A  nők munka világába való visszailleszkedési igénye magas. A térségben több mint 
száz turisztikai szolgáltatást nyújtó magánszemély vagy vállalkozás működik. A térségben kb. 1600 mikro-, kis- és középvállalkozás 
tevékenykedik.

Helyzet/ 
adottság

▪ A meglévő tradicionális mesterségek támogatás hiányában kihalnak.
▪ A nők nehezen jutnak vissza a munka világába. Képzés nélkül mikro-, kis- és középvállalkozások ismeretei időszerűségüket elvesztik, 

hatékonyságuk csökken.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Helyi gazdaságélénkítést elősegítő képzések
Megoldási 
javaslat

▪ Helyi gazdaságfejlesztést érintő, identitástudatot elősegítő képzések indulnak.
▪ Kb. 4 képzés várható, mely hozzájárul a térség gazdasági viszonyainak

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

118Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 3750 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

14998 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 100%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 14998 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 20/29 Kód: DA-7-GF-3-01 Sorszám: 7206

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Képzés

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

119Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 21/29 Kód: DA-7-GF-A-02 Sorszám: 4219
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Mezőgazdasági területek nem élelmiszeripari célú hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Jelentős, mezőgazdasági termelésből származó melléktermékkel rendelkezik a térség.Helyzet/ 
adottság

▪ A mezőgazdasági melléktermékek felhasználhatóságának ismertsége alacsony, technológiák még nem elterjedtek és költségesek.
Probléma/ 
lehetőség

▪ Megújuló energiaforrások hasznosításának, technikai-műszaki  fejlesztésének támogatása, kiegészítő jövedelmet generáló termék-előállító 
és szolgáltató tevékenységek ösztönzése

Megoldási 
javaslat

▪ A mezőgazdasági termékek értéknövelésével, a nem élelmiszeripari jellegű feldolgozási tevékenységet folytató vállalkozások technológia-
fejlesztésével és szerkezetváltásával bővülnek az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek, ezáltal javulnak a térségi társadalom 
életkörülményei.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

120Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR ▪ Önkormányzatok 0%

67325 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40395 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 50%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 21/29 Kód: DA-7-GF-A-02 Sorszám: 4219

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

121Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 22/29 Kód: DA-7-GF-A-03 Sorszám: 4222
Prioritás: A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fej...

Intézkedés: Mezőgazdasági területek nem élelmiszeripari célú hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

▪ Az alföldi térség erdősültsége alacsony, a nagyobb részt magántulajdonú erdőterületen nem folyik szervezett erdőgazdálkodás..Helyzet/ 
adottság

▪ A magánerdők környezeti állapota tartósan stagnál, több helyen az állapotromlás is megfigyelhető
Probléma/ 
lehetőség

▪ A térség erdővel fedettségének növelése, az erdészeti ágazat fejlesztése, az erdősítések többcélú fenntartható használatának elősegítése, 
a mezőgazdasági szerkezetátalakítás elősegítése.

Megoldási 
javaslat

▪ A térség erdővel fedettségének növelésével, az erdők környezetvédelmi, szociális, közjóléti és gazdasági szerepének fokozásával, az erdők 
környezeti állapotának javításával a vidéki foglalkoztatottság és a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 226 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedés...



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

122Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR ▪ Önkormányzatok 0%

80000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 50%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 40000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 0%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 50%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 22/29 Kód: DA-7-GF-A-03 Sorszám: 4222

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

123Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 23/29 Kód: DA-7-GF-A-09 Sorszám: 4271
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Turisztikai attrakciófejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

▪ Kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező természeti értékek (pl. túraútvonalak, tanösvények, bemutatásra érdemes specifikus 
természeti értékek, aktív turisztikai tevékenységekre alkalmas helyszínek) vannak a térség egész területén.

Helyzet/ 
adottság

▪ Túraútvonalak elhanyagolt állapotban vannak, nincsenek kiépített és összehangolt aktív turisztikai szolgáltatások, a potenciál 
kihasználatlan.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A természeti értékek bemutatása, valamint az aktív időtöltés (gyalogos-, kerékpáros-, lovasturizmus) lehetőségeinek megteremtése.
Megoldási 
javaslat

▪ A térség tursiztikai tevékenységre alkalmas jelentős természeti értékeinek kihasználtsága nő, az aktív időtöltés lehetőségei bővülnek. A  
túraútvonalak kiépítésével a természeti potenciál egy része bemutathatóvá válik, a természet- és környezetvédelem hangsúlyosabb 
szerepet kap nem csak a helyi társadalomban, de az idelátogató turisták esetében is.Várható támogatott projektek száma: 8 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

124Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 200000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

540000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 458000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 23/29 Kód: DA-7-GF-A-09 Sorszám: 4271

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

125Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 24/29 Kód: DA-7-GF-A-11 Sorszám: 4279
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Turisztikai attrakciófejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

▪ A térségben lévő 2-3 kiemelt turisztikai attrakció és sok apró, elszigetelt települési rendezvények, adottságok jellemzőek.Helyzet/ 
adottság

▪ A vendégek itt tartózkodási ideje alacsony, csak a vezértermékek használatára korlátozódik. A kisebb rendezvények fejlettsége és 
ismertsége alacsony. A vemdégéjszakák száma stagnál a turisztikai termékek egysíkúsága, a turisztikai potenciál kiaknázásának hiánya 
miatt.

Probléma/ 
lehetőség

▪ szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a térség természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és  adottságaira, közösségi-kulturális 
és gasztronómiai örökségére, mint vonzerőre épülő -szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, 
fejlesztése az alábbi területeken: alkalmi falusi-  agro- és ökoturisztikai szolgáltatások; lovas turisztikai szolgáltatások; vadászati 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;  borturisztikai szolgáltatások; és a fenti területekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.

Megoldási 
javaslat

▪ A vidék természeti erőforrásaira, közösségi-kulturális örökségére, mint vonzerőre épülő minőségi turisztikai szolgáltatások létrehozásával a 
települések vendégfogadó-képessége javul, az aktív időtöltés feltételei bővülnek.A fejlesztés hozzájárul a vidék gazdasági szerkezetének 
átalakításához, a turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot.Várható támogatott projektek száma: 8 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

126Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 200000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

546000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 393000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 24/29 Kód: DA-7-GF-A-11 Sorszám: 4279

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

127Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 25/29 Kód: DA-7-GF-A-10 Sorszám: 4275
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Turisztikai attrakciófejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

▪ A térség területén  viszonylag nagy számú horgászati célra alkalmas állandó vizű természetes és mesterséges tó, vízfelület található. Nagy 
taglétszámú horgászegyesületek működnek a térségben

Helyzet/ 
adottság

▪ A térség horgászturisztikai adottságai kiválóak,de a horgászati lehetőségek turisztikai hasznosulása a nem megfelelően kiépített 
infrastruktúra és az egyesületek nehéz gazdasági helyzete miatt alacsony.

Probléma/ 
lehetőség

▪ Horgásztavak környezetének megújítása, infrastruktúrájának fejlesztése, a horgászturisztikai szolgáltatások bővítése.
Megoldási 
javaslat

▪ A horgásztavak környezetének megújításával, infrastruktúrájuk fejlesztésével a térség horgászturisztikai szolgáltatásainak köre bővül, 
ennek eredményeképpen nem csak a helyi társadalom, hanem az ideérkező turisták is hódolhatnak ennek az egyre népszerűbb aktív 
időtöltésnek, sportolási lehetőségnek.Várható támogatott projektek száma: 4 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

128Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

64000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 32000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 25/29 Kód: DA-7-GF-A-10 Sorszám: 4275

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

129Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 26/29 Kód: DA-7-GF-A-08 Sorszám: 4294
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Turisztikai fogadókészség fejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

▪ Térség rendelkezik országos jelentőségű turisztikai potenciállal, amely turisztikai szezonban helyenként a település lakosságának 
többszörösét kitevő vendéget fogad. Kihasználatlan, romló állagú tanyasi ingatlanok vannak.

Helyzet/ 
adottság

▪ Meglévő szálláshelyek befogadó képessége alacsony, minősége változó. A központi településektől távolodva egyre csökken a 
szálláshelyek száma.  Szálláshelyek szolgáltatási szortimentje alacsony.A turisztikai potenciálokra érkező vendégek szálláshelyek hiány 
illetve alacsony minősége miatt nem tudnak több napot tölteni a térségben

Probléma/ 
lehetőség

▪ "Magas színvonalú szolgáltatást nyújtó szálláshelyek létrehozása, a meglévő
▪ szálláshelyek és szolgáltatásaik felújítása, korszerősítése és továbbfejlesztése, továbbá
▪ piacra lépésük támogatása. (Foglalkoztatottság javításával)"

Megoldási 
javaslat

▪ A  magas színvonalú szolgáltatást nyújtó szálláshelyek létrehozásával, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatásaik felújításával, 
korszerűsítésével javul és bővül a térség turisztikai szolgáltatásainak köre ezáltal javul a települések vendégfogadó-képessége.Várható 
támogatott projektek száma: 31 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

130Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

1000000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 600000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 26/29 Kód: DA-7-GF-A-08 Sorszám: 4294

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

131Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslatok 27/29 Kód: DA-7-GF-A-07 Sorszám: 4283
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Turisztikai fogadókészség fejlesztés

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

▪ Térség mind kulturális, ternészeti valamint rekreációs területen a gyermek- és ifjúságkorú társadalom tudásbázisát növelhető adottságokkal 
rendelkezik

Helyzet/ 
adottság

▪ A háttérfeltételek nagyrészt hiányoznak, a meglévők vagy nem megfelelő színvonalúak vagy a marketingtevékenység hiányában nem 
ismertek.

Probléma/ 
lehetőség

▪ "Magas színvonalú szolgáltatást nyújtó  ifjusági szálláshelyek létrehozása, a meglévő
▪ szálláshelyek és szolgáltatásaik felújítása, korszerősítése és továbbfejlesztése, továbbá
▪ piacra lépésük támogatása.( Foglalkoztatottság javításával )"

Megoldási 
javaslat

▪ A  magas színvonalú szolgáltatást nyújtó ifjúsági szálláshelyek létrehozásával, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatásaik felújításával, 
korszerűsítésével javul és bővül a térség turisztikai szolgáltatásainak köre ezáltal javul a települések vendégfogadó-képessége.Várható 
támogatott projektek száma: 4 db.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

132Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 100000 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

800000 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 280000 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 27/29 Kód: DA-7-GF-A-07 Sorszám: 4283

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat



A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
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Megoldási javaslatok 28/29 Kód: DA-7-SzF-4-01 Sorszám: 7200
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Hagyományőrzés

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

▪ Valamennyi településen évről-évre megrendezésre kerülnek speciális termékekre vagy hagyományokra épülő tradicionális rendezvények.Helyzet/ 
adottság

▪ Támogatottság hiányában a programok szegényesebbek emiatt a látogatottság csökken, romlik a közösségépítő-, és megtartó szerepük.
Probléma/ 
lehetőség

▪ Települések speciális termékeire vagy hagyományaira épülő tradicionális rendezvények megtartása
Megoldási 
javaslat

▪ Várhatóan 13 rendezvény kerül megrendezésre.
Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

▪ Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM 
rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

Forrás ▪ ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
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Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 11249 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

146232 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 146232 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 0%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 13 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 28/29 Kód: DA-7-SzF-4-01 Sorszám: 7200

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ LEADER - Rendezvény

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
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Megoldási javaslatok 29/29 Kód: DA-7-SzF-A-17 Sorszám: 4302
Prioritás: Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés

Intézkedés: Térségi marketingtevékenység ösztönzése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

▪ Országos viszonylatban is jelentős, de kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkezik a térség.Helyzet/ 
adottság

▪ Települések belterületén a tájékozódást segítő információs táblák hiányosak, nincs egységes arculat, a térség településmarketingjének 
hatékonysága nem kielégítő.

Probléma/ 
lehetőség

▪ A természeti értékek bemutatása, valamint az aktív időtöltés lehetőségeinek megteremtése.Szálláshelyhez nem kötődő aktív időtöltés 
eltöltése feltételeinek javítása, egységes arculatú turisztikai tábla- és jelzőrendszer kiépítése.

Megoldási 
javaslat

▪ Egységes arculatú, turisztikai tábla- és jelzőrendszer épül ki, a turisztikai szolgáltatások köre bővül, a térség települései turisztikai vonzereje 
növekszik.

Várható 
eredmény

Támogat-
ható 
tevékeny-
ségek

Forrás ▪ ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése
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Támogatási intenzitások

▪ Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 3096 EUR ▪ Önkormányzatok 100%

30955 EUR▪ Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪ Vállalkozások 0%

▪ Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 30955 EUR ▪ Non-profit szervezetek 100%

▪ Egyházak 100%▪ Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR

▪ Természetes személyek 0%▪ Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db

Allokáció

Megoldási javaslatok 29/29 Kód: DA-7-SzF-A-17 Sorszám: 4302

Megoldási 
javaslat 
által 
érintett 
település-
ek listája

Jogcímcs.

Hátrányos

Magyará-
zatra 
szoruló 
fogalmak

▪ Ásotthalom, Baks, Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék

▪ ÚMVP, de nem LEADER

▪ Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
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Stratégiánk eltér az általában megszokott hasonló jellegű tervektől: nem szociális, jóléti intézkedéseket 
tartalmaz, hanem a gazdaságfejlesztést helyezi előtérbe. Ezt támasztják alá az egyes és hármas prioritások: 
„A helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó gazdasági ágak fenntartható, környezetbarát fejlesztése”, 
valamint a „Turizmus és alternatív jövedelemszerzés ösztönzése, közösségfejlesztés”. A második prioritásban 
gondolnunk kellett az 5000 fő alatti településeinkre (a két kistérségi központ kivételével mindegyik ilyen): 
„Településfejlesztés, településkép megújítás, speciális tanyás településforma értékeinek megőrzése és 
megújítása”.
A 3 fejlesztési prioritás koherens egymással, az intézkedések az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programban megfogalmazott intézkedéscsoportokkal és intézkedésekkel teljes mértékben összhangban 
vannak, hiszen a támogatás alapját, mértékét és egyáltalán az egész stratégia forrásallokációját csak e 
fejlesztési dokumentum figyelembe vételével végezhettük el.
Az intézkedések ütemezése nem a stratégia tervezőin múlik. Jelen pillanatban nem ismert, hogy a rendeletek 
milyen sorrendben és mikor jelennek meg. Az összeállításkor arra törekedtünk, hogy az intézkedések 
egymástól függetlenül is megvalósíthatóak legyenek.
A program várható hatása:
A stratégiában elsődlegességet kapnak azok a gazdaságfejlesztési beruházások, amelyek 
munkahelyteremtéssel és megtartással járnak, emellett a gazdaság technológiai korszerűsítését, valamint a 
gazdasági szerkezet diverzifikációját szolgálják. Fokozottan érvényesíteni kívánjuk a környezeti 
szempontokat; elősegítve a racionális földhasznosítást, az ökológiai gazdálkodást, a biotermelést, továbbá a 
mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás egyes területein jelentkező problémák megoldását. A feldolgozóipari 
beruházásokat és az idegenforgalom fejlesztését (főleg az attrakció- és szálláshelyfejlesztést) célzó 
megoldásokat kiemelten kívánjuk támogatni. Ezekkel összefügg a vállalkozásfejlesztési (zöldmezős) és 
idegenforgalmi célú infrastruktúra fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások feltárása és újszerű 
hasznosítása is, amely egyben az innovációra is lehetőséget nyújt.
Kiemelt prioritást élveznek a tanya, mint térségspecifikum és a kulturális örökségek megőrzését, célszerű 
hasznosítását célzó projektek, melyek a társadalmi hagyományok ápolása mellett a természeti és az épített 
környezet védelmét, célirányos fejlesztését is magukba foglalják.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/1
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Esélyegyenlőség:

Az esélyegyenlőség szempontjai „áthatják” az egész projektet, annak minden szakaszában érvényesülnek: a 
projekt tervezésében, megvalósításában és majdan az eredmények működtetésében is. Így a horizontális 
elvárás kapcsán a projekttel kapcsolatos minden tevékenység során figyelembe vettük az adott 
tevékenységnek a célcsoportra gyakorolt hatását.
A stratégia kiemelten ügyel a következő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására: nők, roma 
emberek és fogyatékossággal élő emberek. A helyi vidékfejlesztési közösség 33 alapító tagjának hivatalos 
képviselői közül 12 nő, ez a közel 40%-os arány jónak mondható, ha azt vesszük alapul, hogy a nők aránya a 
vezetésben ettől általában sokkal alacsonyabb. Az alapító tagok között jelen van egy roma egyesület is, így 
ezen társadalmi csoport érdekképviselete biztosított a program során.  Az illetékességi területen nincs a 
fogyatékkal élőket képviselő bejegyzett civil szervezet, így nem tudtak csatlakozni a közösséghez, de a 
stratégia összeállításakor megkülönböztetett figyelmet kaptak (csak akadálymentesített középületek 
fejlesztése, civil szervezetek létrehozása, együttműködésük segítése, stb.)
A stratégia készítésekor alapvető elvárásként fogalmaztuk meg a diszkrimináció-mentes működést: a projekt 
tervezése és végrehajtása során sem a szervezeten belül, sem a projektbe bevont célcsoport tagjai közül 
senkit nem érhet hátrány azért, mert rendelkezik valamilyen tulajdonsággal (pl. nem, életkor, etnikai 
hovatartozás, szociális helyzet, fogyatékosság, betegség).

Fenntarthatóság: 

Stratégiánk egymondatos címe:”A térség fenntartható fejlődésének biztosítása, a lakosság életminőségének 
javítása”. Ebből látszik, hogy ezen horizontális elv érvényesülését is kiemelten fontosnak tartjuk a 
projekttevékenység minden fázisában, az életciklus személetnek megfelelően „áthatja” az egész projektet.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2
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Saját, önző érdekünk környezetünk megóvása. Ha nem cselekszünk körültekintően, akkor utólagos anyagi 
áldozatokat kell majd hoznunk, elért eredményeinkből kell áldoznunk a károsodások kijavítására. Az életciklus 
szemléletet elfogadva már a tervezésnél gondolunk arra, hogy milyen környezeti hatása lesz annak, ha pl. 
felfüggesztjük a projekt tevékenységet.
A környezetvédelem szempontjait alapvetően két területen kívánjuk erősíteni: a saját menedzsmentben és a 
megvalósítani kívánt projektek során. A fenntarthatóság elveinek érvényesítése nem pusztán követelmény, 
hanem a projektgazdának, a tervezésnek is hosszú távú érdeke, hiszen növeli saját elismertségét, jó hírnevét.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2
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A helyi vidékfejlesztési közösségünk illetékességi területe a Kisteleki és a Mórahalmi statisztikai kistérségek 
teljes területét fedik le, kivéve Bordány települést. A 2 kistérség több mint 10 évvel ezelőtt az országban az 
elsők között hozott létre területfejlesztési társulást és készítette el első fejlesztési terveit (vidékfejlesztési 
stratégiai programok). Ezek a dokumentumok természetesen azóta már felülvizsgálatra szorultak, ami a 
SAPARD-program keretében meg is történt. 
Mindkét kistérség településfejlesztéssel foglalkozó szakemberei, térségmenedzserei kiemelt figyelmet 
fordítottak arra, hogy a tervezett rövid,- közép- és hosszú távú fejlesztések mindig megalapozottak legyenek 
fejlesztési dokumentumok, tervek által és a megvalósításról állandó visszacsatolás legyen.  Az 1999-ben 
induló tervezési dokumentumok készítése folyamatában Kisteleken és Mórahalmon is számos anyag készült. 
Tekintettel arra, hogy a két statisztikai kistérség együtt alakított helyi vidékfejlesztési közösséget, így ebben az 
összevetésben csak azokat a dokumentumokat említjük, amelyek közösen vagy mindkét kistérségre 
érvényesen készültek. Az első ilyen 1999-ben készült: „A Homokháti kistérség vidékfejlesztési stratégiai 
programja” címmel, első alkalommal készült helyzetfeltárás és arra épülő stratégiai, valamint operatív program 
a térségről. Az ebben foglalt problémák, feltárt gyengeségek és hiányok egy részének megoldása azóta is 
várat magára és belekerült a jelen helyi vidékfejlesztési stratégiába (HVS) is (pl. öntözés, vízkészlet-
gazdálkodás kérdése; alternatív jövedelemszerzési lehetőségek; a mezőgazdasági termelés szerkezeti 
megújulásának elősegítése).
2000-ben készült a „Kisteleki és Mórahalmi kistérségek integrált gazdaságfejlesztési programja”, ami szintúgy 
fontos alapdokumentuma lett a HVS-nek. Visszaköszönő intézkedések például:  piacképes helyi termékek 
előállítása, feldolgozása; turisztikai attrakciófejlesztés.
Kiemelten fontos a harmadik, 2006-ban, a VÁTI Kht. koordinálásával készült „Homokhátsági tanyás térség 
energiaellátási és elérhetőségi viszonyai javításának térszerkezeti tanulmányterve” című átfogó fejlesztési 
program.  Nem véletlen, hogy a HVS-nek is fontos része lett a tanya, mint térségi specifikum fejlesztése.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2
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Az említett három terv, dokumentum gyakorolta a legnagyobb hatást, jelentette az alapot a helyi 
vidékfejlesztési terv tervezési munkáihoz.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2
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A stratégia-alkotási folyamat lezárta után a Homokhátság Helyi Vidékfejlesztési Közösség működése során 
elsődlegesen arra törekszik, hogy a közösség szereplői között a kapcsolatrendszert fejlessze és 
együttműködési lehetőségeket keressen más vidékfejlesztési közösségekkel az ország határain belül és kívül.
Közösségünk a létrehozandó gesztor szervezet formájának az egyesületet választotta, a stratégia-alkotás 
lezárásakor a civil szervezet még nem került bejegyzésre, az alapszabály végleges elfogadásához további 
egyeztetésekre van szükség. Ez a folyamat úgyszintén része lesz a közösség jövőbeni munkájának.
A Homokhátság Helyi Közösség számára is alapvető kihívás, hogy miként vonják be a helyi társadalmat a 
helyi közösségbe, illetve annak munkájába. A helyi társadalom bevonása és ezek támogatásának fenntartása 
alapvető sikerfeltétel a LEADER teljes folyamatában. Meg kell teremteni a javaslatok helyi közösségi 
véleményeztetésének lehetőségét és elmagyarázni a helyi fejlesztési terv megalkotásának és 
megvalósításának folyamatát. Ezekről a kérdésekről még további egyeztetésekre van szükség. 
A tervezési folyamat lezárásakor közösségünk még nem tudja, hogy helyi vidékfejlesztési közösségként vagy 
LEADER helyi akciócsoportként működik tovább. Ebből kifolyólag azt sem tudhatjuk, hogy mekkora keretből, 
milyen forrásból gazdálkodhatunk, milyen intézkedésre nyújthatunk be pályázatot, mit tudunk megvalósítani a 
vidékfejlesztési tervünkből. A rendelkezésre álló rendelet-tervezetek, azok várható megjelenése és a pályázati 
lehetőségek megnyílása alapvetően meghatározza a közösség további együttműködését, a közös munka 
irányát.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/1
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