
 
Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamata, eseményei 

2015 – 2016 
 

„A Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez kapcsolandó vidék- és gazdaságfejlesztési 
lehetőségek” plenáris képzése  
Helye: Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) 
Ideje: 2015.07.16.  
Témakörök: 2014-2020 átdolgozott Vidékfejlesztési Program ismertetése, Területi operatív 
programok a 2014-2020 közötti időszakban, EFOP vidéki térségeket érintő fejlesztési 
lehetőségei, a HACS-ok képzése a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezésére. 
 
„LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap”  
Helye: IKSZT (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 16.) 
Ideje: 2015.09.30. 
Témakörök: LEADER tervezési felkészítő, a HFS tervezése, a TEIR informatikai modul 
bemutatása. 
 
Projektötlet gyűjtés:  
Ideje: 2015.10.20. – 2015.11.04. meghosszabbítva: 2015.11.11. 
Formája: Hírlevél, Weboldal, Facebook oldal 
Eredménye: 265 db projektötlet adatlap (A projektek tervezett költsége: 10,3 Mrd Ft, Benyújtott 
adatlapok száma szervezet szerinti bontásban: Önkormányzat - 145 db, Civil szervezet - 75 db, 
Önálló költségvetési intézmény – 6 db, Egyház – 2 db, Vállalkozás – 28 db, Természetes 
személy – 9 db.) 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat – Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat – HACS egyeztetés  
Helye: Megyei Önkormányzati Hivatal (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Ideje: 2015.11.27.  
Témakörök: LEADER HACS-ok helyi fejlesztési stratégiájának összehangolása Nógrád 
Megye 2014 – 2020 időszakra vonatkozó Területfejlesztési Programjával.   
 
Roma közösségek bevonása a CLLD módszer alkalmazásával Műhelymunka  
Helye: Autonómia Alapítvány - Kesztyűgyár (1084 Budapest, Mátyás tér 15.)  
Ideje: 2015.12.10. 
Témakörök: Lehetőségek és módszerek ismertetése a helyi társadalom és a roma közösségek 
bevonására a HFS tervezési folyamatába.  
 
Konzultáció a Kontakt Alapítvány képviselőjével 
Helye: Munkaszervezeti iroda (3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz)  
Ideje: 2015.12.11. 
Témakörök: A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, 
képzését, foglalkoztatását célzó módszerek egyeztetése, előzetes intézkedési javaslatok 
kidolgozása. 
 
Rendkívüli Közgyűlés  
Helye: Faluház Kozárd (3053 Kozárd, Fő út 12.) 
Ideje: 2015.12.11. 
Témakörök: Tájékoztatás a 2014-2020 tervezési időszakhoz kapcsolódó HFS előkészítéséről, 
menetrendjéről. 



 
Észak-Magyarországi Helyi Akciócsoportok regionális értekezlete 
Helye: Holdfény Panzió (3849 Forró, Fő u. 195.) 
Ideje: 2016.01.14.  
Témakörök: HFS tervezéshez kapcsolódó aktualitások egyeztetése, megvitatása. 
 
HFS tervezés műhelymunka - Abaúj LEADER Egyesület, Borsod – Torna - Gömör 
Egyesület, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, Zempléni Tájak Vidékfejlesztési 
Egyesület 
Helye: Abaúj LEADER Egyesület munkaszervezeti iroda (3860 Encs, Petőfi út 62. I. em. 6-7.) 
Ideje: 2016.01.14-15.  
Témakörök: HFS intézkedések áttekintése, a tervezés során felmerült problémák megvitatása, 
a térségek közötti és nemzetközi együttműködési projektek előzetes tervezetének kidolgozása.  
 
„HFS Fórumhét” I. 
Helye: Munkaszervezeti iroda (3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz) 
Ideje: 2016.02.22. – 2016.02.26.  
 
A munkaszervezet által 2016. februárjában megtartott fórumhetek célja a HFS helyzetfeltárás 
fejezetének áttekintése, a specifikus célok és tervezett intézkedések bemutatása, a 
projektötletekben megfogalmazott fejlesztési elképzelések kapcsolódási lehetőségeinek 
áttekintése volt. A konzultációkon résztvevők tájékoztatást kaptak a HFS kidolgozásának 
folyamatáról, az eddig tevékenységekről, bemutatásra került az Egyesület weboldala, a 
tervezéshez szükséges dokumentumok és jogszabályok elérésének útja.  
 
A fórumhéten megjelent érdeklődők projektjavaslatai, fejlesztési elképzelései: 
‐ Méhészeti tevékenység eszközállományának bővítése: méhészeti eszközök beszerzése, a 

méz tárolására alkalmas helyiségek kialakítása, energetikai korszerűsítés, megújuló 
energiaforrást hasznosító technológia kiépítése. 

‐ Működő turisztikai szálláshely szolgáltatásainak bővítése: a LEADER 3. pályázatbenyújtási 
fordulójában kialakított szálláshely szolgáltatási színvonalában bővítése, új szolgáltatások 
bevezetésével. 

‐ Új szálláshely kialakítása: 6-8 férőhelyes szálláshely kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások 
(falusi vendégasztal létrehozása, állatsimogató kialakítása, kerékpáros túrák szervezése) 
bevezetésével.  

‐ Turisztikai rendezvények: A település önkormányzata és civil szervezetei által évente 
megrendezésre kerülő turisztikai rendezvények támogatási lehetőségeinek megvitatása. 

‐ Faluház felújítása: A település központjában lévő, többfunkciós Faluház külső felújítása, 
energetikai korszerűsítése.  

‐ Működő szálláshely turisztikai szolgáltatás bővítése: Szauna és sókamra kialakítása speciális 
igényű vendégkör kiszolgálása érdekében. 

‐ Térségi kerékpárutak kialakítása: 6 és 4 települést érintő kerékpáros körút (kerékpárút 
kiépítése, eszközök beszerzése, jelzőtáblák, pihenők, kerékpármegőrzők kialakítása) a 
térségi kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében. 

‐ Gépbeszerzés: Építési területek előkészítésével foglalkozó vállalkozás kapacitásbővítése 
többfunkciós munkagép beszerzésével. 

‐ Raktározási tevékenység fejlesztése: Élelmiszerek csomagolásához használt üvegáruk 
tárolási kapacitásának bővítése. 



‐ Ifjúsági szálláshely kialakítása: Több napos ifjúsági programokra érkező csoportok számára 
szálláshely biztosítása, nyári táborok, osztálykirándulások feltételrendszerének 
megteremtése. 

‐ Középületek energetikai korszerűsítése: Gondozási központ, orvosi rendelő, polgármesteri 
hivatal energetikai korszerűsítése megújuló erőforrások alkalmazásával. 

‐ Munkagépek beszerzése: önkormányzati közforgalmú utak javítása, karbantartása 
érdekében munkagépek beszerzése. 

‐ Többfunkciós épület (vendégház, imaház) felújítása: Épület külső-belső felújítása, szociális 
bolt kialakítása.  

‐ Belterületi csapadékvíz elvezetés és szennyvíz-kezelés a település teljes területén. 
‐ Ravatalozó felújítás: A település központjában lévő temetőben a ravatalozó külső, belső 

felújítása, eszközbeszerzés, kerítés építés. 
‐ Biztonságtechnikai berendezés bővítése: LEADER pályázati támogatásból kiépített 

térfigyelő kamerarendszer bővítése, új kamerák elhelyezése, rendszámfelismerő szoftver 
telepítése. 

‐ Eszköz és gépbeszerzés: A sportpálya zöldterületének karbantartáshoz kapcsolódó eszközök 
beszerzése. 

‐ Mikrovállalkozás telephely fejlesztése: új építőipari tevékenységi kör bevezetéséhez 
kapcsolódó eszköz és gépbeszerzés. 

‐ A Pásztói járás településeire kiterjedő marketing csomag (nyomtatott és elektronikus 
anyagok, egységes arculat, védjegyrendszer, rendezvények) kialakítása. 

‐ Emlékház felújítás és kiállító terem kialakítása. 
‐ Természeti, kulturális értékek, helyi termékek bemutatása érdekében több települést érintő 

tematikus út kialakítása. 
‐ Közösségi ház fűtéskorszerűsítése: Pályázati támogatásból részlegesen felújított közösségi 

ház fűtéskorszerűsítése.  
‐ Botanikus kert kialakítása: A település határában egy több mint 4 hektáros területen 

botanikus kert kialakítás, információs táblák és pihenőhelyek kihelyezésével a Mátra 
növényvilágának bemutatása érdekében. 

‐ Kerékpártároló-kölcsönző kialakítás: Új turisztikai szolgáltatás bevezetése, a település 
természeti értékeit és épített örökségét bemutató tematikus települési útvonal, a közösségi 
házban egy kerékpártároló – kölcsönző kialakítása. 

‐ Általános iskola épületének külső felújítása, megújuló energiaforrások alkalmazása 
‐ Iskola épületének felújítása, sportolás feltételeinek javítása pálya és tornaterem felújítással, 

zuhanyzó kiépítésével. A hagyományok, népszokások ápolása érdekében a néptánc és a 
zeneoktatás tárgyi feltételeinek javítása. 

‐ A helyi értékek megőrzését szolgáló élő közösségi ház kialakítása és fenntartása - Ingatlan 
felújításával élő közösségi ház létrehozása a hagyományok, régi mesterségek megőrzése, a 
helyi gasztronómia bemutatása és átadása érdekében. Kézműves tanfolyamok és táborok 
szervezése. 

‐ Sportöltöző külső és belső felújítása, fűtés, elektromos energia és melegvíz használat 
korszerűsítése napelemek, napkollektorok, padlófűtés használatával, sportlelátó felújítása, 
új padok építése, konditerem kialakítása, a futballpálya mellett kosárlabda pálya és biciklis 
ügyességi pálya kiépítése, sporteszközök beszerzése. 

‐ Játszótér elavult játszóeszközeinek cseréje.   
‐ Helyi piac kialakítása a helyi gasztronómiai ízek népszerűsítésére a helyi termék előállítók 

támogatása jegyében.  
‐ Sportöltöző kialakítás: Épület felújítása, többfunkciós edzőterem kialakítása. 
‐ Szennyvíz-kezelés a település teljes területén. 
‐ Kultúrház energetikai korszerűsítése, külső – belső felújítása  



‐ Nemzetiségi Hagyományőrző Közösségi Ház kialakítása: a roma és a szlovák hagyományok, 
népviselet, gasztronómia bemutatását célzó épület kialakítása. 

‐ Gombatermesztéshez kapcsolódó fejlesztés: új gombatermesztő létesítmények kialakítása. 
‐ Mikrovállalkozás fejlesztés: 10 éve működő webáruház csomagolási kapacitásának 

bővítése, környezetkímélő csomagolóanyagok gyártása, előállítása. 
‐ Mikrovállalkozás fejlesztés: Horgászcikkek gyártásához élelmiszeripari keverőgép, 

csomagológép beszerzés. 
‐ Templom külső felújítása  
‐ Szálláshely kialakítása: 6 fő fogadására alkalmas, régi, parasztház jellegű vendégház 

kialakítása forgalmas turista útvonalon.  
‐ Horgásztó komplex turisztikai fejlesztése: új szálláshelyek kialakítása, kiszolgáló 

létesítmény felújítása, berendezés és eszközfejlesztése, tanösvények, madár les kialakítása, 
rendezvények szervezése. 

‐ Fiatal gazda alprogram  
‐ Közösségi ház kialakítása: Kulturális programoknak, képzéseknek helyt adó épület felújítása 

a roma kisebbség bevonásával.  
‐ Sportöltöző kialakítás: Félkész állapotban lévő sportöltöző építési munkálatainak 

befejezése, sporteszközök beszerzése. 
‐ Művelődési ház külső-belső felújítása: A települési közösségi életének központjaként 

szolgáló épület felújítása, új funkciókkal történő megtöltése. 
‐ Mikrovállalkozás fejlesztés: Eszközbeszerzés és irodabővítés.  
 
„HFS Fórumhét” II. 
Helyes és ideje: Munkaszervezeti iroda (3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz) - 2016.02.29. – 
2016.03.04.  
‐ Műemléki védelem alatt álló templom külső felújítása. 
‐ Szociális szövetkezet tevékenységének bővítése. 
‐ Működő szálláshely rekreációs célú fejlesztése. 
‐ Álláskeresők támogató pontjának kialakítása. 
‐ Ifjúsági tábor szervezése: Halmozottan sérült gyermekek részére speciális tábor szervezése. 
 
Rendkívüli Elnökségi Ülés  
Helye: Faluház (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Ideje: 2016.03.16. 
Témakörök: A „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” HFS tervezetének 
bemutatása, megvitatása. 
 
Rendkívüli Közgyűlés  
Helye: Faluház (3053 Kozárd, Fő út 12.) 
Ideje: 2016.03.16. 
Témakörök: A „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” HFS tervezetének 
bemutatása, elfogadása. 
 
Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi HACS-ok összevont régiós értekezlete 
Helye: Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár (4484 Ibrány, Hősök tere 2-4.) 
Ideje: 2016.04.12.  
Témakörök: Az Irányító Hatóság képviselőjének tájékoztatója a HFS tervezés legfontosabb 
aktualitásairól, teendőkről, a tervezéssel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása.   
   



HACS – HFS egyeztetéshez kapcsolódó műhelymunka II. - Abaúj LEADER Egyesület, 
Borsod – Torna - Gömör Egyesület, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, Zempléni 
Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 
Helye: Holdfény Panzió (3849 Forró, Fő u. 195.) 
Ideje: 2016.04.21. – 22.  
Témakörök: A HFS-ekhez már megküldött szakmai javaslatok áttekintése, egyeztetése. 
 
HFS tervezet IH egyeztetés 
Helye: Miniszterelnökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) 
Ideje: 2016.04.26.  
Témakörök: A HFS tervezetével kapcsolatban felmerült szakmai javaslatok egyeztetése, a 
tervezéssel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása.   
 
Elnökségi Ülés  
Helye: Faluház (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Ideje: 2016.05.25. 
A „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” HFS végleges verziójának 
bemutatása, megvitatása. 
 
Rendkívüli Közgyűlés  
Helye: Faluház (3053 Kozárd, Fő út 12.) 
Ideje: 2016.05.25. 
A „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” HFS végleges verziójának 
bemutatása, elfogadása. 
 
 
Kozárd, 2016. május 25. 


