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I. Helyzetelemzés (max. 10 oldal)
I. 1. Gazdasági helyzet
KSH adatok a kistérség gazdasági helyzetéről az (1 sz. táblázat) tartalmazza.
Vállalkozások
A kistérségben az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 28 db, ami lényegesen kisebb a
megyei és főként az országos átlagnál. Vállalkozások elsősorban a szolgáltatási szektorban
működnek. Magas az egyéni vállalkozásaik aránya, ami a kényszervállalkozások jelenlétére is
utal. A vállalkozások indítását elsősorban a piaci lehetőségek korlátozzák. A térség belső piaci
nagyon szerény, a külső piacokra jutást pedig a centrumoktól való távolság, a tőkehiány, az
információhiány, az előállított termékek kis szériája és minősége is gátolja.
Az Encsi kistérségben 1 db ipari park található a kistérség központjában és egyetlen városában
Encsen. Az összterülete 50,4 ha. A vállalkozások által betelepített terület 30,4 ha, amelyben 16 cég
található. A szabadon hasznosítható terület 1,2 ha. A legnagyobb foglalkoztató az Abaúji Bútoripari
Rt., amely jelenleg 310 embert foglalkoztat. Inkubátor ház nincs kialakítva. Az Abaúj Hegyközi
kistérségben nem található ipari park. A két legközelebbi szomszédos Ipari park Szikszón illetve a 25
km-re található szlovákiai Kenyhecben található. A határmenti kapcsolatok erősítésével a partnerség
erősítésével, kisebb beszállító üzemek létesítésével jelentős javulást lehetne elérni a térség
munkaerőpiacán.
Vállalkozásfejlesztési szervezet Encsen működik. Mikro-hitelezéssel foglalkoznak és egy, a kezdő
vállalkozásokat tanácsadással és szolgáltatásokkal segítő inkubátor házat működtetnek.
Mezőgazdálkodás
Mezőgazdasági adottságok, területhasználat
A termőterületek talajadottságai a Hernád-völgyben regionális szinten is jók, de a dombvidéki
területeken az átlagosnál gyengébbek. A Hernád völgyében 15-18 AK körüli, a dombvidéken észak
felé 4 AK-ás szántóföldek is vannak. Ezeken a gyenge adottságú földeken nem kifizetődő a
szántóföldi művelés. A talaj és domborzati adottságok azonban ideálisak a gyümölcstermesztésre és
biogazdálkodásra.
Agrárstruktúra és gazdasági szerkezet
A térség hagyományosan mezőgazdasági jellegű. A mezőgazdasági termelésen belül jellemző a
növénytermesztés és az állattenyésztés is.
Korábban a területre a közép és kisbirtokok voltak a jellemzőek, később majdnem minden faluban
működött termelőszövetkezet. A ’80-as évek végére az encsi termelőszövetkezet a megye
meghatározó gazdaságai közé tartozott.
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A térség agrárstruktúrája üzemi és tulajdoni vonatkozásban nagymértékű változáson ment át az elmúlt
időszakban.
A tulajdonlás vonatkozásában a magántulajdon a meghatározó, amelyre jellemző a rendkívüli
elaprózottság. A földtulajdon jelentős része ma 5 ha alatti, de vannak egészen szélsőséges esetek is,
amikor néhány hektár földterületnek, vagy erdőrésznek 50-60 tulajdonosa van. Megtalálható a
térségben a 0,5 - 1 ha-os, csak az önellátást biztosító mini birtok, a több 10 ha-os mezőgazdasági
vállalkozó, vállalkozás is. A föld-, erdőterületek jelentős részét nem a tulajdonosok művelik, hanem
különböző mezőgazdasági vállalkozók bérelik.
A kistérségben összesen 108 vállalkozás foglalkozik mezőgazdasággal. Jelentős az őstermelők
száma, aránya.
Az őstermelők és kistermelők mezőgazdasági gépekkel való ellátottsága rossz, valamennyi gépi
mezőgazdasági munkálat elvégzését önállóan képtelen biztosítani, ezért kénytelenek bérmunkát
igénybe venni.
Növénytermesztés
A kistérség adottságai kifejezetten alkalmasak gyümölcstermesztésre. Már a múlt században is a
szántók és a gyümölcsösök nagyobb aránya volt erre a területre a jellemző. 1991-ben a vetésterületek
80%-át foglalták el a gabona-, az ipari és a takarmánynövények.
A ‘80-as, ’90-es években, ill. a közelmúltban nagyobb ültetvénytelepítések történtek szinte az egész
kistérségben: fekete ribizli Novajidrányban és Forrón, kajszibarack Fancsalon, Forrón és Baktakéken,
málna Forrón, alma Fancsalon és Krasznokvajdán. Ezen kívül nagyobb területek találhatók szeder,
meggy, cseresznye, szilva, egres, fekete ribizli, bodza gyümölcsösből is. A régebbi telepítéseket az
akkori termelőszövetkezetek, míg az újabbakat részben magánszemélyek, részben pedig
mezőgazdasági vállalkozások végezték. Az intenzív ültetvények nagy része egyéni
magángazdálkodók kezében van. A kistérség közel 3000 ha-os gyümölcsösén belül a korábban
jelentős bogyós gyümölcs ültetvények (málna, szeder), mára tönkrementek.
A növénytermesztést a piaci körülményekhez való alkalmazkodás miatt a visszafogott
költséggazdálkodás jellemzi. A gazdaságok minimalizálták a gépi munkát és a vegyszer- és műtrágyafelhasználást, így a termésátlagok tovább csökkentek.
A takarmánynövények termesztése az állattenyésztés visszafejlesztésével drasztikusan csökkent.
Állattenyésztés
Az állattenyésztésen belül a szarvasmarha-tenyésztésnek vannak nagyobb hagyományai a
kistérségben. A 70-es években az ágazat "fénykorában" itt is létesültek európai színvonalat képviselő
intenzív szarvasmarha telepek. Jelenleg nagyüzemi szarvasmarhatelep Csobádon működik. Valamint
Alsógagyon található egy 500 db-os szürke marha telep.
Az árutermelő kisüzemi sertéstartás a korábbi évtizedekkel ellentétben nem jellemző, de sok család,
őstermelő foglalkozik sertéstartással. Az állatok értékesítése egyénileg, magánfelvásárlókon keresztül
történik.
A kisállat-, különösen a nyúltartásnak is hagyományai vannak, de ezzel szinte kizárólag csak családok
foglalkoznak kis tételben.
Jelentős hagyományai vannak a térségben a méhészkedésnek is. Ma is több mint 50 méhészt
tartanak számon a körzetben
Erdőgazdálkodás
A kistérség területének erdősültsége jó, de elmarad a szomszédos Abaúj-Hegyközétől. A Kegyetlen
erdőségei azonban vadban gazdagok, a vadász turizmus számára is lehetőséget kínálnak.
A tulajdonszerkezet alakulása valamint a termőföld minősége is azt mutatja, hogy ma már csak
kevesen tudnak a földművelésből megélni. A családi gazdálkodók mindenképpen egyéb keresetkiegészítő tevékenységet kell, hogy folytassanak a megélhetés biztosítása érdekében.
A mezőgazdasági idénymunkákban jellemző a feketén foglalkoztatás, ami a gazdaság „fehérítésének”
lehetőségét hordozza magában.
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Ipar, építőipar és kereskedelem
Munkaerő-piaci szempontból meghatározó tevékenységet folytató nagyüzem, illetve vállalkozás
minimális számban fordul elő, a nagyobb foglalkoztatók is agráriumhoz és szolgáltatásokhoz köthetők.
Agrárcenter Zrt., Borsod Volán Rt.
A kistérségben néhány mezőgazdasági-, erdőgazdasági- vagy élelmiszeripari termékeket feldolgozó
vállalkozás. Encsen húsfeldolgozó (Aba-Hús), Forrón tejfeldolgozó üzem (Abaújtej Közös Vállalat)
működik.
Általános probléma, hogy a kistérségben megtermelt gyümölcs helybeni nagyüzemi feldolgozása nem
megoldott. Feldolgozó üzem (ek) létesítésének a helyben található alapanyagok miatt lenne
létjogosultsága. A termesztett gyümölcs egy része a helyi szeszfőzdékbe kerül, ami magáncélokra
hasznosul. A turisztikai célú hasznosítás sem megoldott.
Az építőipar
A kistérség számottevő építőipari cége a forrói Abaépker Kft. Amely magasépítési építő és szakipari
kivitelezéseket folytat.
Turizmus
Kifejezetten idegenforgalmi célokat szolgáló, annak érdekében létrehozott infrastruktúra a térségben
elenyésző. Szálloda a térségben csak Pusztaradványban van, panzió viszont Encsen, Forrón, Perén,
és Gibárton is található. Ezen kívül vendégház még Keresztétén, Felsőgagyban és Novajidrányban;
turistaszállás Litkán és Krasznokvajdán; vendégszállás és fogadó Szemerén; valamint diákotthon
Encsen található.
A KSH adatai szerint az encsi kistérségben, 2005-ben 240 kereskedelmi szállásférőhelyet tartottak
nyilván. Az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyek száma kritikusan alacsony, 2005-ben 10
szálláshely jutott 1000 lakosra. Az egy férőhelyre jutó vendégéjszakák száma viszont a megyében itt
volt a legmagasabb 2005-ben (51), ami azonban így is 20% alatti kihasználtságot mutat.
A falusi turizmus nem jellemző ezen a vidéken, mint ahogy az étkezési lehetőségek, egyéb
szabadidős-turisztikai szolgáltatások is inkább csak olyan mértékben vannak jelen, ahogy azt a helyi,
esetleg környékbeli lakosság kereslete indokolja.
A szálláshelyek alacsony száma alapvetően két dolgot feltételez. Egyrészt a térség még nem ismerte
fel a turizmusban rejlő lehetőségeket, kifejezetten idegenforgalmi célú fejlesztések nem nagyon
történtek. Másrészt a térség felé irányuló spontán turisztikai kereslet is marginális, mivel a térség
turisztikai szempontból még nincs pozícionálva, ilyen irányú imázzsal nem rendelkezik, a térségi
idegenforgalmi marketing hiányában nincs semmiféle kapcsolódás a környező, magasan pozícionált
vonzerőkhöz.
A kistérség turizmusát alapvetően három tényezőre lehet alapozni úgymint:
− természeti adottságok,
− épített és kulturális örökségek,
− rendezvények, programok.
A természeti környezet rendkívül változatos, megtalálható itt a hegyvidék, a dombság és a folyóvölgyi
sík terület jellegzetes formái. A térség jelentősebb turisztikai vonzerővel bíró attrakciói:
− A Hernád-völgye: nem csak a kistérség, hanem az egész abaúji-rész meghatározó vízfolyása
a Hernád, amely egyben a térség legnagyobb ökológiai folyosóját is képezi. A hazai
víziturizmus egyik kedvelt helye, hiszen a folyó több szakasza vadvízi jellemzőkkel bír,
emellett jelentős madárvonulási útvonal.
− Az Országos Kék Túra útvonal: a kistérség területét középen K-Ny-i irányban szeli ketté,
összekötve az Eperjes-Tokaji-hegységet a Csereháttal. A túraútvonal Gibárton lép be a
kistérség területére és Encs-Abaújdevecseren keresztül, Fancsal érintésével Baktakéknél
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hagyja el azt.
A Csereháti dombok lankái és aprófalvai: a falusi turizmus számára nyújt lehetőséget az
emberléptékű, nyugodt környezet, ám a hagyományos gazdálkodási formák megszűnésével a
falusi turisztikai szolgáltatások kiépítésének lehetőségei korlátokba ütközik.
Az erdőségek vadállománya vonzza a külföldi vadászokat is.

A kistérségben kimagaslóan jelentős történelmi és turisztikai jelentőségű látványosság nem található,
de van jó néhány műemlék, illetve több jelentősebb kastély (Encs-Abaújdevecser,
Szemere, Fáj, Pusztaradvány, Felsőgagy, Fancsal, Gibárt, Krasznokvajda, Abaújkér,
Hernádvécse, Méra, Pere, Szalaszend) településeken. Legtöbb épület felújításra és
funkcióval való ellátásra vár.
A kistérségben múzeum jelenleg nem működik (a forrói Abaúj Múzeum sajnos bezárta kapuit) így az
abúji hagyományokat néprajzi értékek megjelenítésére, jelenleg nincs hely és mód , emlékház is csak
Abaújkérben található.
A térségben idegenforgalmi potenciállal csupán a 2007-ben már hetedik alkalommal megrendezésre
kerülő Abaúji Összművészeti Fesztivál bír.
Összességében megállapítható a kistérség turisztikai attrakciói és fogadó kapacitásai is szegényesek,
elmaradnak a lehetőségek mögött. A legnagyobb vonzerőt a Hernád-folyó és annak völgye jelenti. A
legtöbb vendégéjszakát adó település Pere. A Kegyetlen és Száraz völgy térségében elsősorban a
vadászturizmus a kiemelkedő ágazat.
A Hernád völgyében termálvíz található, amely jelenleg kihasználatlan erőforrás.
Üzleti szolgáltatások
Az üzleti szolgáltatások köre a kistérségben nagyrészt kiépült és Encs központúság jellemzi A banki
szféra alul fejlett a periférikus térségekben, közel húsz olyan települést találunk, ahol semmilyen
pénzintézet nincs jelen, a postai szolgáltatások szűkítésével (mobil posta megjelenése) a
pénzkezelés, és pénzügyi tranzakciók lehetősége tovább szűkül. A biztosító társaságok kihelyezett
irodákkal, illetve ügynök hálózattal vannak jelen a térségben. Az egyéb ügyvitelhez szükséges
szolgáltatások (pl.: ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói, stb.) biztosítottak.
Eredmények:
Az Encsi kistérség területén az elmúlt 5 évben elnyert uniós pályázatokat (1. sz. melléklet)
tartalmazza.
Az elmúlt évek uniós pályázatai bizonyítják, hogy a kistérség gazdaságában továbbra is túlsúlyos az
alapanyagtermelő agrárgazdaság. Ezen az egyoldalúságon az elmúlt évek pályázatai nem
mozdítottak. A feldolgozóipari kapacitásokat nem sikerült bővíteni. Kisebb előrelépés történt azonban
a turisztikai fogadókapacitások bővítésében.

I. 2. Infrastrukturális helyzet (közlekedés, telekommunikáció, környezetvédelem)
KSH adatok a kistérség infrastrukturális helyzetéről a (2. sz. táblázat) tartalmazza:
A kistérség jellegzetesen aprófalvas terület, a települések közül csupán a térségközponti települések
száma haladja meg az ezer főt (a térségközpont Encs 6773 fő - vel, valamint Forró, Ináncs, Méra,
Novajidrány, Szalaszend), a többi település lakónépessége 1000 főnél kevesebb, sőt hét település
esetében még a 100 főt sem éri el (Abaújalpár, Gagyapáti, Kány, Keresztéte, Litka, Pamlény,
Perecse). Ezen települések zsáktelepülések is egyben.
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Közlekedés és kommunikáció
A kistérség fő közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi főútvonal jelenti.
A kistérség számára biztosítja a kapcsolódást Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc felé. A Hernád
völgye egyébként már a római korban jelentős közlekedési útvonal volt, itt vezetett egykor a Via
Magna. Jelenleg az út, az un. TINA közlekedési folyosó része.
Az észak - déli irányú főút folyamatosan növekvő nemzetközi (Szlovákia és Lengyelország, sőt a
Baltikum felé és felől bonyolódó) személy és teherfogalmat bonyolít. Az elmúlt években
megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált az útszakasz uniós elvárásoknak megfelelő
korszerűsítése, az út menti településeket (Garadna, Novajidrány) elkerülő szakaszok megépítése.
A határon túli legközelebbi nagyváros, Kassa, ahol nemzetközi repülőtér működik, ami a kistérség
központjától 25 km-re található, megközelítése a Tornyosnémeti határátkelőn keresztül lehetséges. A
határ menti kapcsolatok erősödésének új lökést adhat a 2008 tavaszán megnyitott, a.
gépjárműforgalom számára is igénybevehető határátkelőhely Kány és Buzita között .
A kistérség mellékutjai döntően kelet – nyugat irányúak, minőségük katasztrofális, felújításuk
elengedhetetlenül szükséges, mindez vonatkozik a mezőgazdasági utakra is. Ez utóbbiak elhanyagolt
állapota a mezőgazdálkodás modernizációnak egyik alapvető akadálya.
A települések úthálózatának állapota vegyes. Előfordulnak szilárd útburkolat nélküli részek és az
útfelújítások is esedékesek.
A Hernád völgyében fut a folyó jobb partján a Miskolc-Kassa közötti, nemzetközi vasútvonal, amely
jelentős teherforgalmat is lebonyolít. A kistérség 36 települése közül, 4 db rendelkezik vasútállomással
2 db vasúti megállóhellyel.
A térség településeinek többsége Miskolctól kevesebb, mint 50 km-re található. A megközelíthetőség
a 37-es számú főút közötti illetve belső mellékútvonalakon, valamint Miskolc- Szerencs-Hidasnémeti,
vasútvonalon (Abújalpár, Abújkér esetében). A többi település a 3-as sz. főút közötti és belső
útvonalon és a Miskolc -Hidasnémeti között közlekedő vasúti szárnyvonalakon lehetséges. Sajátos
szerepet tölt be a kistelepülések közlekedési hozzáférési problémáinak orvoslásában a falu- és
falugondnoki szolgálat. A tömegközlekedést ritka busz járatok jellemzik.
.
A kistérségben a szélessávú internet lefedettség 52 %-os. 23 településen nem működik szélessávú
internet. Több településen működik teleház, illetve a művelődési házakban van internet hozzáférés. A
Wifi falu programhoz eddig 4-5 település Novajidrány, Garadna, Encs csatlakozott.
A Krasznokvajdai mikrotérség periférikus településein élők számára komoly problémát jelent a
benzinkút(ak) hiánya, amely legközelebb Encsen 30 km vagy a határ túloldalán található. Megoldás
lehetne a gagyvendégi benzinkút újraindítása. Hasonló távolságra van a legközelebbi mentőállomás.
Ívóviz, szennyvízhálózat
A kistérségben csekély mértékben magasabb a 100 lakosra jutó lakások száma, mint a megyei átlag.
A lakások infrastrukturális ellátottsága is általában alacsonyabb mint a megyei átlag. Ezen belül
találhatunk néhány olyan települést, ahol nagyon alacsony szintű a közműellátás (pl. szennyvíz). Az
infrastrukturális ellátás összefügg a lakosság jövedelmi viszonyaival. A szegénységből adódóan egyes
társadalmi rétegek nem is tudják megfizetni a komfortos életszínvonalat. Van olyan település, ahol a
vezetékes vízhálózatba bekötött lakások aránya mindössze 3,9%.
A térséget tekintve összességében (2005):
− a lakásállomány 70,1%-a van bekötve a vezetékes vízhálózatba (megye 83,7%);
− a lakásállomány 34,2%-a van bekötve a közüzemi szennyvízhálózatba (megye 59,2%);
− a lakásállomány 43,9%-a van bekötve a vezetékes gázhálózatba (megye 70,0%).
Ezen infrastrukturális problémák Kegyetlen és a Száraz-völgy térség településeire jellemzőek. A
Hernád völgy településeinek infrastrukturális ellátottsága általában kielégítő,de a csatornahálózat
kiépülése itt sem tart lépést a vízhálózat épülésével. A kistérségben részben Encsen, és Forrón
(Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbűd, Pere, Fancsal, Méra településekkel közösen) létezik
közüzemi csatornahálózat.
Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás
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A szilárd kommunális hulladék gyűjtésébe a kistérség települései bekapcsolódtak. Viszont a kistérség
területén 26 db illegális hulladéklerakó található. A hulladék szervezett elszállítását Encsen és a
környező falvakban megoldották, az Encs határában lévő hulladékelhelyező telepre kerül, ami már
85%-ban telített és 2009-re megtelik. Hasonló probléma jelentkezik Krasznokvajdán is. Ezáltal,
várhatóan újabb környezeti és pénzügyi nehézségek terhelik majd a kistérség és az itt élők
pénztárcáját, mivel a törvényi szabályozás megakadályozza új hulladéklerakó kialakítását a térségben.
A közeljövőben egyetlen lehetőségként a hulladéklerakó bővítése jelentheti a megoldást. A hulladék
megsemmisítése, újrahasznosítása azonban egyáltalán nem megoldott, habár Encsen már szelektív
gyűjtés folyik. Az Encsen található lerakó bővítése, korszerűsítése napirenden van.
Gázellátás
Az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztése a gázprogram volt. Ennek keretében 24 településre
eljutott a vezetékes gáz is. Azonban megyei viszonylatban, a kistérségben van az egyetlen olyan
összefüggő nagyobb terület, ahol a gáz bevezetése nem történt meg (Krasznokvajda és környéke) és
nem is várható gazdasági megfontolások miatt. Ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az
alternatív megoldásoknak kell nagyobb teret biztosítani.
A domborzati viszonyok az elektronikus média vételi lehetőségeit kedvezőtlenül befolyásolják, ezért
viszonylag hamar megjelentek a parabola antennák és a kábel tv hálózatok.
Eredmények:
Az Encsi kistérség területén az elmúlt 5 évben elnyert uniós pályázatokat a (2. sz. melléklet)
tartalmazza.
I. 3. Társadalmi helyzet
KSH adatok a kistérség társadalmi helyzetéről (3. sz. táblázat) tartalmazza:
Demográfia
Az Encsi kistérség demográfiai szempontból kettészakadt. A lakosság többsége, 58%-a Encsen és a
szomszédos településeken koncentrálódik. Krasznokvajda és közvetlen vonzáskörzetében ez az
arány 5%. A legnagyobb lélekszámú Encs 6773, a legkisebb Keresztéte 33 fővel. Az Encsi kistérség
átlag népsűrűsége 55 fő/km2.
A népesség számának változása utóbbi években kismértékű növekedést produkált a kistérség
területén. Egyes településein viszont az elöregedés és a lélekszám fogyása a meghatározó. A
településszerkezetet apró és törpefalvak jellemzik és a 2005. évi területi adatok szerint az Encsi
kistérségben a települések 69%-a ebbe a csoportba tartozott.
Az Észak-magyarországi régióban az Encsi kistérség népességszámában történt a legnagyobb
növekedés 1,1 %. Az élveszületési arányszám is szintén az Encsi kistérségben volt legmagasabb a
régiós szinten 13, 1 ezrelék.
A népmozgalmi adatok során a térségbe költözők száma meghaladta az elköltözőkét. A
népességszám változása következtében módosult a kistérség lakosságának korösszetétele. A régió
átlagánál 6,1 százalékponttal nagyobb, összesen 22,9 % a gyermekkorúak aránya. A korösszetétel
módosulása befolyásolta az aktív korú dolgozó népességre háruló terheket, mind a gyermek, mind az
idős népesség esetében. Az öregedési index, amely megmutatja a gyermekkorúakra jutó idős korúak
számát kedvezően 60-ra változott a korábbi 2001-es népszámlálási adatokhoz képest. [KSH Miskolc
2006].
A 2005 és 2006-os év közötti népességi és népmozgási adatok alapján az Encsi kistérség a
legnagyobb népesség gyarapodást produkáló települései a következők: Forró 192 fő, Encs 161 fő,
Csenyéte 53 fő. Krasznokvajda 48 fő. Legnagyobb népességveszteséget szenvedő települések
Hernádvécse 50 fő, Szalaszend 37 fő, Hernádpetri 27 fő, Fulókércs 27 fővel.
A vándorlások jellemző Iránya a periférikus településekről a központ felé mutat. De intenzív az
elvándorlás a városból is, főleg a fiatalok körében. Jelentős probléma, hogy az időskorú társadalom
80%-a periférikus településeken él. Ez néhány település teljes elnéptelenedését vetíti előre. Pl.
Perecse, Litka, Gagyapáti.
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A térségben jelentős számú roma kisebbség él. A kistérség majdnem minden településén élnek
romák. Jelentős többségében cigány etnikumú településsé vált Csenyéte, ahol a lakosság 99%-a,
Fájban 85 %-a, Hernádpetriben, Bereten, Fulókércsen 70%-a, Forró, Felsőgagy, Hernádvécse,
Pusztaradvány 50-60 %-ában roma etnikumú.
Az Encsi kistérség roma lakosságának aránya becslések szerint 25-30%-os.
A periférikus településeken élő egyébként is hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
embereknek további leszakadással, kirekesztődéssel kell számolniuk.
Ennek okai a következők:
• Az Encsi Kistérségben élők jelentős hányada segélyekből, szociális juttatásokból él.
• Egyre többen élnek elkülönülő településrészekben, cigánytelepeken, ami erősíti a
kirekesztettségüket, hátrányos megkülönböztetésüket.
• Aluliskolázottak, képzetlenek.
• A romák között a gyermekkorúak aránya a kutatók szerint legalább 40-45%. Az egészségi
állapotuk rosszabb az országos és megyei átlagnál, tény, hogy a roma népesség várható
élettartama átlagosan tíz évvel rövidebb, mint a nem roma népességé.
A kistérségi roma népesség helyzetének, legszembetűnőbb jellemzője a rossz lakhatási körülmény.
Rossz állapotú, komfort nélküli, vagy félkomfortos, kis lakásokban élnek, gyakran zsúfoltan több
család is él egy ingatlanon. A villamos energiával a lakások többsége ellátott, de a háztartások 5-10
%-ból hiányzik a villany. A vezetékes víz a roma lakások csak 60-70 %-ába van bevezetve, noha a
településeken megoldott a vezetékes vízszolgáltatás. A vezetékes gáz és szennyvízcsatorna közműre
anyagi okokból kevés család köt rá.
Nevelési-oktatási helyzet:
A kistérségben 20 településen van óvodai ellátás; ezek közül Méra és Fulókércs önállóan, a többi
helyen más önkormányzattal együttműködve, társulásos formában tudják biztosítani a kötelező
feladatellátást. Az intézmények típusa szerint többségében közös igazgatású közoktatási intézmények
óvodai intézményegységeként funkcionálnak.
Jelenleg 1063 gyermek vesz részt óvodai nevelésben. A közeljövőben az átlaglétszám két
tagóvodában (Gibárton és Fancsalban) lesz a legkevesebb, Baktakéken, Csenyétén,
Abaújkérban, Fulókércsen pedig a legtöbb. Létszámnövekedésre lehet számítani több településen is
(Baktakéken, Abaújkérben, Hernádvécsén, Szemerén), amiből következik, hogy csoportbővítésre is
szükség lesz.
A kistérségen belül Gibárton, Fancsalban és Perén nincs etnikai nevelés, hiszen ezeken a
településeken kevés a cigány származású; a többi óvodában a nemzeti etnikai kisebbség óvodai
nevelés irányelvének megfelelően beépítették programjukba a cigány kisebbségi óvodai nevelést is,
amelyben a roma gyermekek részaránya 53, 43 %.
A kistérség mind a 17 óvodájában magyar nyelven folyik a cigány kulturális nevelés.
A kistérségben a 36 településből 15 településen van iskola, ez a települések 42%-a. 3156 fő általános
iskola tanulóval. Egy önkormányzat –Méra– önállóan, a 35 település pedig intézményfenntartó
társulásban gondoskodik az általános iskolai kötelező feladatellátásról. Encs városban két általános
iskola van, közülük az egyiknek a fügödi településrészen egy tagintézménye. A többi 14 településen
egy-egy általános iskolai feladatellátási hely van. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás területén,
tehát összesen 17 feladatellátási helyen folyik általános iskolai nevelés-oktatás.
Kistérségben található napközi, tanulószoba, iskolaotthon
Napközi
csoportok
tanulók száma
száma
35

1335

Tanulószoba
csoportok
tanulók száma
száma
9

268

Iskolaotthon
csoportok
tanulók száma
száma
10

234

Jelenleg a novajidrányi intézményben és a hozzá tartozó garadnai tagintézményben, valamint a fáji
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tagiskolában nem biztosított egyik forma sem.
Önálló OM azonosítóval rendelkező intézmények száma: 11, tagintézmények száma: 6
A kistérségben települési önkormányzati fenntartású középiskola egy működik Az Aba Sámuel
Szakiskola 395 többségében roma tanulóval, amelynek 60 településről 316 bejárója van.
Megyei fenntartásban egyetlen intézmény a Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola végez ilyen
tevékenységet. A gimnáziumi tanulók száma 295 fő a szakközépiskolai tanulók száma 131 fő.
Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények száma kettő. Mindkét általános
iskola Encsen található.
A kistérségben egy kollégium található Encsen, amely a középiskolák tanulóit fogadja.
A kistérség egyetlen általános iskolája sem indít felnőttképzést.
Szakszolgáltatás: nevelési tanácsadás, továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadás, gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés.
Logopédiai ellátás csak óvodai szinten működik a következő településeken: Baktakék, Csenyéte,
Csobád, Encs, Forró, Fúlókércs, Hernádvécse, Ináncs, Krasznokvajda, Méra, Novajidrány,
Szalaszend, Szemere. Az iskolai bővítésre is igény lenne.
Az intézmények fizikai állapota változó. Az elmúlt években a nagyobb települések intézményei
felújításra kerültek. Leginkább problémás intézmény Ináncs óvoda-iskola, amely életveszélyes
állapotban van.
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel a kistérségi intézmények rendelkeznek.
Eredmények: Az Encsi kistérség területén az elmúlt 5 évben elnyert uniós pályázatokat a (3. sz.
melléklet) tartalmazza.
Az elmúlt években jelentős közoktatási intézmény felújítási programok zajlottak a kistérség területén.
Amelyek eredményeképpen az oktatási-nevelési intézmények 80%-a felújításra került. Ennek ellenére
továbbra is vannak problémás települések az oktatási alapinfrastruktúra területén: Ináncs,
Krasznokvajda, Baktakék, Szemere, Encs, Pere, Garadna
I. 4. Szociális helyzet
KSH adatok a kistérség szociális helyzetéről a (4. sz. táblázat) tartalmazza:
Az Encsi kistérség jövedelmi viszonyainak helyzete
Általános tényként elmondhatjuk, hogy a személyi jövedelmek nagysága összefügg az adott terület
gazdasági-társadalmi fejlettségével, munkaerő-piaci lehetőségeivel, a foglalkoztatás szintjével. Az
Észak –magyarországi régióban a népesség 38 %-a 485 ezer fő fizetett személyi jövedelemadót, míg
országosan 43 %-a. A régióban ezer lakosra 376 adófizető jutott, 50-nel kevesebb, mint országosan.
Megyénként vizsgálva Hevesben volt a legnagyobb a mutató értéke (406) ezt követően Nógrádban
(394) Borsod-Abaúj-Zemplénben (358) nem érte el az uniós átlagot.
Az Encsi kistérség vonatkozásában megállapíthatjuk, (4. sz. melléklet), hogy a személyi
jövedelemadót fizetők száma 1000 lakosra a megye átlagának csak 82,4 %-a. Az élenjáró
Tiszaújvárosi kistérséghez viszonyítva csupán 68,6 %.
Az egy állandó lakosra számított adóköteles jövedelem 2005. évben régiós szinten 499 ezer forintot
országosan ennél 24%-kal többet, 620 ezer forintot tett ki. Régión belül ez az összeg Heves
megyében volt a legmagasabb (547 ezer forint), Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, pedig
ennél alacsonyabb (497 ezer, illetve 479 ezer forint). Az Encsi kistérség jövedelem megoszlása terén
megállapítható, hogy a kistérség a megyei szintnek a 69, 7 %-át teszi ki. A vezető kistérségnek
csupán a 43, 37 %-át éri el. (5. sz. melléklet).
Egy adófizetőre a régióban 236 ezer forint, országosan 305 ezer forint személyi jövedelemadó jutott.
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Egy adózó Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a régiós átlagnál több (250 ezer , illetve 237
ezer forint), Nógrádban kevesebb 212 ezer forint adót fizetett egy adózó.
Az Encsi kistérségben az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó 57,6 %-a megyei átlagnak
és a régió vezető kistérségének 29,2 %-a
A jövedelmi viszonyok adatai egyértelmű képet fest a térséget nem ismerő személy számára a
kistérség foglalkoztatási viszonyairól és gazdasági helyzetéről. [KSH Miskolc 2006]
Szociális ellátó és gondozó hálózat
Az Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde adatai alapján 2008-ban a régióban 1591
bölcsődei férőhely található. B-A-Z megyében található bölcsődék 1021 fős férőhelyéből az Encsi
kistérség mindössze 20 főnek tud ellátást biztosítani Encs városában. A legközelebbi bölcsődék
Abaújszántón és Miskolcon találhatók.
A kistérség által fenntartott szociális intézmények közül a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szenvedélybeteg ellátás működik. Továbbá a nappali
ellátást nyújtó intézmények között szerepel a szociális étkeztetés és gondozás, amelyet az
önkormányzatok tartanak fenn. Jelentős probléma az Encs központúság és a megfelelő létszámú
szakember gárda hiánya. Valamint a munkát segítő eszközállomány hiányossága, elavultsága.
Szociális földprogram:
Az Encsi kistérség területén évente 10-12 település vesz részt a szociális földprogramban. A
résztvevők 60-70%-a kisebbséghez tartozik. A program a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak
arra, hogy a kedvezményes szolgáltatásokkal, juttatásokkal képesek legyenek házi jellegű
kistermelésre, állattartásra az egyéni, közösségi illetve helyi erőforrások kihasználásával.
Egészségügy:
A kistérségben járóbeteg szakellátás Encsen működik.
Mentőszolgálat jelenleg csak Encsen található. Házi szakápolási szolgálat működik a kistérségben és
összesen 17 db háziorvosi körzet található, az orvosi, gyermekorvosi fogorvosi rendelők humán- és
eszközállományában jelentős minőségbeli különbségek vannak. A házi orvosi rendszer feladatainak
koordinálását a Területi Egészségügyi Központ végzi Encs központtal.
Jelentős probléma a Szikszói kórház fekvőbeteg fogadóképességének megszűnése. A kórházban
jelenleg járó beteg szakrendelés és 1 napos sebészeti ellátás működik. Az utóbbi korlátozott
fekvőbeteg ellátást biztosít.
A legközelebbi fekvőbeteg fogadására alkalmas kórház Miskolcon található, ami személygépkocsival
is legalább 40 percet vesz igénybe.
A fő betegségek közül sok kiugróan magas gyakorisággal fordul elő a cigányság körében. Az egyes
betegségek kiváltó okai a romák életkörülményeivel és életmódjával magyarázhatók. Szintén a
szociális helyzettel függ össze az, hogy a romák betegségeikkel, jóval később fordulnak orvoshoz,
mint a nem romák, s jóval alacsonyabb a gyógyszerbeszedési fegyelmük is; a felírt gyógyszereket
nem váltják ki, nem tudják kiváltani.

I. 5. Foglalkoztatási helyzet
KSH adatok a kistérség foglalkoztatási helyzetéről (5. sz. táblázat) tartalmazza:
Foglalkoztatók
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A kistérségben a valamikori termelő szövetkezetek és melléküzemágai voltak a legnagyobb és szinte
az „egyetlen” foglalkoztatók, amelyek biztosították az alacsony képzettségű emberek megélhetését.
Ezen munkahelyek eltűnése jelentős csapást mért a kistérség falusi népességére.
Munkaerő-piaci szempontból meghatározó tevékenységet folytató nagyüzem, illetve vállalkozás
minimális, nagyobb foglalkoztató is három van ahol, 50 fő felett dolgoznak, Agrárcenter Rt. Bubiv Rt.
Abaúj Coop Rt.
Forró és Encs illetve Szalaszend kivételével a kistérségben semmiféle olyan üzem nem található,
amely mezőgazdasági-erdőgazdasági- vagy élelmiszeripari termékek, feldolgozásával foglalkozna. A
szomszédos szlovák területen alig 25 km-re található a kenyheci ipari park, ami lendíthet a térség
munkaerőpiacán.
Ma a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok - közmunka, közcélú foglalkoztatás.
Munkanélküliek
A kistérségben munkanélküliek létszámának alakulását az elmúlt években már nem annyira a
gazdaságban bekövetkező változások mozgatták, hanem elsősorban az aktív munkaerő-piaci
eszközök, ezen belül is a közhasznú foglalkoztatások, valamint a közcélú és közmunkában részt
vevők száma.
A (6. sz. táblázat) tartalmában különösen figyelemre méltóak a regisztrált munkanélküliek iskolai
végzettség szerinti összetételével kapcsolatos adatok. A nyilvántartott álláskeresők közel 20 %-a (!)
nem végezte el a 8 elemit sem, miközben a megyei adat 11 %-ot mutat. Az általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya 42%, a megyében 38,5%. Az érettségivel és felsőfokú iskolai
végzettséggel 9,4 % rendelkezik, amely jelentősen elmarad a megyei 19,6 %-os értéktől.
Tragikus, hogy a 2001 évi iskolázottsági mutatók egyetlen pontjában sem történt javulás az elmúlt öt
évben. Az értékek romlottak, illetve stagnáltak.
A térség jövőbeni foglalkoztatási helyzetére nézve egyáltalán nem biztató, hogy a pályakezdő
munkanélküliek iskolázottsági adatai a kistérségben még ennél is kedvezőtlenebbek. Itt már 21 %-os
az általános iskolát el nem végzettek és közel 47 %-os (!) a csupán általános iskolát végzetteké.
Az Encsi kistérség Munkaügyi Központi adatok alapján, munkaerő-piaci szempontból igen kedvezőtlen
tény, hogy a regisztrált munkanélküliek többsége 66%-a segéd- és betanított munkás. A
szakmunkások aránya 27% és a fennmaradó 7 % nem fizikai munkások köréből kerül ki.
A kistérség területén élő regisztrált munkanélküliek háromnegyede tartós (180 napon túli)
munkanélküli, közel 54%-uk rendszeres szociális segélyre jogosult, a munkanélküliségi ráta 2007-es
végén pedig megközelíti a 24 %-ot. A B-A-Z megyei átlag ennek a fele 12, 58 %. A foglalkoztatási ráta
34, 4 %. A megye átlaga 43, 3 %. Arányában itt található a legtöbb eltartott is, egy emberre három
nem dolgozó jut.
A tartós munkanélküliek közül a legrosszabb helyzetben a több gyermekes, alacsony iskolázottsággal
rendelkező, roma munkanélküliek és családjaik vannak. A jövedelmük jelentős része szociális
segélyekből és családi pótlékból származik, igyekeznek kiegészíteni alkalmi munkákból, illegális
kereskedelemből és tevékenységekből, guberálásból, fém és erdei termékek gyűjtéséből. A térségben
több településen lépések történtek a szociális földprogramba történő bevonásukra. Sokan közülük,
ideiglenes közhasznú foglalkoztatásban és a közmunka programokban dolgoznak, dolgoztak, de közel
sem a kívánt létszámban. Elhelyezkedésüket, társadalmi integrációjukat az irántuk felerősödő
előítéletek és a munkaadók által megnyilvánuló diszkrimináció is nehezítik.
Közösségi foglalkoztatás
A roma munkavállalók számára alkalmas, hathatós szociális és foglalkoztatási programok jövőbeni
beindítása nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a cigányság kirekesztettsége állandósul, a
gyermekeik súlyosbodó helyzete által a halmozott hátrányok öröklődnek, és a segélyezett életmód
hosszú távon fennmarad
A foglalkoztatási feszültségeket bizonyos fokig mérsékli a térségben a szociális foglalkoztatás, amely
a kétségkívül meglévő eredmények mellett nem kis gondokkal küzd. A közcélú munkavégzés
hatékonyságának leginkább akadálya az a helyzet, hogy nem egy feladat elvégzésére kell a megfelelő

13

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B

munkaerőt kiválasztani, hanem éppen fordítva: a meglévő munkanélküliek értelmes, hasznos
foglalkoztatását kell egy-egy időszakban biztosítani.
Start és a Lépj egyet előre program működött a térségben, kevés sikerrel.
A szociális foglalkoztatásban jelentős előrelépést jelentene a Baktakék és Alsógagy között
elhelyezkedő 150 ha-os ültetvény, ami 5 éves termőre fordult faállománnyal, 1500 tonna kapacitású
modern hűtőházzal, meglévő termékpályával, 2012-ig szóló szerződéssel rendelkezik. 7
önkormányzat kívánja az eladósodott ültetvény megvásárlásával szociális foglalkoztatást indítani.
Amely állandó jelleggel 60 embert, szezonálisan 150 embernek biztosítana munkát és nyújtana
megélhetést.
Eredmények: Az Encsi kistérség területén az elmúlt 5 évben elnyert uniós pályázatok eredményeit az
(6. sz. melléklet) tartalmazza
Az állami közmunka programok alatt ideiglenes 371 fő volt foglalkoztatva. Ebből az adatból 237 fő
roma etnikumú és 140 fő, nő volt. A programok hasznosak, mivel több, többségében tartósan
munkanélküli személy jutott megélhetéshez saját településén. A programok fenntarthatósága,
önellátása jelentősen javulhatna és így a programok hasznossága hatványozódna, ha a programok
szociális gazdaságok célzott támogatásával és így termelő, értékteremtő munkával párosulna.
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SWOT elemzés

II. 1. A SWOT elemzés célja az előzőekben bemutatott, statisztikai
adatokkal alátámasztott jellemzők és a helyzetelemzésben feltárt
adatok, információk rendszerezése

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Erősségek
A kistérség kedvező, két országot
összekötő elhelyezkedése, 3-as számú
fő közlekedési útvonal Miskolc – Kassa
tengely, nemzetközi vasútvonal megléte
A Hernád-folyó, mint természeti erőforrás
Agrár- és erdőterületek aránya kedvező
Erdősíthető területek
Megújuló környezeti erőforrások
Jelentős gyümölcstermő területek
Ipari szennyezéstől mentes környezet
Encsi Ipari park
Szabad munkaerő rendelkezésre áll
Építészeti emlékek sokszínűsége
Változást akaró emberek
Térségi civil együttműködés fejlődése
Innovatív oktatási kezdeményezések,
halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeket sikeresen oktató
intézmények.
A pedagógiai szakszolgálatok (logopédia,
fejlesztő pedagógus) ellátása jól
szervezett, az egész kistérségre kiterjedő
a tanügy igazgatás jól szervezett

•

•
•
•
•
•
•

Gyengeségek
Magán és vállalkozói szféra
tőkeszegénysége
Egyoldalú gazdasági fejlődés - az
agrárium túlsúlya
A turisztikai kapacitások kiépületlensége
A humán erőforrás minősége és
mennyisége, képzettsége kedvezőtlen
Alacsony foglalkoztatottság miatt
növekvő szociális problémák
Munkanélküliek jelentős számaránya
elsősorban a roma népesség körében
Az infrastrukturális alapellátottság hiányai
o Vízbekötések alacsony száma
o Szennyvízhálózat kiépítetlensége
o Energiaellátás részbeni
megoldatlansága
Illegális hulladéklerakók magas száma
Oktatási rendszer hiányosságai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lehetőségek
A régió képző intézményeiben a
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
szakképzés által a helyi humán tőke
minőségének javulása
Aktív határon átnyúló kapcsolatok,
együttműködés erősödése
A Kenyheci Ipari Park munkaerőfelvevő
képessége
Biogtermékek iránti kereslet növekedése
Energianövények termesztése iránti
kereslet növekedése
Alternatív energiaforrások hasznosítását
segítő technológia fejlődése
Újabb pedagógiai innovációk
megjelenése

Veszélyek
Munkanélküliség továbbra is emelkedik a
régióban, annak centrumaiban
Aprófalvak elnéptelenedését erősítő
központi és vállalati intézkedések
A roma népesség társadalmi integrációját
segítő intézkedések késlekedése
Finanszírozási nehézségek, hitelhez jutás
nehézsége
A centrumok fejlődésével a lemaradás
fokozódik
Kedvezőtlen gazdasági tendenciák
erősödése a makro-gazdaságban
A lehetséges pályázati források
elmaradása
Oktatási és egyéb normatívák
kedvezőtlen, a térség sajátosságaihoz
nem igazodó elérési szabályozása
.Civil szervezetek működésének

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B

HHH-s gyerekek helyben való
óvodáztatása nem megoldott
(Fáj, Fulókércs, Beret)
o Az oktatási intézmények
eszközellátottsága elavult.
o Felújításra szoruló oktatási
intézmények a térségben
(Ináncs, Forró, Encs, Garadna,
Pere, Krasznokvajda)
Szociális gondozó és ellátó rendszer
eszköz és humánállományának
hiányosságai
Közlekedési
és
információs
elszigeteltség, szélessávú internet
hálózat hiánya
Térségi összefogás és partnerség hiánya
A térségi szervezettség szintje alacsony
o

•
•
•
•

•

ellehetetlenülése
Társadalmi felelősségvállalás alacsony
szintje

•

A kistérség jövőképe
Az egyenletes fejlődés megalapozása az Encsi kistérségben, amely biztosítja az itt élők megélhetését,
és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mező-, erdőgazdálkodását, valamint iparát. A gazdasági
és társadalmi szereplők, hatékony belső és külső kommunikációra alapozva, jól szervezett
partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévő erőforrásokra építve végzik
a kistérség és azon belül a mikro-térségek komplex fejlesztését annak érdekében, hogy az
életminőség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi szintjének átlagát.
Az Encsi Kistérség legfontosabb problémája a munkahelyteremtés a foglalkoztatás bővítése és a
munkavállaló korú lakosság jövedelemszerző képességének növelése. Az Encsi Ipari Park megléte
lehetőséget jelent vállalkozások betelepülésére, azonban még további fejlesztések szükségesek a
megfelelő feltételek biztosításához. Az egyedi igényéket kielégítő inkubátorház kialakítása, valamint a
közműellátottság javítása szintén a külső vállalkozókat vonzó és a meglévő vállalkozásokat
megerősítő vállalkozói potenciált növeli a kistérségben.
Miskolc és Kassa közelsége munkavállalás, vállalkozói piac szempontjából kedvező lehetőséget nyújt,
ugyanakkor a nagy számú szakképzetlen munkaerő számára jelenleg nem jelent valós esélyt.
A kistérség területén található gyümölcsösökre épülő feldolgozóipar megtelepülése jelentős lökést
adna a kistérség gazdaságának és elsősorban a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli emberek
foglalkoztathatósági viszonyaiban.
A kistérség fenntartható felzárkózásának alapvető feltétele az oktatási-nevelési és szociális
adottságok fejlesztése, a korai felzárkóztatás feltételeit megteremtő helyi/térségi intézmények
korszerűsítése, új szemléletű a XXI. század követelményeihez igazodó oktatási módszerek
bevezetése. A kistérségben szükségszerű a szülők munkavállalását és a hátrányos helyzetű
gyermekek korai beilleszkedését elősegítendő óvodai kapacitások növelése.
Az iskolai képzés diverzifikálása, a korszerű képzési programok kidolgozása mellett a helyi mentor
programok, tehetséggondozó kurzusok, a roma fiatalok tanulását és továbbtanulását segítő
programok jelenthetik a humánerőforrások fejlesztésének lényegi részét. Abban, hogy meg lehessen
tartani a térség innovatív embereit és sikerüljön a fejlődéshez szükséges új szemléletet minél
szélesebb körben kialakítani, a térség oktatási intézményei és képzési központjai játszanak
kulcsszerepet. Az oktatási, egészségügyi intézmények és közösségi házak felújítása a
szennyvízhálózat és közutak felújítása, valamint a térségi kapcsolatok rendszerének kiépítése,a
munkaképesség alakulására és a kistérségben élők életkörülményeire és társadalmi helyzetére is
kihatnak.
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A helyzetelemzés, SWOT elemzés alapján a tematikus kerekasztalokon az alábbi fejlesztési irányokat
kerültek feltárásra:
1. Közoktatási és nevelési hálózat fejlesztése
1.1 Közoktatási alapinfrastruktúra felújítása, fejlesztése (óvoda, iskolafelújítás)
1.2 Oktatási és nevelési eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése (digitális tábla, speciális
informatikai fejlesztés)
1.3 Közoktatási felzárkóztatást és roma integrációt segítő helyi nevelési-oktatási programok
beindítása (iskolán kívüli foglalkoztatás, iskolai előkészítés, felnőttképzés, tanodák, speciális
szakpedagógusok, mentorok képzése)
2. Gazdaságfejlesztést indukáló kezdeményezések
2.1 Gazdaságfejlesztést ösztönző infrastrukturális feltételrendszer kialakítása (Ipar terület
telephely előkészítés mezőgazdasági és élelmiszeripari feldolgozás területén)
3. A munkanélküliség csökkentése a szociális foglalkoztatáson keresztül
3. 1.

Foglalkoztatás bővítését célzó, szociális gazdálkodási formák bevezetése és működtetése
(Roma foglalkoztató civil szervezetek, üvegház program, alternatív energiára alapozott
foglalkoztatási kezdeményezések, hulladék újrahasznosító telephelyek kialakítása, szociális
alapokon működő vállalkozások kialakítása, támogatása)

4. Roma integrációt támogató önsegélyező kezdeményezések beindítása
Roma integrációt segítő térségi szolgáltató központ kialakítása (jogi, pályázati, ügyintézési szolgálat
indítása)
Roma életmód és életminőség javító program beindítása (óvodában indított családsegítő,
esélyteremtő kezdeményezés)
5. Helyi partnerség erősítő kezdeményezés beindítása
Térségi szervezetségi szint növelése (Térségi szervezettség szintjének növelése, tréning- és
konferenciaközpont, marketingcentrum, partnerség-építés, információs központ)
6. Társadalmi igényeken alapuló szociális fejlesztések támogatása
A szociális ellátó és gondozó rendszer fejlesztése ( A szociális ellátó hálózat
humánerőforrás bővítéssel és eszközfejlesztéssel egybekötött fejlesztése)
Egészségügyi alapellátások fejlesztése ( körzeti mentőállomás és orvosi rendelők felújítása
bővítése)
7. Életminőség javítását célzó környezet és infrastruktúrafejlesztés
A szennyvízhálózat és a szennyvízkezelési infrastruktúra fejlesztése
Közúthálózat korszerűsítése
Szélessávú internethálózat bővítése
A települések helyi szintű infrastrukturális fejlesztése (közfunkciókat ellátó épületek és
sportlétesítmények felújítása, belterületi és 4-5 számjegyű külterületi utak felújítása, városok funkció
bővítő fejlesztése)
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dokumentum
III. Fejlesztési irányok
III. 1. A fejlesztési irányok a SWOT elemzésből adódóan és a tervezési útmutatóban megadott prioritásokon belül kerülnek meghatározásra (max. 4
oldal)
fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása
1.Közoktatási
nevelési
fejlesztése

és
hálózat

1.1.
Közoktatási
alapinfrastruktúra
felújítása,
fejlesztése
(óvoda, iskola felújítás)
1.2. Oktatási és nevelési
eszközállomány
fejlesztése,
korszerűsítése
(digitális
tábla,
speciális
informatikai fejlesztés)
1.3
Közoktatási
felzárkóztatást és roma
integrációt segítő helyi
nevelési-oktatási
programok beindítása (pl
tanoda
program,
szakképzés fejlesztés)

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)
Encsi kistérség területén
található
oktatási
és
nevelési körzetek. Ináncs,
Krasznokvajda,
Encs,
Baktakék,
Forró,
Szemere,
Novajidrány,
Garadna,
Pere)
települések intézményei
17 db oktatási és 20 db
nevelési intézmény

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai
9 db felújításra szoruló
oktatási intézmény
található a térségben.
Az oktatási
intézményeinek
eszközállománya elavult.
Az újfajta modern oktatási
igények megkövetelik a
kor követelményeinek
megfelelő digitális és
informatikai
eszközállomány
kialakítását. Amelynek a
célja XXI. század
követelményeinek
megfelelő felszereltségű
oktatási és nevelési
intézmények kialakítása.
Munkaerőpiaci hátrányok
csökkentése a
képzettségi szint és a
továbbtanulási mutatók
pozitív irányú
változtatása. A társadalmi
egyenlőtlenségek
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fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)
Felújított épületek darabszáma 11 db,
Új épületek száma 1 db Új épület
alapterülete 1100 m2
Felújított épület alapterület 10837,2 m2,
Bővített épület alapterület 4023,53 m2
Átadott új csoport szobák száma 6 db
Új fejlesztő szobák száma 2 db
Felújított tantermek száma 13 db
Új tantermek száma 12 db
1 db új informatika labor
1 db új iskolakönyvtár
Iskolaudvar 1803 m2
Óvodai játszókert 1541 m
Új 150 adagos főzőkonyha száma 1db
10 db udvari elem
7 db egyéb helyiség
1 db konyha és 9 db egyéb helyiség
Akadálymentesített épületek száma (db) 1
Akadálymenetes helységek száma (db): 15
1630 fő iskoláskorú gyermek rendezett
körülmények közötti oktatása
(826 fő HH, 525 fő HHH gyermek, 85 fő SNI)
151
fő
iskola
pedagógus
munkakörülményének javítása

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz
Gazdaságfejlesztést
indukáló
kezdeményezések
támogatása
GOP
Leader
OFA

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai
csökkentése.
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fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)
15
fő
óvoda
pedagógus
munkakörülményének javítása
205 fő óvodás korú gyermek biztonságos
nevelése
(152 fő HH, 80 fő HHH 1 fő SNI gyermek)
7 fő egyéb alkalmazott munkakörülményének
javítása
142 fő étkeztetésének biztosítása
Interaktiv táblára épülő tantermi csomag 25
db
Digitális palatábla rendszerbeszerzése 25 db
SNI oktatást támogató informatikai eszköz
csomag 15 db
Kompetenciafejlesztést támogató informatikai
eszköz csomag : 17 db
Bevont pedagógusok száma 50 fő
Bevont gyermekek száma 2000 fő (1500 fő
HHH, 1000 fő HH, 150 fő SNI)
200 fő tanodás résztvevő
16 fő elhelyezkedett speciális pedagógus
16 fő elhelyezkedett pedagógus
30 fő elhelyezkedett roma mentor, pedellus,
dajka
50 fő általános iskolai felnőtt képzést végzett
személy/év
100 fő szakiskolai felnőtt képzésben végzett
személy/év
100 fő új képzettséget szerzett személy
70 fő elhelyezkedett személy

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása

2. Gazdaságfejlesztést
indukáló
kezdeményezések
támogatása
2.1. Gazdaságfejlesztést
ösztönző infrastrukturális
feltételrendszer
kialakítása
(ásványvíz
palackozó
és
gyümölcsfeldolgozó
telephely)

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)

Detek,
Baktakék,
Krasznokvajda, Encs

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai

A kistérség
lehetőségeihez és
adottságaihoz igazodó
gazdaságfejlesztési
tevékenységek
indukálása. A
foglalkoztatottság szint
növelése, munkahelyek
teremtése ezáltal a
munkanélküliség
csökkentése és a helyi
vállalkozói bázis
fejlesztése
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fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)

3 db új telephely
1 db felújított, bővített telephely
Beépített terület 15500 m2
1 db Inkubátor ház (6 db csarnok)
240 fő foglalkoztatása
11 db új vállalkozás megjelenése a
térségben
Időszakosan foglalkoztatottak száma: 100 fő
1db bővült funkciójú telephely aszaló, léüzem

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz

GOP kapcsoló forrásai
ÚMVP III tengely
1.Közoktatási
és
nevelési
hálózat
fejlesztése

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása
3. A munkanélküliség
csökkentése a szociális
foglalkoztatáson
keresztül
3.1.
Foglalkoztatás
bővítését célzó, szociális
gazdálkodási
formák
bevezetése
és
működtetése (elektronikai
informatikai
hulladék
szétszerelő
üzem,
nyomdai kisegítő üzem,
fűrészüzem, mező- és
erdőgazdasági fogl. prog.)
4. Roma integrációt
támogató önsegélyező
kezdeményezések
beindítása
4.1. Roma integrációt
segítő térségi szolgáltató
központ kialakítása (roma
kistérségi iroda)
4.2. Roma életmód és
életminőség
javító
program beindítása

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)
Szemere,
Encs,
Fúlókércs,
Hernádszentandrás,
Méra, Hernádvécse

Encsi kistérség óvodai
intézményt
működtető
települései
Méra

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai
Energiaellátás részbeni
megoldatlansága
A humán erőforrás
minősége és mennyisége,
képzettsége kedvezőtlen
Alacsony
foglalkoztatottság miatt
növekvő szociális
problémák
Munkanélküliek jelentős
számaránya elsősorban a
roma népesség körében.
Oktatási rendszer
hiányosságai
HHH-s gyerekek helyben
való óvodáztatása nem
megoldott
Térségi összefogás és
partnerség hiánya
A térségi szervezettség
szintje alacsony
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fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)
Beindított
illetve
működő
vállalkozások száma 9 db
Foglalkoztatásba
bevont
helyzetűek száma:
239 fő

szociális
hátrányos

Foglalkoztatottak száma: 164 fő 108 fő
Beépített illetve bevont területek nagysága
8900 m2
4 db új vállalkozás megjelenése
1db oktató központ

1 db létrejött iroda
1 db komplett felszerelt iroda
2 fő alkalmazott
12 db Kistérségi roma információs újság
Újság 500 db/hó Tovább működő iroda 1 db
A projekt során kialakult partnerségi háló 30
db partner szervezet
Megtartott rendezvények 24 db
Konzultációk száma 100 db
Tovább foglalkoztatottak száma 3 fő Létrejött
közösségi klubok száma 6 db
Bevont szülő és gyermekek száma 200 fő
Bevont óvodai pedagógusok száma 10 fő
A projekt lezárását követően működő klubok
száma 3 fő
Iskolába, óvodába sikeresen beilleszkedett

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz
Leader,
ÚMVP
OFA
LEKI
Közmunka programok
1.Közoktatási
és
nevelési
hálózat
fejlesztése

TÁMOP, OFA

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai

fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz

roma gyerekek száma 200 fő
5. Helyi partnerséget
erősítő
kezdeményezések
beindítása
5.1. Térségi szervezetségi
szint növelése (Abaúji
Szervezetfejlesztési
Innovációs Központ)
6. Társadalmi igényeken
alapuló
szociális
fejlesztések beindítása
6.1. A szociális ellátó és
gondozó
rendszer
fejlesztése (humán erő és
eszközfejlesztés)
6.2.
Egészségügyi
alapellátások fejlesztése
(mentőállomás és orvosi
rendelő felújítás),

Encsi
települései
Encs

7. Életminőség javítását
célzó
környezet
és
infrastruktúra fejlesztés
7.1.A szennyvízhálózat és

kistérség

Térségi összefogás és
partnerség hiánya
A térségi szervezettség
szintje alacsony

1 db berendezett iroda
2 fő alkalmazott
1 db széleskörű partnerség háló
1 db helyi innovatív kezdeményezéseket
generáló önfenntartóvá vált iroda
20 db innovatív pályázat elkészítése
7 db sikeres projekt

Encsi
kistérség
települései
Projektenként nevesítve:
Encs,
Novajidrány,
Krasznokvajda,
Szalaszend

Növekvő szociális
problémák
Szociális gondozó és
ellátó rendszer eszköz és
humánállományának
hiányosságai

Encsi
kistérség
települései Projektenként
nevesítve:
Szalaszend,
Novajidrány,
Garadna,

Az infrastrukturális
alapellátottság hiányai
Vízbekötések alacsony
száma

Beszerzett eszközök darabszáma: 3500 db
Kialakított új mikrotérségi központok: 4 db
Képzésben részt vett személyek száma 10 fő
szociális munkás
Foglalkoztatott személyek száma 10 fő
szociális munkás, Újonnan gondozásba vett
személyek
száma
100
fő,
Tovább
foglalkoztatott személyek száma: 10 fő
szociális munkás, 1 db megújul, jól működőt
kistérségi szociális ellátó és gondozó
hálózat,Jelzőrendszeres hálózatba bekötött
lakások száma 50 db
1 db új 2305 m2-es mentőállomás
941,57 m2 felújított alapterületű rendelő 3db
190,43 m2-es bővítés
75 db orvosi eszköz és bútorzat
Kiépítetett szennyvíz csatornahálózat hossza
37234 fm, 1 db tisztító mű, 12 db átemelő
Szennyvízhálózatra csatlakozott lakások max
száma 1517 db, min száma 1076 db

22

Leader, UMVP,LEKI,
TEKI, CÉDE. KÖZOP

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása
a
szennyvízkezelési
infrastruktúra fejlesztése
7.2. Közúthálózat
korszerűsítése
7.3. Szélessávú
internethálózat
bővítése
7.4.A települések helyi
szintű
infrastrukturális
fejlesztése (közfunkciókat
ellátó
épületek
és
sportlétesítmények
felújítása, belterületi és 45 számjegyű külterületi
utak felújítása, városok
funkció bővítő fejlesztése)

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)
Detek, Beret, Baktakék,
Abaújalpár,
Forró,
Fancsal, Csenyéte, Encs,
Szalaszend, Hernádbűd,
Hernádszentandrás,
Hernádpetri,
Krasznokvajda,
Fáj,
Fúlókércs,
Csobád,
Abaújkér,
Hernádszentandrás

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai
Szennyvízhálózat
kiépítetlensége
Energiaellátás részbeni
megoldatlansága

fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)
5 db település 14954 m külterületi útja
megújul
18 db település belterületi útja megújul
11 000 fő számára a külterületi utakon a
közlekedési
biztonsága
és
utazási
körülményei, elérhetősége javul.
15000 fő számára a belterületi utakon a
közlekedési biztonsága és
utazási körülményei, elérhetősége javul.
Internet
szolgáltatásba
bekapcsolódott
lakások, intézmények száma: 500 db
Elérhető internet szolgáltatás 24 db
településen
9 db felújított PM hivatal épület
3678 m2 felújított alapterület
550 m2 bővített alapterület
20 db új helyiség kialakítása
Hivatali épületek felújítása során érintett
lakosság száma 12 546 fő
Piac rekonstrukció során 24 775 fő
1 db új benzinkút.
Érintett mikrotérség lakosság 1200 fő
Teleprehabilitáció: Felszámolt házak száma
5 db
Felépített házak száma 5 db
Felépített házak alapterülete 5 x 100 m2
A rehabilitálandó városi terület tervezett
nagysága 5 (ha) 1200 fő érintett személy
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kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

fejlesztési irány
sorszáma és rövid
leírása

fejlesztési irány által
érintett földrajzi terület
(pl. települések
felsorolása)

fejlesztési irány
indokoltsága
(hivatkozással a SWOT
elemzésre) és hosszú
távú céljai

fejlesztési irány számszerű
eredményeinek mutatói (indikátorok,
választható listáról)
3 db átadott új játszótér
24 db új játszóelemek száma
900 m2 alapterület
Fejlesztéssel érintett gyermekek száma120
fő
Fejlesztéssel érintett lakosság száma: 838 fő
Felújított uszoda 2000 m2
és öltöző 300 m2
Érintett lakosság száma 24 775 fő
Felújított öltöző és sportpálya alapterülete
3414 m2
5 db felújított öltöző
4 db felújított sportpálya, 1 db új lelátó
Felújított park 450 m2
Fejlesztéssel érintett lakosság száma 3400 fő
1 db új tornaterem, 2 db öltöző érintett
lakosság száma 383 fő, fiatalok száma 60 fő
1 db felújított kultúrház 1620 m2 alapterület
érintettek száma 687 fő
2 db felújított szabadtér közösségi tér 1650
m2
Érintettek száma 2981fő 1 db felújított
tetőszerkezet 300 m2 Érintettek száma 377
fő

max. 6-8 fejlesztési irány jelölhető meg

24

kapcsolódás más
fejlesztési
irányokhoz, egyéb
forrásokhoz

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum
IV. Projektek összegző bemutatása
IV. 1. Projektek, projekt típusok, típusprojektek Fő lista

1

Közoktatási és nevelési
hálózat fejlesztése

8

projektek
igényelt
támogatása
, MFt
885

1.1

Közoktatási
alapinfrastruktúra felújítása,
fejlesztése
Óvoda és iskola felújítás
Iskola felújítás
Óvoda felújítás
Iskola felújítás
Oktatási
és
nevelési
eszközállomány
fejlesztése
korszerűsítése
Oktatási
nevelési
eszközállomány fejlesztés
Közoktatási felzárkóztatást és
roma integrációt segítő helyi
nevelési-oktatási programok
beindítása
(KOMPLEX
PROGRAM 1 db projekt ötlet
adatlapon kidolgozva)
Humánerőforrás
fejlesztése,
bővítése (11 D)
Szakképzési
rendszer
korszerűsítése (11 C )
Tanoda program beindítása
(11 B)

4

fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor

1/1
1/2
1/3
1/4
1.2
1/1
1.3

1/1
1/2
1/3

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

megval.
helyszíne
(település)

1
1
1
1
1

Ináncs
Krasznokvajda
Pere
Garadna

1

Encsi kistérség

3

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

455

280

150

25

455

455

0

0

13

240
160
20
35
150

240
160
20
35
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
150

4

150

0

0

150

280

0

280

0

1

Encsi kistérség

100

0

100

0

1

Encsi kistérség

100

0

100

0

1

Encs,
Krasznokvajda,

80

0

80

0

25

8

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

megval.
helyszíne
(település)
Novajidrány,
Hernádszentan
drás

2.

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

600

570

30

0

17

2

600

570

30

0

17

300
300

300
270

0
30

0
0

6

260

80

180

0

7

6

260

80

180

0

7

50

0

50

0

1
1/1

Foglalkoztatás
bővítését
célzó, szociális gazdálkodási
formák
bevezetése
és
működtetése
Elektronikai
informatikai
hulladék szétszerelő üzem
Nyomdai kisegítő üzem
Üvegház program

20
120

0
80

20
40

0
0

1
1

Erdőgazdálkodási foglalkoztatás
Biogazdálkodó szövetkezet

1
1

20
30

0
0

20
30

0
0

1

Fűrész üzem működtetése
Roma integrációt támogató
önsegélyező
kezdeményezések beindítása

1
2

20
60

0
0

20
40

0
20

1/1
1/2
3

3.1.

1

4.

ebből
TÁMOP

ROP

2

2.1.

Gazdaságfejlesztést indukáló
kezdeményezések
támogatása
Gazdaságfejlesztést ösztönző
infrastrukturális
feltételrendszer kialakítása
Ásványvíz palackozó
Gyümölcsös,
gyümölcsfeldolgozó
telephely
fejlesztése
A
munkanélküliség
csökkentése
a
szociális
foglalkoztatáson keresztül

projektek
igényelt
támogatása
, MFt

1
1

Detek
Baktakék

1

Encs

1
1

Encs
Encs,
Hernádvécse
Fúlókércs
Hernádszentan
drás
Méra

26
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ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

megval.
helyszíne
(település)

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

Roma
integrációt
segítő
térségi szolgáltató központ
kialakítása
Roma kistérségi iroda
Roma
életmód
és
életminőség javító program
beindítása

1
1
1

Méra

Együtt a családokkal
Helyi
partnerség
erősítő
kezdeményezés beindítása

1
1

Méra

Térségi szervezetségi szint
növelése
Abaúji
Szervezetfejlesztési
Innovációs Központ
Társadalmi igényeken alapuló
szociális
fejlesztések
támogatása
A szociális ellátó és gondozó
rendszer fejlesztése
Szociális ellátó hálózat
humánerőforrás bővítéssel
egybekötött, eszközfejlesztése

1

3

1/2

Egészségügyi alapellátások
fejlesztése
Mentőállomás
felújítása,
korszerűsítése
Orvosi rendelő felújítása

1/3

Orvosi rendelő felújítása

Rangsor

4.1
1/1
4.2

1/1
5.
5.1.
1/1
6.
6.1.

6.2.
1/1

projektek
igényelt
támogatása
, MFt
20

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

0

0

20

0,6

20
40

0
0

0
40

20
0

1

40
20

0
0

40
20

0
0

0,5

20

0

20

0

0,5

20

0

20

0

4

510

210

80

220

14

1

300

0

80

220

8

300

0

80

220

210

210

0

0

120

120

0

0

1

1

Encs

Encsi
kistérség
mikrotérségi
központok

1

Encs

1

Szalaszend

30

30

0

0

1

Novajidrány

60

60

0

0

27
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PROMEI

dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma
7

7.1

7.4

Összesen

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

Életminőség javítását célzó
környezet
és
infrastruktúrafejlesztés

6

projektek
igényelt
támogatása
, MFt
1240

A szennyvízhálózat és
szennyvízkezelési
infrastruktúra fejlesztése

2

Rangsor

a

1

Szalaszend-GaradnaNovajidrány szennyvízhálózat

1

1

Detek-Beret-BaktakékFelsőgagy szennyvízhálózat

1

A települések helyi szintű
infrastrukturális fejlesztése
Méra polgármesteri Hivatal
felújítása
Encs Város Polgármesteri
Hivatal felújítása, szolgáltatási
funkciók bővítése piacfelújítás

4

megval.
helyszíne
(település)

Szalaszend
Novajidrány
Garadna
Detek, Beret
Baktakék,
Felsőgagy

ebből
TÁMOP

1240

0

0

Forrás
megoszlása,
%
35

800

800

0

0

22

500

500

0

0

300

300

0

0

440

440

0

0

ROP

TIOP

1

Méra

110

110

0

0

1

Encs

300

300

0

0

Sportpálya és az öltöző
felújítása Szalaszenden

1

Szalaszend

10

10

0

0

Forró Fő tér rekonstrukció

1

Forró

20

20

0

0

-

29

3575

2555

630

390

28

12

100%

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

IV. 1. Projektek, projekt típusok, típusprojektek Tartalék lista

1

Közoktatási és nevelési
hálózat fejlesztése

7

projektek
igényelt
támogatása
, MFt
660

1.1

Közoktatási
alapinfrastruktúra felújítása,
fejlesztése
Iskola felújítás
Óvoda felújítás
Iskola felújítás
Óvoda és konyha építése
Iskola felújítás
Közoktatási felzárkóztatást és
roma integrációt segítő helyi
nevelési-oktatási programok
beindítása
(KOMPLEX
PROGRAM 1 db projekt ötlet
adatlapon kidolgozva)
Óvodai
integráció
feltétel
rendszerének
megteremtése
(11/A)
Közművelődési intézmények az
egész életen tartó tanulásért
(12)
Gazdaságfejlesztést indukáló
kezdeményezések
támogatása
Gazdaságfejlesztést ösztönző
infrastrukturális

5

fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor

2/1
2/2
2/3
2/4
1.3

2/1
2/2
2.
2.1.

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

megval.
helyszíne
(település)

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

560

100

0

21

560

560

0

0

18

150
100
110
150
50
100

150
100
110
150
50
0

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0

3

1
1
1
1
1
2

Encs
Baktakék
Forró
Szemere
Novajidrány

1

Encsi kistérség

50

0

50

0

1

Encsi kistérség

50

0

50

0

2

800

800

0

0

26

2

800

800

0

0

26
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helyzetű kistérségekben
ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor
2/1
2/2

3

3.1.

2/1

2/2
2/3

6.
6.2.

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása
feltételrendszer kialakítása
Inkubátor ház kialakítása az
Encsi Ipari Park területén

projektek
száma, db

megval.
helyszíne
(település)

1

Encs

Csomagoló üzem és léüzem
feldolgozó létesítése
Krasznokvajdán
A
munkanélküliség
csökkentése
a
szociális
foglalkoztatáson keresztül

1

Krasznokvajda

projektek
igényelt
támogatása
, MFt
500

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

500

0

0

300

300

0

0

3

280

150

130

0

9

Foglalkoztatás
bővítését
célzó, szociális gazdálkodási
formák
bevezetése
és
működtetése
Alternatív energiagazdálkodási
rendszer bevezetése a
"Szemere Létra" településein

3

280

150

130

0

9

1

Fáj, Fúlókércs,
Szemere,
Pusztaradvány,
Hernádpetri,Sz
alaszend,,
Hernédvécse

150

100

50

0

Műanyag újrahasznosító üzem
létesítése Szemerén
Hernád menti turisztikai
foglalkoztatást előkészítését
célzó program

1

Szemere

80

50

30

0

1

Hernádszentan
drás

50

0

50

0

Társadalmi igényeken alapuló
szociális
fejlesztések
támogatása
Egészségügyi alapellátások
fejlesztése

1

60

60

0

0

2

1

60

60

0

0

2

30
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dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor
2/1

7

7.1

2/1
7.2.
2/1
2/2
2/3
7.3
2/1

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

Orvosi rendelő felújítása
Életminőség javítását célzó
környezet
és
infrastruktúrafejlesztés

1
25

A szennyvízhálózat és
szennyvízkezelési
infrastruktúra fejlesztése

1

a

megval.
helyszíne
(település)
Krasznokvajda

Abaújalpár szennyvízhálózat
Közúthálózat korszerűsítése

1
3

Abaújalpár

Encs-Gönc térségi országos
közutak felújítása; Baktakék
-Forró 2625 sz. út
Csenyéte település bekötő
útjának felújítása
Encsi kistérség problémás
beltéri útszakaszainak felújítása
A szélessávú internethálózat
bővítése

1

Baktakék
Fancsal
Forró

1

Felsőgagy
Csenyéte

1

Encsi Kistérség

Szélessávú internethálózat
infrastrukturális
feltételrendszerének
megteremtése a az Encsi
kistérség településein

1
1

Abaújkér,
Alsógagy,
Beret,
Baktakék,
Fáj,Fúlókércs,
Hernádpetri,
Krasznokvajda,
Litka,
Pusztaradvány,
Abaújalapár,
Büttös,Kány,
Keresztéte,
Pamlény,

31

projektek
igényelt
támogatása
, MFt 60
1329

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

60
1029

0
300

0
0

42

43

43

0

0

1

43
411

43
411

0
0

0
0

13

191

191

0

0

70

70

0

0

150

150

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

10
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dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

Rangsor

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

projektek
száma, db

megval.
helyszíne
(település)
Perecse,
Szászfa,
Fancsal,
Garadna,
Detek,
Felsőgagy,
Hernádvécse,
Szalaszend,
Csenyéte)

7.4.

A települések helyi szintű
infrastrukturális fejlesztése
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Benzinkút létesítése

20

projektek
igényelt
támogatása
, MFt

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

575

575

0

0

1
1
1
1
1
1
1

Garadna
Novajidrány
Szalaszend
Hernádbűd
H.szentandrás
Hernádpetri
Krasznokvajda

40
60
40
7
15
15
30

40
60
40
7
15
15
30

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Encs Vágóhíd út
telepfelszámolása, valamint a
településrészek
teleprehabilitácója

1

Encs

60

60

0

0

Játszótér kialakítása
Játszótér kialakítása
Játszótér kialakítása
Uszoda felújítás
Sportpálya és öltöző felújítás
Sportpálya és öltöző felújítás
Sportpálya és öltöző felújítás

1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
150
15
15
10

10
10
10
150
15
15
10

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Sportpálya és öltöző felújítás

1

Beret
Fáj
Fúlókércs
Encs
Csobád
Abaújkér
Hernádszentan
drás
Pere

3

3

0

0

32
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PROMEI

dokumentum
fejlesztési
irány
sorszáma

Projektek, projekt típusok és
típusprojektek felsorolása

Rangsor

megval.
helyszíne
(település)

kialakítása,

1

Pere

Tornaterem, építése, létesítése
Öregek Napközi Otthonának és
az orvosi rendelő
tetőszerkezetének cseréje

1
1

Fúlókércs
Fancsal

Faluház felújítása

1

Abaújkér

Emlékpark
díszkivilágítással

Összesen

projektek
száma, db

-

38

projektek
igényelt
támogatása
, MFt 7

ebből
TÁMOP

ROP

Forrás
megoszlása,
%

TIOP

7

0

0

40
20

40
20

0
0

0
0

18

18

0

0

3129

2599

530

0

100%

IV. 2. Forrás operatív programok és prioritások közti megoszlásának indoklása (különösen, amennyiben jelentősen eltér a tervezési útmutatóban
megadott kistérségi indikatív megosztástól
A kistérségi tervezés során a kistérség prioritásai (gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás bővítése, szociális szektor fejlesztése) kiemelt hangsúlyt kaptak.
Azonban ezen prioritások teljesítéséhez nélkülözhetetlen az encsi kistérségi közoktatási fejlesztése. A kiemelt fejlesztés elsődleges célkitűzése a roma
integráció és felzárkóztatás sikeres megvalósítása. Továbbá a helyi humánerőforrás folyamatos képzése és felzárkóztatása valamint a térség lakosságának
munkaerőpiac helyzetének javítása. Amely így megfelelő alapot biztosít az egyén későbbi foglalkoztatása során.
A Gazdaságfejlesztés területén 4 db projekt elképzelés született. A szociális foglalkoztatás területén 9 projektötlet. A szociális fejlesztések lefedésére 1
komplex humánerőforrás és eszközfejlesztéssel egybekötött projektötlet bontakozott ki az intézményi hálózat megújításával kombinálva. Ezen elképzelés
megvalósulása esetén a kistérség teljes egészét lefedi az új hálózat.
A források tervezése során a gazdaságfejlesztésnél jelentkező alacsony támogatási intenzitás és az önkormányzati szerepkör kizárólagos jelenléte miatt.
Csak részben sikerült lefedni a gazdaságfejlesztésre szánt keretösszeget. Ezen összegek elsősorban szennyvíz beruházások és oktatási infrastruktúra
felújításaihoz kerültek átcsoportosításra a helyi igényekhez igazodva.

33

PROMEI

Komplex felzárkóztató programok
készítése a leghátrányosabb
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ÁROP- 1.1.5/B Kistérségi terv

dokumentum

IV. 3. Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból (pl. egyéb ÚMFT forrás, ÚMVP forrás, hazai támogatás, magán forrás) finanszírozandó projektek
kapcsolódó
megvalósítás
projekt
megvalósulás
finanszírozás
fejlesztési
összköltség,
tervezett
projekt rövid címe
sorszám
projekt gazda neve
helyszíne
lehetséges
irány
MFt
indítása (év,
a
(település)
forrása
sorszáma
hónap)
Hernád Völgye és
Az
Hernád Völgye és Térsége
Térsége Szilárd
önkormányzati
7.1.
34-36
Szilárd Hulladék-kezelési
117
KEOP 2. 3. 0
2008. 08. 01
Hulladék Rekultivációs
társulás
önkormányzati Társulás
Projekt
települései
Esély a halmozottan
hátrányos helyzetben élő
Hernádvécse Község
1. 1
1-9
Hernádvécse
450
ÉMOP 4.3. 1.
2009. 03.
Önkormányzata
gyermekek számára
Hernádvécsén
Egységes településkép
Encsi Többcélú Kistérségi
kialakítása az Encsi
7. 4.
41-64
Encsi Kistérség
8
LEKI
2008. 11. 02.
Társulás
kistérségben
Szociális és
Téli közmunkaprogram
Encsi Többcélú Kistérségi
3.1
13-27
Encsi kistérség
38
Munkaügyi
2008. 12. 15.
az Encsi kistérségben
Társulás
Minisztérium

max. 50 legfontosabb projekt
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PROMEI

dokumentum
IV. 4. Ütemezés
induló
projektek
száma
induló
projektek
igényelt
támogatása,
MFt
Induló
projektek
sorszáma

befejeződő
projektek
száma
befejeződő
projektek
igényelt
támogatása,
MFt

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

össz

47

16

1

0

0

0

0

64

3574

2980

150

0

0

0

0

6704

54

0

0

0

0

0

1,2,3,4,8,9,10,11
13,14,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,,26,27,
28,29,31,32,33,36,
37,41,44,46,47,48,49,
50,51,52,53,55,56,57,
58,59,61,62,63,63

5,6,7,12
15,16,30,34,
35,38,39,40,
42,43,45,60

14

29

12

9

0

0

0

0

232

2432

2330

1710

0

0

0

0

IV. 5. Ütemezés indoklása (amennyiben eltér az időarányostól)
max. ½ oldal
A 2009-es évre 47 db induló projekt került. Az elkövetkező fél év elegendő idő arra, hogy az
egyszerűbb előkészítést igénylő projektek indítható állapotba kerüljenek.
A 2010-es évben 16 db, 2011-re 1 db projekt került ütemezésre ez a hosszabb és bonyolultabb
előkészítő és tervező munka miatt illetve a megvalósításhoz igényelt nagyobb költség igény miatt
került későbbi kezdési időpontra.
A 2009-es őszi kezdés miatt a projektek többségének záró időpontja a 2010-es; 2011-es;2012-es évre
tevődött át.
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Encsi Kistérség
(ÉM5)

1. sz. projektcsomag
Projektcsomag megnevezése:
Közoktatási és nevelési hálózat fejlesztése

Projektek száma:

15

db

Ebből az első 100%-ban: 8

db
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1.1 Közoktatási alapinfrastruktúra felújítása, fejlesztése
V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva
Projekt sorszáma
fejlesztési irány
sorszáma
projekt rövid címe
projekt gazda neve
kapcsolattartó neve,
elérhetősége (e-mail,
telefon)

1.
1. 1.

érintett operatív
program és prioritás
kapcsolódás a
fejlesztési irányhoz

ÉMOP 4.3.1 B

számszerű outputoki
(indikátorok, értékkel)

A projekt eredményeként átadásra kerül 2 db komplex felújított épület.
(iskolaépület és óvodaépület)
- 593 m2 alapterületi óvodai feladatellátási hely kialakítása (487 m2 felújítás,
106 m2 bővítés) 3 csoportszoba kialakítással
- 1876 m2 alapterületű iskolai feladatellátási hely műszaki infrastrukturális
feltételeinek javítása (1126 m2 felújítás, 750 m2 bővítés) 4 tanterem felújítása,
4 új tanterem kialakítása, az intézmény IKT komplex eszközrendszerének
fogadására alkalmassá tétele
- Az iskolaudvar (1803 m2) és óvodai játszókert (1241 m2) kialakítása,
bekapcsolása a nevelési, oktatási tevékenységbe

Az óvodai nevelés és alapfokú oktatás feltételeinek korszerűsítése Ináncson
Ináncs Község Önkormányzata
Kiss Péter polgármester
3851 Ináncs Kossuth út 26.
Inancshiv@t-online.hu

46/556-205
megvalósulás
Ináncs
helyszíne (település)
összköltség, MFt
253
igényelt támogatás,
240
MFt
amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt
Előkészítés
2
Iskola felújítása
98
Óvoda felújítása
153

Oktatásfejlesztés – Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése
és infrastruktúrájának fejlesztése.

számszerű
eredményekii
(indikátorok, értékkel)

214 fő iskoláskorú gyermek rendezett körülmények közötti oktatása
(166 fő HH, 148 fő HHH gyermek, 12 fő SNI)
18 fő iskola pedagógus munkakörülményének javítása
4 fő óvoda pedagógus munkakörülményének javítása
63 fő óvodás korú gyermek biztonságos nevelése
(38 fő HH, 11fő HHH gyermek)
projekt indokoltsága, szükségszerűsége iii
Jelenleg nem megfelelő körülmények között történik a gyermekek/tanulók nevelés-oktatása.
Cél, hogy a szakvéleménnyel alátámasztott, életveszélyesnek minősített óvoda épületét ki kell váltani,
valamint a körzeti általános iskola épületének bővítésével, felújításával; az óvodaudvar és iskolaudvar
nevelési-oktatási térbe történő bekapcsolásával olyan
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oktatási, nevelési feltételek megteremtése valósuljanak meg, ami a 21.századi követelményeinek
megfelel.
projekt konkrét célja
Az önkormányzat, intézményfenntartó társulás célja, hogy a gesztor településen a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsa.
A kistérségi szerepet betöltő általános iskola és napköziotthonos óvoda működtetéséhez
elengedhetetlen olyan műszaki infrastruktúra biztosítása, amely a hátrányos helyzetű térségben a
projekt célcsoportja számára megfelelő nevelést-oktatást (szolgáltatást) tud biztosítani.
Az óvoda jelenlegi épülete statikai szakvéleménnyel alátámasztottan életveszélyes állapotú,
gazdaságosan fel nem újítható, így elkerülhetetlen, hogy új feladatellátási helyre kell áthelyezni. Az új
feladatellátási hely kialakításával egy modern, minden igényt kielégítő óvodai szolgáltatást biztosító
intézmény jön létre, amely a környező települések ellátására is alkalmas.
A régi iskola épületét rendkívül energiapazarlóan lehet csak működtetni, jelentős a fenntartási,
működtetési költsége, hiszen többek között a nyílászárók, tetőszerkezet, elektromos vezetékek, fűtési
rendszer, hőszigetelés stb. felújításra szorul. A beruházás révén olyan kistérségi szerepet ellátó
nevelési-oktatási központ jön létre, amely építészeti megoldása, kialakítása kielégíti a rendeletekben
foglaltakat, így megfelel a XXI.századi iskola követelményeinek.
Az energiatudatos építés révén az épületek, intézmények működtetése, fenntartása (rezsiköltségek) a
jelenlegi ráfordítás töredékéből megoldható, a megtakarított összeget az oktatási és a nevelési munka
hatékonyságának javítására, valamint más közfeladatok ellátására, végzésére lehet fordítani.
Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek
számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A fejlesztéssel
érintett, önkormányzati fenntartású intézmények épületeiben jelenleg nem biztosítottak a
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei; ezért fontosnak tartják ennek
kiépítését is.
Az önkormányzat vállalja, a fejlesztés eredményeként létrejött épület műszaki karbantartását.
A beruházás megvalósulása a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű oktatási
intézmények megteremtése a település és a kistérség hosszútávú versenyképességéhez járul hozzá.

A projekt céljai:
- A kistérség és a régió hosszú távú versenyképességéhez való hozzájárulás,
- az intézmények fejlesztése révén a kistérség, ill. a régión belüli társadalmi kohézió,
- A társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetűek és kirekesztettek reintegrációját, az
esélyegyenlőséget biztosító környezet megteremtése, fokozottan támaszkodva a közoktatás és a
munkaerőpiaci reintegrációban rejlő lehetőségekre.
A projekt közvetlen céljai
- Korszerű, 21. századi követelményeknek megfelelő iskola, óvoda megteremtése
- Napközi otthonos óvoda, Ináncs életveszélyes épületének kiváltása, új feladatellátási hely kialakítása
- Az integrált nevelés-oktatás elősegítése, hatékonyságának növelése
- Az intézmények felszereltségének, energiahatékonyságának, műszaki infrastrukturális állapotának
javítása, akadálymentesítése
- A helyi, térségi szerepet betöltő ináncsi közoktatási intézmények (napköziotthonos óvoda, általános
iskola) infrastrukturális fejlesztése és eszközfejlesztése a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelő
minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében
Várt eredmények:
- 593 m2 alapterületi óvodai feladatellátási hely kialakítása (487 m2 felújítás, 106 m2 bővítés) 3
csoportszoba kialakítással.
- 1876 m2 alapterületű iskolai feladatellátási hely műszaki infrastrukturális feltételeinek javítása (1126
m2 felújítás, 750 m2 bővítés) 4 tanterem felújítása, 4 új tanterem kialakítása, az intézmény IKT
komplex eszközrendszerének fogadására alkalmassá tétele.
A két épületrész egy komplexumban történő kialakítása.
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- Az iskolaudvar (1803 m2) és óvodai játszóudvar (1241 m2) kialakítása, bekapcsolása a nevelési,
oktatási tevékenységbe.
- A környezettudatos nevelés, az integrált nevelés-oktatás műszaki infrastrukturális hátterének
biztosítása.
- A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók felzárkóztatásához megfelelő
feltételrendszer megteremtése.
- Javul az intézmény tanulóinak teljesítménye (tanulmányi versenyek, továbbtanulás)
A projekt szervesen igazodik az oktatáspolitika mai irányvonalához, mert megvalósulása esetén
biztosítja a hatékonyságot, gazdaságosságot, kellő kihasználtságot.

projekt célcsoportja
A projekt közvetlen célcsoportja az intézmények (óvoda, iskola) szolgáltatásait igénybevevő
települések (Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbűd) lakossága, az intézmények révén nevelésben
és oktatásban részesülő gyermekei, tanulói; különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek/tanulók és a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók. Az oktatás minőségének
és hatékonyságának növelése érdekében fontos az integrációs és integrált nevelés, oktatás
megvalósítása, a kompetencia alapú oktatás, a környezettudatos nevelés beépítése az intézmények
pedagógiai programjába.
A fejlesztés révén a gyermekek olyan modern tanulási, nevelési környezetben részesülnek, amely
biztosítja számukra a korszerű és egészséges tanulási feltételeket, így járul hozzá esélyegyenlőségük
megteremtéséhez.
A társult településeken magas a hátrányos helyzetű csoportok aránya, ezért különösen fontos az
esélyegyenlőség megteremtése a nevelésben, oktatásban, a korszerű nevelési-oktatási intézmények
kialakítása, ami hozzájárul a település (kistérség, ill. régió) hosszú távú versenyképességéhez.
Az épület részek komplex akadálymentesítése is megvalósul, így - az intézményegységek épületei
közösségi feladatokat is ellátó funkciója következtében - a nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a mozgásukban, látásukban, a hallás- és beszédképességeikben korlátozott személyek és az
értelmileg akadályozott emberek számára is elérhetővé válik.
Az akadálymentesítést regisztrált rehabilitációs szakmérnök bevonásával kívánjuk megvalósítani.
Célcsoport igényei:
Ináncs és a környező társult települések gyermekei/tanulói számára legfontosabb, hogy olyan
alapfokú nevelésben és oktatásban részesüljenek, amely lehetővé teszi esélyegyenlőségüket a
továbbtanuláshoz, ahol képességeik kibontakozásához a megfelelő infrastruktúra és humánerőforrás
is biztosított.

projekt tevékenységei
Előkészítő tevékenységek bemutatása
A Napköziotthonos Óvoda jelenlegi helyéről (Kossuth u. 39-41.) statikai szakvélemény állapította meg
az ingatlanon található épületek baleset- és életveszélyességét. A szakvélemény műszaki
megoldásokat fogalmazott meg a veszély ideiglenes elhárítására. Az óvodai szolgáltatás
helyszíneként a jelenlegi feladatellátási hely nem jöhet számításba, mivel az épületek felújítása nem
gazdaságos, valamint az épületek műszaki kialakítása, helyiségkapcsolatai nem felelnek meg az
előírásoknak. Új feladatellátási hely kialakítása szükséges, amire a legalkalmasabb, legoptimálisabb,
legköltséghatékonyabb (valamint társadalmilag legelfogadottabb) helyszíne a 184/5 hrsz-ú ingatlanon
alakítható ki, a régi iskolaépületben. Az épületben kialakítandó óvodára építészeti tervkoncepció
rendelkezésre áll.
A 184/6 hrsz-ú ingatlanon található új iskola épület lapostetős kialakítású. A tetőtéribeépítésben
kialakítható 4 tanterem, ami a régi iskolaépületben található tantermek kiváltására szolgál. Az
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iskolaépületre vonatkozó építészeti tervkoncepcióval az önkormányzat rendelkezik.
Az építészeti tervkoncepciók elkészítése és a pályázati dokumentáció összeállítása a pályázó
önkormányzat és a fejlesztendő intézmények vezetőinek bevonásával, folyamatos egyeztetés mellett
valósult meg.

projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése iv
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítására. Az iskola felújításának szükségessége térségi jelentőségű
probléma, mivel 5 település iskoláskorú gyermekeit érinti.
Továbbá az életveszélyes óvoda épület felújítása elkerülhetetlen.
költséghatékonyság,
alternatívákv

-

Az életveszélyes óvoda intézmény átkerül a meglévő régi iskolaépület
helyszínére (átalakítással funkcionálisan kialakítható)

-

A régi iskolaépületben lévő tantermek a másik (lapostetős kialakítású)
épület tetőterének beépítésével kerülnek elhelyezésre, így biztosítva
az oktatási tantermek szükséges számát.

-

A költséghatékonyság növelése érdekében az iskola
kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy minél több
gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül
vegye igénybe a közoktatási szolgáltatást
A vázolt kialakítással koncentrált feladatellátás valósul meg, így költség
hatékony. (üzemeltetési költség megtakarítás)
pénzügyi
fenntarthatóság,
működés költsége és
finanszírozásavi

A projekteredmények pénzügyi fenntarthatósága:
- A projekt eredményeként létrejött fejlesztés nem hárít többletköltséget az
intézmény fenntartójára. A finanszírozás a jelenlegi keretek között
továbbműködik. Az épületek műszaki állapotának megóvásáról, a szükséges
épület-karbantartó és állagmegóvó intézkedésekről a fenntartó önkormányzat
gondoskodik.
- A megújult energiatakarékos épületek fenntartása jóval kevesebb költséggel
jár, mint a jelenlegi állapotában (korszerűtlen, életveszélyes óvoda kiváltása,
korszerűtlen épületek energiatudatos felújítása)
A projekteredmények szakmai fenntarthatósága:
- A fejlesztés a helyi társadalom életminőségének javulását eredményezi,
ezért a fejlesztés során az önkormányzatnak a szorosan vett gazdálkodási
feladatain túl - a hosszú távú működési feltételek biztosítása érdekében részt kell vállalnia a szélesen vett társadalmi feltételek javításában. A projekt
hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom minden tagja részesülhessen a források
nyújtotta előnyökből.
- Az óvodai nevelés minden igényt kielégítő műszaki infrastrukturális háttér
biztosításával kerül megoldásra
- Az iskolai oktatás színvonala megfelel a 21.század iskolái által támasztott
követelményeknek (műszaki és humán infrastrukturális háttér, pedagógia
program)
- A projekteredmények szervezeti fenntarthatósága:
- Az önkormányzat és a társult települések - a jelenlegi helyzetnek
megfelelően - továbbra is az intézmények fenntartója marad
- A település és a társult települések számára nyújt minden igényt kielégítő
óvodai nevelési, ill. iskolai oktatási szolgáltatást
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hátrányos
helyzetűek,
különösen a romák
helyzetének javításavii

Az óvodában a HH gyermekek száma 38 fő a HHH gyermekek száma 11 fő.
Az iskolában
hátrányos helyzetű gyerekek aránya
Ináncs
Hernádszentandrás
Hernádbűd
Összesen
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
HH
116
42
8
166
gyerekek
HHH
83
51
14
148
gyerekek

megvalósítás indítása Indítás
Befejezés
és befejezése (év,
2009.10. 31.
+ 1 év (pl: 2010.10.31.)
hónap)
előkészítettség
- Építési koncepció a tervezett beruházásról
(beruházások esetén
(nem engedélyezési szintű terv)
meglévő műszaki
tervek, engedélyek
listája)viii
további előkészítés
- Engedélyköteles tervdokumentáció elkészítése
(beruházások esetén
hiányzó műszaki
tervek, engedélyek,
stb. listája,
időigénye)ix
kapcsolódás más
projektekhez
(beleértve a tervdokumentumban nem
szereplő projekteket,
korábbi projekteket)
projektenként összesen max. 4-5 oldal

41

i

Projekt sorszáma2fejlesztési irány sorszáma1. 1.projekt rövid címeA krasznokvajdai Béres Ferenc Általános
Iskola felújításaprojekt gazda neveKrasznokvajda Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetősége
(e-mail, telefon)Bújnóczky Sándor polgármester
3821 Krasznokvajda Scholtz Albin tér 3.
kvajda@citromail.hu
06-46/458-240megvalósulás helyszíne (település)Krasznokvajdaösszköltség, MFt169igényelt támogatás,
MFt160amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük,
MFtÉpítés140Eszközbeszerzés5Előkészítés (tervezés)5Projektmenedzsment4Szolgáltatások (tervezés,
műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, könyvvizsgálat, tájékoztatás és nyilvánosság 15érintett operatív program
és prioritásÉMOP 4.3.1.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozOktatásfejlesztés – Közoktatási térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
9 db felújított tanterem
2 db új tanterem, 2 db új fejlesztő szoba
Felújítással érintett épület alapterülete: 1520 m2
Bővítés alapterülete 400 m2
58 db nagyméretű ablak, 5 db kis méretű ablak
35 db ajtó, 2 db főbejárati ajtó
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)135 fő iskolás korú gyermek rendezett körülmények között
történő oktatása 115 fő HH és 73 fő HHH és 2 fő SNI
12 fő pedagógus munkakörülményének javítása

projekt indokoltsága, szükségszerűségeA projekt keretében a felújítani és bővíteni tervezett krasznokvajdai
Béres Ferenc Általános Iskola jelenleg helyhiánnyal küszködik. Az intézménybe járó 135 tanuló
elhelyezésére 8 db szabványoknak nem felel meg tanteremben folyik. Az intézményben tanuló 135 tanulóból
115 hátrányos helyzetű, 73 halmozottan hátrányos helyzetű.
Az intézményben jelenleg nem található a gyerekek fejlesztéséhez szükséges elegendő számú
tanterem/csoportszoba, egyéni fejlesztő szoba, tornaszoba, informatikai tanterem. Az épület jelenlegi
műszaki állapota nagyon rossz, az épület teljes felújításra szorul (épületgépészet, nyílászárók,
tetőszerkezet). Az épületben található konyha nem felel meg a HACCP előírásainak. Az épület
akadálymentesítése nem megoldott.
Az intézmény eszközellátottsága nem megfelelő, oktatáshoz használt eszközök nem teszik lehetővé a
modern oktatási technológiák alkalmazását.
A fennálló helyhiány és a meglévő épület műszaki állapota nem teszi lehetővé a korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazását a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
projekt konkrét céljaA projekt átfogó céljai:
Modern, méltányos oktatási környezet megteremtésével hozzájárulás a település, a kistérség, a régió
versenyképességének javításához.
A fejlesztés megvalósításával célunk a társadalmi kohézió erősítése.
A település népességmegtartó képességének javítása, a képzett munkaerő helybentartását.
Gyermekeinket hozzá kívánjuk segíteni az alapkompetenciákhoz, a kulcskompetenciákhoz az egész életen
át tartó tanuláshoz szükséges képességek megalapozása céljából.
A minőségi neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételek megteremetése gyermekeink részére.
Diszkrimináció és szegregáció visszaszorítása, és az asszimiláció nélküli integráció, különösen a HH, HHH,
és az SNI-s gyermekek tekintetében.
Segítségnyújtás a szocializációs nehézségekkel küzdő gyermekek beilleszkedéséhez és a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztése terén.
A differenciált képességfejlesztés alkalmazásának erősítése.
A szakmai szolgáltató szervezetekkel kialakított kapcsolat fenntartása, továbbfejlesztése.

A település népességmegtartó képességének javítása, a képzett munkaerő helyben tartása.
A projekt specifikus céljai:
Méltányos, modern és racionális intézményi környezet kialakítása, a versenyképes tudás megszerzését
támogató infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés.
A kompetenciák fejlesztésével segíteni szeretnénk a fiatalok munkaerőpiacra történő későbbi sikeres
belépését és alkalmazkodóképességét.
Az alapkompetenciák és a szükséges ismeretek elsajátítása a versenyképes tudás megszerzése érdekében.
Az intézmény törekedni fog a tanulói képességeket figyelembe vevő értékelésre, ami hozzájárul a tanulói
kudarcok csökkentéséhez.
A régiónk oktatási intézményei közötti színvonalbeli különbségek csökkentése.
A nevelés és oktatás minőségének és hatékonyságának javítása.
Az iskola épületének bővítése és felújítása, a hiányzó funkciók pótlása, akadálymentes közoktatási
infrastruktúra kialakítása.
Az eszközellátottság javítása a kulcskompetenciák és azok alkalmazási gyakorlatának fejlesztése
érdekében.
Gyakorlati segítségnyújtás az integrált oktatás megvalósításához.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése
Az intézmény kibővítése és átalakítása pedagógiai, módszertani reformok és a tartalomfejlesztés
támogatása érdekében.

projekt célcsoportja
Közvetlen célcsoport:
A projekt közvetlen célcsoportját az intézménybe járó 135gyermekek alkotja, akik közül 115 hátrányos
helyzetű, 73 halmozottan hátrányos helyzetű.
A közvetlen célcsoport tagja közé tartozik az intézmény tantestületét alkotó 12 fő pedagógus.
Közvetett célcsoport:
Az intézménybe jelenleg is 10 környező településről járnak a tanulók, jelenleg a más településről bejáró
gyermekek száma 63.
projekt tevékenységeiElőkészítés: A projekt megvalósításához szükséges engedélyezési tervek és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Projektmenedzsment: A projekt sikeres lebonyolításához szükséges menedzsment kapacitások biztosítása
érdekében
Építés: A meglévő épület felújítása és a hiányzó épületrészekkel (tanterem, informatikai tanterem, egyéni
fejlesztő szoba) tornaszoba) történő bővítése
Eszközbeszerzés: A nevelés-oktatás
sporteszközök, fejlesztő eszközök)

fejlesztéséhez

szükséges

eszközök

beszerzése

(bútorok,

Szolgáltatások igénybevétele: A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele (kiviteli
tervek készítése; közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításának költsége, könyvvizsgáló díja)
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megfelel az alábbi kritériumoknak:
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
biztosítására. Az iskola felújításának szükségessége térségi jelentőségű probléma, mivel 9 település iskolás
korú gyermekeit érinti.
költséghatékonyság, alternatívákA tervezői költségbecslés a mai átlagos, a régióra vonatkozó piaci árakon
alapulva készült, figyelembe véve azt az időbeli eltolódást, hogy a projekt majdani kivitelezőjének
tevékenysége a bírálati szakasz, szerződéskötés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhet
meg, így reálisak a benne szereplő költségtételek.

A költséghatékonyság növelése érdekében az iskola kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy
minél több gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatástpénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaA pályázó, mint az intézmény
fenntartója törvényi kötelezettségéből fakadóan a projekt megvalósulása után a fenntartási időszakban és az
után is, minden évben betervezi a költségvetésébe az intézmény működtetéséhez szükséges költségeket és
a működéshez szükséges szervezeti rendszert fenntartja. A felújítás következtében gazdaságosabb lesz a
működtetés, fenntartás, üzemeltetés, ami a fenntarthatóságot javítja.
hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA megvalósuló akadálymentesítéssel, a belső
térben, valamint az eddigi helyhiány felszámolása mind azt a célt szolgálja, hogy az intézmény jelenlegi és
leendő SNI-s gyermekek egyszerűen és mindenféle akadály nélkül közlekedhessenek az épületben.
Minden helység elérhető lesz az épület elhagyása nélkül, és a csak kis mértékben mozgáskorlátozott tanulók
önállóan tudnak majd közlekedni.
A megújuló, akadálymentes csoportszobák, bejárat, lehetőséget teremtenek az egyéni – 1-3 tanuló részére
szervezett tehetséggondozó és felzárkóztató – foglalkozások, képességfejlesztő kiscsoportos tréningek
megtartására és ezek a tanulók is bekapcsolódhassak a művészetoktatásba.
A fejlesztés elemeivel elősegítjük az SNI- s gyerekek arányának csökkenését, az SNI-s, HH-s gyerekek
felzárkózását és esélykülönbségük csökkentését.
A hátrányos helyzetűek felzárkóztatása új lehetőségekkel bővül, melynek hatására a fejlődési ütem
felgyorsul. A tanulók új szociális kapcsolatokat alakíthatnak ki. Megteremtődik a képességekhez igazodó
fejlesztés és tehetséggondozás lehetősége.
A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és
az alkalmazásképes tudás fejlesztésére tolódik át, hiszen ezek révén válhat bárki képessé az egész életen
át tartó tanulására.
A pályázat segítségével a képességfejlesztő és differenciált oktatás, az egészséges életmódra nevelés és a
tehetséggondozás, fejlesztés feltételei javulnak.
Iskolánknak ezen célok elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúráját átalakítani. A ma jellemző
nagyrészt lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszerű kompetencia
alapú nevelési, oktatási módszertannak.
A megvalósuló komplex fejlesztés során ezeket az elveket beépítjük a tartalomfejlesztési tervünkbe.
megvalósítás
indítása
és
befejezése
(év,
hónap)2009.
szeptemberbefejezés:
2011.
szeptemberelőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)A projekt
jelenleg nem rendelkezik építési engedélyezési tervekkel.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)A
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének időtartama: 2 hónap
Építési engedélyezési tervek elkészítésének időtartama: 2 hónap
Engedélyezési eljárás időtartama: 3 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
projektenként összesen max. 4-5 oldal
ii

iii

iv

v
vi

vii

Projekt sorszáma3fejlesztési irány sorszáma1. 1.projekt rövid címeEncs Kazinczy Ferenc Általános
iskola felújításaprojekt gazda neveEncs Város Önkormányzatkapcsolattartó neve, elérhetőségeBratu
László polgármester
3860 Encs Petőfi út 75.
onkormanyzat@encs.hu

46/385-611megvalósulás
helyszíne
(település)Encsösszköltség,
MFt158igényelt
támogatás,
MFt150amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtKülső belső
felújítás57Hőszigetelés26Terembővítés75érintett
operatív
program
és
prioritásÉMOP
4.1.3
Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozOktatásfejlesztés – Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)
2 db felújított épület
6 db új tanterem
1 db új informatika labor
1 db új iskolakönyvtár
Felújítással érintett terület 3000 m2
Bővítéssel érintett terület 2500 m2számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)806 fő iskolás korú
gyermek rendezett körülmények között történő oktatása, amelyből (281 fő HH és 91 fő HHH és 53 fő SNI)
59 fő pedagógus munkakörülményének javítása
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encsi Kazinczy Ferenc Általános iskola Bem utcai alsós
tagiskolája jelenleg férőhely problémákkal küzd. A központi tér rovására került kialakításra szükség
tanterem. A bővítés a lapos tető beépítésével kívánja elérni az iskola, ahol informatikai labor és könyvtár
helyiség kerülne kialakításra. Az épület plafonzata és külső homlokzata is folyamatoson omlik
balesetveszélyes.
A felsősöket oktató Táncsics utcai iskolában további férőhely problémák jelentkeznek. Amelyet az iskola
tantermeinek számának növelésével lehet elérni
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA konkrét célja egyrészt a Táncsics úti épületet felújítsa és
bővítése oly módon, hogy a meglévő épület oldalához három-három új tanterem építése. Tovább a Bem
József úti épületet felújítása és bővítse a lapostető beépítésével. Ezáltal javul az iskola infrastruktúrája,
emelkedik az oktatás színvonala, új módszerek, technikák alkalmazására nyílik lehetőség.
Közvetlen célja, hogy korszerű új oktatási intézmény kialakításával hozzájárul a térségben a lakosság
képzési szintjének a növekedéséhez.
Átfogó cél, hogy hozzájáruljon a térség humán infrastruktúrájának a fejlődéséhez.

projekt célcsoportjaAz iskolába jelenleg 806 gyermek jár illetve a pedagógusok száma 59. Ők képezik a
projekt közvetlen célcsoportját, mivel elsősorban ők hasznosítják közvetlenül a fejlesztés eredményeit.
Közvetlen célcsoport a város és a közeli települések lakossága mivel ez jelenti az iskola potenciális
vonzáskörzetét.
Mindkét célcsoportnak alapvető érdeke az intézmény fejlesztése, hiszen az iskolába járó tanulók és tanárok
saját maguk tapasztalják majd a változás – ez élhetőbb környezet kialakulását.
Kistérség lakosai pedig egy olyan intézményt kapnak amely reális esélyt ad a továbblépésre, és előbb utóbb
ők vagy a rokonaik, a közvetlen célcsoport tagjai lesznek.
projekt tevékenységeiEnergiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseAz iskola a kistérség központjának az
iskolája, amely központ elhelyezkedéséből és térségi szerepköréből adódóan a kistérségi iskolák átlag
létszámát meghaladó tanulót oktat.
Túlzsúfoltság miatt az oktatás komfort fokozatának növelésé és a baleset és tűzvédelmi előírásoknak történő
megfelelés.
költséghatékonyság, alternatívákEnergiatakarékossá tétel.
Akadálymentesítés.
Funkcióbővítés.
A vázolt kialakítással koncentrált feladatellátás valósul meg, így költséghatékony. (üzemeltetési költség
megtakarítás)

A költséghatékonyság érdekében az iskola kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy minél több
gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatást.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásFinanszírozás:
A projekt megvalósítás utáni finanszírozása biztosított, hiszen az intézmény állami normatívából
gazdálkodik, amely az önkormányzat éves költségvetésébe tervezésre kerül. Az intézmény az Encsikistérség központi iskolája, ahová jelenleg 28 településről járnak be gyermekek. A tanulók után kapott
normatíva biztosítja a hosszútávú működést.
Tevékenységek:
Jelen időszakban az intézmény általános iskolai és művészeti alapiskolai tevékenységet folytat, amelyeket a
projekt befejezése után folytatja, sőt a célcsoportot kiszélesíti a fogyatékkal élő gyermekek irányába.
Pénzügyi fenntarthatósága:
Az iskolák fenntartása mindenképpen szükséges a jövőben is és az intézményfenntartó társulás illetve az
önkormányzat elkötelezett annak fenntartása mellett. A projekt megvalósítása esetén az épületek
energiatakarékossági mutatóinak javulásával a rezsiköltség várhatóan csökken. Az intézménybe további
dolgozói létszámot felvenni nem szükséges.
Összefoglalva az intézmény fenntartási költségei a projekt megvalósulása következtében csökkeni fog..
Szakmai, szervezeti fenntarthatóság:
Az intézmény szervezetében bekövetkező változás, hogy a SNI diákokkal foglalkozó oktatók reintegrálódnak
a szervezetbe. Mivel a SNI diákok külön épületben való oktatása viszonylag újkeletű, az intézmény
rendelkezik a megfelelő mintákkal, hogy a visszaállás zökkenőmentes legyen.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaFejlesztés integrációja:
Az integráció nagyban függ attól, hogy az intézmény miként képes az SNI gyermekeket integrálni. A
fejlesztés eredménye teljes mértékben beépül az iskola mindennapi működésébe, hiszen az
akadálymentesítés és a bővítés, mindkét feladatellátási helyen megkönnyíti a fogyatékkal élők és az
egészséges tanulók a mindennapi életet.
Az iskolának a 2008/ 2009 –es tanévre 858 beiratkozott tanulója van. Encs városából és 27 egyéb környező
településről. A nem Encsről bejárók száma 402. Az iskola tanulóinak mintegy 30%-a hátrányos helyzetű,
25% roma származású és 20% szociálisan hátrányos helyzetű.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2009. szeptemberBefejezés
2010. szeptemberelőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Építési koncepció a tervezett beruházásról

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
Engedélyköteles tervdokumentáció elkészítése
Építési beruházásról lévén szó az engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli terv elkészítése törvényileg
szabályozott, illetve a rehabilitációs szakmérnök szolgáltatásainak igénybevételét az akadálymentesítés
miatt mindenképpen indokoltnak tartjuk.
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
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projekt sorszáma4fejlesztési irány sorszáma1.1projekt rövid címeBaktakék Község Óvodájának
csoportbővítéssel
egybekötött
felújításaprojekt
gazda
neveBaktakék
Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeDobos Dénes polgármester
3836 Baktakék Rákóczi út 112.

K027@koznet.hu
46/540-112megvalósulás helyszíne (település)Baktakékösszköltség, MFt106igényelt támogatás,
MFt100amennyiben
a
projekt
több
elemből
áll,
az
egyes
elemek
költsége,
MFtAkadálymentesítés25Nyílászárók cseréje15Fűtéskorszerűsítés30Vízellátó és szennyvíz rendszer
cseréje36érintett operatív program és prioritásÉMOP 4.3.1./Bkapcsolódás a fejlesztési
irányhozOktatásfejlesztés – Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának
fejlesztése.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújítással bővítéssel érintett terület (m2) 690
Akadálymentesített épületek száma (db) 1
Akadálymenetes helységek száma (db): 15 számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)65 fő óvodás
korú gyermek rendezett körülmények között történő nevelése, amelyből (58 fő HH és 48 fő HHH, 1 fő SNI )
4 fő pedagógus munkakörülményének javítása
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz évek hosszú során, a cigány lakosság körében egyre
erőteljesebb a népesség növekedés (országos jelenség) az óvodás gyermekek arányán is megfigyelhető.
Az 1990-es évek előtt 10 - 20 %, jelenleg 50 - 60 % a cigány gyermekek aránya az óvodában.
A munkanélküliségből adódóan az intézményben nevelt gyermekek 93,85 %.-a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül 69,23 % hátrányos helyzetű családból származik, a hátrányos helyzetű gyermekek
teljes egészében roma családból származnak.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA célcsoport az óvoda ellátási körzet teljes lakosságának 8,22%.a.
A statisztikai adatok előjelzése alapján a terület lakossága várhatóan az országos mértéket meghaladóan
növekszik, a növekedés súlyozottan a Roma lakosság tekintetében realizálódik.
Az óvoda kapacitás kihasználtsága a 19/2002 (OM) rendelet által meghatározott normatíva alapján 130 %.os. Az óvoda igénybevételre jelentkezők részére történő óvodai férőhely biztosításnak (felvételnek) az
alapterület és az infrastrukturális lehetőség szab gátat. Az intézmény működési körzetből az óvoda
igénybevételét igénylő gyermek létszám tartósan 80-85 főt jelent. A kapacitás hiány miatt jelentős a
helyhiány miatti elutasítás (15-25 fő évente).
A beóvodázási kérelmek helyhiány miatt elutasítással érintett kismamák nem tudnak munkába visszatérni,
az óvodafejlesztés részükre is megoldást biztosít.Projekt célcsoportjaIntézményfenntartó terület 0-6 éves
lakossága, azok családjai, kismamák, hátrányos helyzetű köztük roma családok,
projekt tevékenységeiElőkészítés (tervek, tanulmányok, esélyegyenlőségi terv), projekt menedzsment,
műszaki és tervellenőrzés, kivitelezés, nyilvánosság, rendezvényszervezés, projektzárás,
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA Baktakék a LHH által kedvezményezett
encsi kistérségben található. Az intézmény fenntartó társulás önkormányzati csak az óvoda bővítésével
tudnak eleget tenni a 3-6 év közötti beóvodázási kötelezettségüknek. Az óvodát igénybevevő és igénybe
venni kívánók több mint 40%-a halmozottan hátrányos helyzetűek (tényadat 93%). A roma szegregációt
csökkenteni, csak az intézmény bővítésével elért kapacitással lehet biztosítani. Az épület
akadálymentesítettlen, valamint az érvényben lévő jogszabályok (19/2002. (V.8.) OM, 253/1997. (XII. 20.)
OTÉK, 7/2006 (V.26.) TNM, ÁNTSZ-közétkeztetés stb.) előírásainak nem felel meg. A több mint 30 éves
épület szerkezeti elemei nem javíthatók (nyílászárók, fűtés, víz- szennyvíz). A fenntartási költségek
jelentősek az energiapazarló épület állapot miatt. Az intézmény hét település alapfokú közoktatás óvodai
ellátását biztosítja/kellene biztosítani. költséghatékonyság, alternatívák„0” változat: Az intézmény fenntartó
társulásnak nincs forrása a felújításra, működési költségek magasak.
„A” változat: akadálymentesítés, felújítás – bővítés
„B” változat: „A” változat+ megújuló energiaforrások hasznosítása.
Az építési költségek tekintetében a „0” változat az nem lehet alternatíva mert a jelenlegi helyzetet
állandósítaná a negatív állapotok tekintetében (zsúfoltság, alapfeladat ellátási hiány, ÁNTSZ szankció
fenyegetettség).
„A” változat: a legszükségesebb szerkezeti megoldásokat biztosítja
„B” változat: az „A” változaton kívül a működési költségeket befolyásoló alacsony energiatakarékos
üzemeltetési költséget biztosító megoldás, hő-visszanyerős szellőztetés és napkollektoros fűtés rásegítéssel
kombinálva.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz intézmény pénzügyi
fenntarthatóságát az oktatási normatíva és a fenntartó önkormányzatok kiegészítő támogatása biztosítja. A
„B” változat megvalósulása esetén a csökken a működési költség, az energia függőség, csökken a CO2
kibocsátás.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA teljes körű 3-6 éves
korosztály beóvodázása elsődlegesen preventív jellegű, a problémák kialakulása előtt kezeli a probléma
forrásokat a hátrányos helyzetűek köztük a romák tekintetében, javul a gyermekek iskolai felkészültsége és
beiskolázási alkalmassága, megszűnnek az iskolakezdési konfliktusok, javul a gyermekek mentálhigéniás
állapota.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás

2009-04 hóBefejezés
2010-04 hóelőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az
igények felmérése és a fejlesztés társadalmasítása megtörtént.
Az építési engedélyes tervdokumentáció engedélyeztetésre történő benyújtásra rendelkezésre áll.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)Tervaktualizálás a 2008 II. félévben életbe lépett szabályozók tekintetében, időigény cca 0,5 hó.
Építési terv engedélyeztetés, időigény 2 ,5 hó.
Közbeszerzés, szerződéskötés, időigény 3 hó. Kiviteli tervek elkészítése/folyamatos tervszolgáltatás/,
tervellenőrzés, időigény 1 hó.
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma5fejlesztési irány sorszáma1. 1.projekt rövid címeGárdonyi Géza Általános Iskola
felújítása
Forrónprojekt
gazda
neveForró
Község
Önkormányzatakapcsolattartó
neve,
elérhetőségeRakaczki Zoltán polgármester
3849 Forró Fő út 62.
forroph@skylan.hu
Tel: 46/587-288megvalósulás helyszíne (település)Forróösszköltség, MFt116igényelt támogatás,
MFt110amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtúj alaprajzi
helyiségstruktúra kialakítása bontásokkal és építésekkel25külső belső nyílászárók cseréje18belső burkolatok
cseréje10festések, mázolások10magastető új héjalása
homlokzat hőszigetelése, felújítása
födémszerkezet hőszigetelése
épületgépészeti
felújítás50Eszközbeszerzés3érintett
operatív
program
és
prioritásÉMOP
4.3.1./Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozOktatásfejlesztés – Közoktatási térségi sajátosságokhoz
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)2 db felújított épület
Felújítással érintett terület 1800 m2
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)265 fő iskolás korú gyermek rendezett körülmények között
történő oktatása, amelyből (219 fő HH és 144 fő HHH és 11 fő SNI)
23 fő pedagógus munkakörülményének javítása
projekt indokoltsága, szükségszerűsége
• A tantermek nem alkalmasak korszerű IKT eszközök fogadására
• Az épület falai nem hőszigeteltek, működtetése nem gazdaságos
• A nyílászárók nagy része elavult, balesetveszélyes, nem hőszigetelt
• A padlóburkolatok elöregedtek, balesetveszélyesek

•
•
•
•

Az épület akadálymentesítése nem megoldott
A tantermek állapota épületgépészeti és építészeti szempontból leromlott
A folyosók bútorzata leromlott, nem kihasználható és balesetveszélyes

•
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntÁtfogó célok:
• A közoktatáshoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése
• A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése
• Az intézmény racionális és költséghatékony működtetése, energiatakarékosság
• Egységes tanulási feltételek biztosítása, iskolai kudarcok, lemorzsolódás csökkentése
Specifikus célok:
• Az iskolai környezet akadálymentesítése
• Energia és költségmegtakarítás
• A tanulók kulcskompetenciájának fejlesztése érdekében az intézmény eszközállományának
fejlesztése
• Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása
• IKT eszközök fogadására alkalmas tantermek kialakítása
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az intézmény (iskola) szolgáltatásait igénybevevő
települések (Forró, Fancsal) lakossága, az intézmények révén nevelési és oktatásban részesülő
gyermekei, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű gyermekek és a sajátos
nevelési igényű gyermekek. Az iskolába 265 gyermek tanul ebből megközelítőleg 80 % roma etnikumú.
projekt tevékenységeiElőkészítés:
• Tervek
• Engedélyek
• Esélyegyenlőségi helyzetelemzés
Korszerűsítés:
• Az épület átlakítása az 1997. évi LXXVIII. Törvény 2.§-ában foglaltak szerint
Épületfejújítás:
• Homlokzat hőszigetelés
• Nyílászárók cseréje
• Festések, mázolások
• Belső burkolatok cseréje
• Magastető új héjalása
Kiegészítő tevékenység:
• Akadálymentes parkoló kialakítása
• Fizikai akadálymentesítés
• Info-kommunikációs akadálymentesítés
Eszközbeszerzés:
• Szekrények
• Sötétítők (azon termekbe ahol projektoros vetítés folyik)
• Egyéb fejlesztő eszközök
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt minden szempontból megfelel a
kiválasztási kritériumoknak, mivel a kivitelezés során a leghatékonyabb megoldásokat kerestük, valamint a
projekt eredményeképpen mind a pénzügyi mind pedig az intézményi fenntarthatóság teljes mértékben
megalapozott.költséghatékonyság, alternatívákA különböző vizsgált alternatívák közül a fent kifejtett
megoldás a leghatékonyabb, mivel a már meglévő épület felújítása gazdaságos, azon szerkezeti
átalakításokat nem kell elvégezni.

A költséghatékonyság érdekében az iskola kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy minél több
gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatást
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt végrehajtása nem fog
többletterhet róni a projektgazdára, mivel a fejlesztés egyik célja, hogy az épületet energia- és költséghatékonyan lehessen üzemeltetni. Várhatóan a fenntartási költségek a fűtési időszakban elmaradnak majd a
korábbi éveknél tapasztalt összegtől.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaAz oktatási intézményben kiemelkedően
magas a hátrányos helyzetű, és különösen a roma származású gyermekek aránya. A 265 tanulói létszámból
az iskolások megközelítőleg 80 %-a roma.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 03.Befejezés 2010. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Építészeti koncepció terv műszaki leírása, műszaki terv, akadálymentesítési engedély, költség vetés,
rehabilitáció szakmérnök nyiltkozata, alaprajzok
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

Projekt sorszáma6fejlesztési irány sorszáma1. 1.projekt rövid címe„A szebb és boldogabb gyermekkorért”
Napközi Otthonos Óvoda és Konyhája építése projekt gazda neveSzemere Község Önkormányzata
kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefon)Farkas Ferenc polgármester
Dúl Miklósné jegyző e-mail: szemerehiv@t-online.hu
46/572-201 megvalósulás helyszíne (település)Szemere Arany János utca mentén vásárolt ingatlan
összköltség, MFt158igényelt támogatás, MFt150amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és
költségük, MFtÉpítkezésre szánt ingatlan Megvásárolt saját tulajdonú területen valósul meg. 0 Ft.
Előkészítés költsége 8Építés költsége 140Eszközbeszerzés, és egyéb költségek 10érintett operatív
program és prioritásÉMOP 4.3.1./B.kapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Új épületek száma 1 db
Új óvodai csoportok száma 2 db 30x2 férőhelyes
Új 150 adagos főzőkonyha száma 1db
Új épület alapterülete 1100 m2
Játszóudvar alapterülete 300 m2
10 db udvari elem
2 db 2x30 férőhelyes csoportszoba
7 db egyéb helyiség
1db konyha és 9 db egyéb helyiség
Konyhai eszközök és az óvodai eszközök darab számaszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)52 fő
óvodás korú gyermek rendezett körülmények között történő nevelése, amelyből (45 fő HH és 30 fő HHH)
4 fő pedagógus munkakörülményének javítása
7 fő egyéb alkalmazott munkakörülményének javítása
142 fő étkeztetésének biztosítása

projekt indokoltsága, szükségszerűségeSzemere Község Önkormányzata az általa fenntartott Napközi
Otthonos Óvoda, annak 150 adagos főzőkonyhája és udvara jelenleg az önkormányzat tulajdonát képező
90/1 hrsz-ú ingatlanon (kastély épületében) biztosítja a 3-6 éves korosztályú gyermekek nevelését, iskolai
életrevaló felkészítését két vegyes korcsoportban. A jelenlegi óvodai épület nem nevelési célra lett építve,
így annak minden hátrányát kénytelen viselni. A gyermekek számára egy közös mosdó és öltöző áll
rendelkezésre, melyben nincs sem szekrény, sem polc, csak fogas. A tisztálkodási helyiségek burkolata

kopott, hiányos, ezért nem megoldható a megfelelő tisztántartás és fertőtlenítés. Tornaszobával nem is
rendelkezik, így a gyermekek mozgásigényét nem is tudják megfelelő mértékben kielégíteni, főleg rossz
időben.
Az óvodai berendezések, eszközök elavultak. Fejlesztésre, sőt egyes esetekben az elavult, eltörött játékok
pótlására sem jutott anyagi fedezet. Udvari játékok egy pár műanyag homokozó eszközt kivéve nem
rendelkezik, nincs pl.: hinta, épített homokozó, mérleghinta, az udvari játékot a körjátékok, fogócska,
labdázás jelenti. A változatos udvari időtöltéshez állandó jellegű mozgásfejlesztő eszközökre lenne szükség,
hiszen a mászással, egyensúlyozással, függeszkedéssel fejlődhet a gyermek izomzata illetve
mozgásszervei is, így formálódhatna alkalmazkodóképességük és veszélyérzetük.
Az óvoda konyhája jelenleg megközelítőleg 150 fő (gyermek és felnőtt) napi háromszori étkezését látja el.
Biztosítja az óvodások (jelenleg 52 fő), iskolások (55 fő), szociális étkeztetésben (15 fő), illetve a dolgozók
(20 fő) étkeztetését. Az épület alagsorában elhelyezett konyha, illetve raktárhelyiség a mai szabályoknak
nem felel meg. Nincs megfelelő a HACCP követelményeinek megfelelő raktárhelyiség, nincs a dolgozók
számára mosdó, WC, öltözőhelyiség nem lehet elkülöníteni a tisztítószereket sem. Az épület ezen részében
nincs fűtés, a pára-elvezetése nem lehetséges.
Általánosságban elmondható, hogy az épület egésze sajnos vizes, mely miatt az alagsorban állandó
problémát okoz a salétrom, a falak penészedése, az itt lévő raktárhelyiségben a megvásárolt élelmiszer
nagyon hamar romlik, így, a zöldséget szinte tárolni sem lehet. A tetőzete is felújításra szorul, állandóak a
beázások, mely a mennyezet leválását eredményezi időnként. Fűtése központi fűtés, mely sajnos az utóbbi
időben folyamatosan javítást igényel, hiszen "kilyukadnak" a radiátorok. Elmondható, hogy fűtünk, de igazán
soha nincs meleg. A nyílászárók állapota oly mértékben elavult, hogy "itt-ott" záródnak. Az épület egy
részében folyamatosan mesterséges fényben töltik napjaikat a gyermekek, hiszen nincs megfelelő
természetes fény, az mind energiatakarékossági és költséghatékonysági szempontból cserét és átalakítást
igényelne.
További és talán az egyik legfontosabb problémaként említenénk az akadálymentesítés hiányát. Az
épületben magas belső lépcső vezet a kiszolgáló helyiségekből a foglalkoztató helyiségekbe, mely rendkívül
balesetveszélyes. Az udvarról és óvodába felvezető lépcsősor is meredek, annak akadálymentesítése sem
megoldott. Az épület meredek dombtetőn helyezkedik el, ami rendkívüli figyelmet igényes az
óvodapedagógusok részérő, hiszen nagyon balesetveszélyes. Az épület kerítése hiányos, így néha egy-egy
óvodás óvatlan pillanatban meg is próbálkozik az óvoda elhagyásával.
A beépítésre kerülő terület alkalmas az óvoda épületének továbbfejlesztésére, amennyiben erre demográfiai
igény mutatkozik.

projekt konkrét célja2 csoportos óvoda, illetve az ANTSZ és az EU-s szabványoknak, maradéktalanul
megfelelő konyha kialakítása. Az óvodában 2 db csoportszoba kerül kialakítása. A gyermekek testi fejlődése
érdekében 1 db tornaszoba, 1 db logopédiai foglalkoztató és egyéni fejlesztő szoba, melyben a beszédhibás,
illetve egyéb külön foglalkozásra rászoruló gyermekek elhelyezése megoldott. Megfelelő óvodavezetői,
gazdasági vezetői iroda, illetve nevelőtestületi szoba szükséges az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, a
foglalkozásokra való felkészüléshez. Törvényi kötelezettség az orvosi szoba megfelelő felszereltséggel,
melynek eleget kívánunk tenni. 2 db kulturált, megfelelően tisztán tartható és fertőtleníthető gyermek
öltözőre és gyermekmosdóra WC-re van szükség. A konyha és kiszolgálóhelyiségeinek kialakítása megfelel
a HACCP rendszer követelményeinek. 1 db főzőkonyha kerül kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel. Ezen
belül tálaló-mosogató, felnőtt étkező, felnőttmosdó, felnőtt WC, mosléktároló, szárazáru-raktár, földesáruraktár, egyéb raktár, éléskamra.
Kiegészítő tevékenységként 1 db játszóudvar kialakítása elengedhetetlen, 2 db kerti asztallal, 4 db kerti
paddal, 2 db babaházzal, 2 db homokozóval és egyéb mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő játékokkal. Beszerezni kívánjuk az óvoda bútorzatát is. A projekt rövidtávú célja a
gyermekek kulturált környezetben történő nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.
Hosszú távú cél, hogy az óvodából kikerült gyermekek iskola alkalmassága, tanulmányainak eredményes
befejezése és a társadalom hasznos tagjává válása. A gyermekek környezettudatos nevelésével elősegíti a
térség környezeti állapotának fenntartását, ezzel illeszkedik a kistérség fejlesztési és környezetvédelmi
programjához.projekt célcsoportja
A projekt célcsoportja a 3-6 éves korosztályú gyermekek. Oktatási intézményünkben jellemzően a hátrányos
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése kerül megoldásra. Az óvodai nevelés
legfontosabb célkitűzése hogy minden 3 év feletti hátrányos helyzetű gyermek részesüljön óvodai
nevelésben. Jellemző, hogy a gyermekek elmaradott családi háttérrel és a szocializálás alapjainak hiányával
érkeznek az óvodába. A gyermekek 90 %-a roma etnikumú, szociális hátterük problémás.
Valamint az intézmény dolgozói és a település lakossága.

projekt tevékenységeiElőkészítő tevékenység a partnerekkel való egyeztetés, a szükséges tervek,
tanulmányok elkészítése.
Alaptevékenység 2 csoportos óvoda, illetve az ANTSZ és az EU-s szabványoknak, maradéktalanul
megfelelő konyha kialakítása. Az óvoda és a konyha építése során gondot kell fordítani a nevelési célokat és
élelmezésbiztonsági célokat szolgáló kisegítő helyiségekre. Az óvodában 2 db csoportszoba kerül
kialakítása. A gyermekek testi fejlődése érdekében 1 db tornaszoba, 1 db logopédiai foglalkoztató és egyéni
fejlesztő szoba, melyben a beszédhibás, illetve egyéb külön foglalkozásra rászoruló gyermekek elhelyezése
megoldott. Megfelelő óvodavezetői, gazdasági vezetői iroda, illetve nevelőtestületi szoba szükséges az
adminisztratív feladatok elvégzéséhez, a foglalkozásokra való felkészüléshez. Törvényi kötelezettség az
orvosi szoba megfelelő felszereltséggel, melynek eleget kívánunk tenni. 2 db kulturált, megfelelően tisztán
tartható és fertőtleníthető gyermek öltözőre és gyermekmosdóra WC-re van szükség. A konyha és
kiszolgálóhelyiségeinek kialakítása megfelel a HACCP rendszer követelményeinek. 1 db főzőkonyha kerül
kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel. Ezen belül tálaló-mosogató, felnőtt étkező, felnőtt-mosdó, felnőtt WC,
mosléktároló, szárazáru-raktár, földesáru-raktár, egyéb raktár, éléskamra,
Kiegészítő tevékenységként 1 db játszóudvar kialakítása elengedhetetlen, 2 db kerti asztallal, 4 db kerti
paddal, 2 db babaházzal, 2 db homokozóval és egyéb mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő játékokkal.
Beszerezni kívánjuk az óvoda bútorzatát. Beszerzésre kerülnek a gyermekek részére fektetők a délutáni
pihenés elősegítésére, asztalok, székek, szőnyegek. Képességfejlesztő eszközök, mely a gyermekek
képességeinek felismerését, kibontakoztatását és továbbfejlesztését szolgálják. A követelmények
megvalósulását biztosító eljárások, módszerek:
- a szakértői menedzsment létrehozása
- közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatása
- folyamatos műszaki ellenőrzés
A menedzsment tagjai megfelelő jártasságot szereztek az Általános Iskola építése, bővítése kapcsán.
Nagyon fontos cél egy minél környezetbarátabb és energiatakarékosabb intézmény létrehozása. Az új épület
falai hőszigeteltek lesznek, és a nyílászárók is modern hőszigetelő eljárással készülnek. A tetőzet korszerű
szigetelése is az energiatakarékosságot szolgálja. Ez jelentős energia megtakarítást jelent. Az energia
megtakarítás jelentősen csökkenti az intézmény fenntartási költségeit.
Az előkészítés során nagy hangsúlyt fektetünk a komplex akadálymentesítésre, így az elkészülő terveket
rehabilitációs szakmérnök hagyja jóvá. TÁMOP keretén kívánjuk igénybevenni: Kompetenciafejlesztő óvodai
programcsomag nevelési eszközeinek
beszerzése. Egy óvópedagógus részvétele esetén egy
programcsomag beszerzése, a játékgyűjteményből szintén egy beszerzés, mely az óvodák számára
kötelező.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projektnek több típusú hasznosulása van.
Az iskolára történő felkészítést az óvoda végzi. Célja a 3-6 éves gyermek sokoldalú, harmonikus
fejlődésének elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek problémáit még az iskolába lépés előtt rendezni
kell, s ezek megszüntetésével szükséges felkészíteni őket az iskolai életre. Minden gyermek érezze, hogy
közösségben élni jó. Alapvető szükségleteket elégít ki, amelyek elősegítik a kisgyermek fejlődését. A
gondozási feladatok és körülmények magas szintű, hatékony megoldását feltételnek tekintjük a gyermekek
kedvező fejlődésének és általános egészségügyi állapotának fenntartása, illetve erősítése tekintetében. A
gondozás folyamatában nagyon lényegesek tartjuk a fokozatos szoktatást és gyakorlást, a szokás
kialakításban pedig fontos szabály a következetesség. A különböző szokások (étkezés, önkiszolgálás,
tisztálkodás, stb.) kialakulási folyamatában elérhetjük, hogy a gyermekek sok elismerést, bizalmat kapjanak,
jussanak sikerélményhez. Úgy gondoljuk, hogy az óvodáskor mintegy átmenetnek is tekinthető ezen a téren,
hisz óvodáskorban tudatosulni, rögzülni, szokássá kell kialakulnia azoknak a tevékenységeknek, melyek
majd iskoláskorban biztosítják, hogy pl.: a testápolást önállóan végezzék el a gyermekek. Ehhez megfelelő
körülményeket teremtünk a projekt kapcsán, a későbbiek során szükség esetén a beépítésre kerülő terület
alkalmas
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az
óvodaépület
bővítésére,
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arra
demográfiai
igény
mutatkozik.költséghatékonyság, alternatívákEnergiatakarékos, költséghatékony eszközök beszerzése,
hőszigetelés.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaPénzügyi fenntarthatóság: Az önkormányzat
állami normák igénybevételével, pályázati lehetőségek kihasználásával és szponzorok segítségével,
intézményfenntartó társulás keretében tudja fenntartani az intézményt.. A létesített intézmény nem
profitorientált, így a nettó jelenérték számítása nem releváns.
Intézményi fenntarthatóság: A 90-es évek elejétől fokozatosan növekszik a gyermeklétszám,
melynek tendenciája az előzetes felmérések alapján nem változik. E tények biztosítják a létesítendő
intézmény létszámának szinten tartását illetve növelését, a folyamatos működtetést. A hosszú távú
fenntarthatóságot szolgálják a környezetet kímélő és az energiatakarékosságot előtérbe helyező technikák

alkalmazásai pl.: tetőszigetelés, szigetelt nyílászárók, szigetelő vakolat, gázüzemű fűtés, jó hatásfokú
fűtőtestek.
hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA projekt várható hatásainak elemzése
A tervezett tevékenységek hatása a SNI és HH gyermekek nevelésére-oktatására. A pályázat által
nyújtott segítség a tehetséggondozásban.
Fejlődést jelent mind Szemere, mind pedig Fáj község számára hogy nemcsak az iskolaköteles, hanem a
kisebb gyermekek is bekapcsolódnak az óvodai életbe. Ez azért is indokolt, mivel ezek a gyermekeknek a
szociális háttere igen hiányos, a szülők sokszor nem megfelelő módon nevelik őket. A tervezett tevékenység
nagy hangsúlyt fektet a nyelvfejlesztésre, a viselkedési normák elsajátítására, a tisztálkodási, étkezési
szokások és eszközeinek helyes használatának megismertetésére, a közösséghez való alkalmazkodásra,
mivel cél, hogy a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos gyermekek minél zökkenőmentesebben
illeszkedjenek be a szűkebb és tágabb környezetükbe és minél több gyermek részesüljön megfelelő
pedagógiai nevelésben. A tervezett projekt megteremti ezen hátrányos helyzetű gyermekek számára a
fejlődésükhöz szükséges tárgyi feltételeket. Az esélyegyenlőség növelése érdekében a gyermekek családi
hátterének ismeretében a gyermekek iskolára való felkészítésében is segítséget nyújt..
.
A pályázat mennyiben szolgálja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését és méltányos oktatási
körülmények kialakítását?
A pályázat maximálisan szolgálja a gyermekeknek mind a testi, mind a lelki fejlődését és a nevelés
magasabb színvonalú megvalósítását. Az új épület száraz, világos lesz, rendelkezik tornaszobával és
játszóudvarral a jelenlegi épülettel szemben, ami nyirkos, helyenként sötét, dohos és egészségtelen. A jobb
körülmények biztosítása, a fejlesztő eszközök beszerzése a gyermekek oktatási körülményeinek és
teljesítményének várhatóan jelentős javulását eredményezi.
A tervezett fejlesztés hozzájárulása a magasabb szintű szakmai eredmények eléréséhez.
A társadalmi-gazdasági változások nyomán változott az óvodák nevelőmunkájával kapcsolatos társadalmi
igény is. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a kisgyermek nevelésében az
óvodák csupán kiegészítő - de társadalmilag jelentős - szerepet játszanak. A projekt megvalósítása
hozzájárul a gyermek alapképességeinek fejlesztéséhez, ezért rendszeresen ellenőrizni kívánjuk a
gyermekek tudásszintjét, képességeinek fejlődését, erre alapozottan tervezzük a további fejlesztés
lehetőségeit,
mértékét,
és
a
differenciált
foglalkozásokat.
, A projekteredmények továbbfejlesztési lehetőségei koncepció bemutatása.
A megépítésre kerülő terület alkalmas az óvoda épületének továbbfejlesztésére, amennyiben erre
demográfiai igény mutatkozik
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás: 2010. 03.Befejezés: 2012. 03. előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)- Megvalósíthatósági tanulmány készítése:
Információt nyújt a pályázónak a projekt ötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság
elemeiről, a kockázatokról.: elkészült
A következő dokumentumok elkészítése folyamatban, illetve nyertes projekt esetén.
- költség-haszonelemzés: számszerűsíti és pénzben fejezi ki a döntési változatok költségeit illetve hasznait.
- engedélyezési tervdokumentáció: építési engedélyköteles beruházás esetén jogszabályi kötelezettség
- kiviteli tervek: Az építési beruházás nélkülözhetetlen "anyaga"
- rehabilitációs szakértő: a komplex akadálymentesítés megvalósításához szükséges
- közbeszerzési tanácsadás: törvény által elírt követezettség további előkészítés (beruházások esetén
hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)- Megvalósíthatósági tanulmány készítése:
Információt nyújt a pályázónak a projekt ötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság
elemeiről, a kockázatokról.: elkészült
A következő dokumentumok elkészítése folyamatban, illetve nyertes projekt esetén.
- költség-haszonelemzés: számszerűsíti és pénzben fejezi ki a döntési változatok költségeit illetve hasznait.
- engedélyezési tervdokumentáció: építési engedélyköteles beruházás esetén jogszabályi kötelezettség
- kiviteli tervek: Az építési beruházás nélkülözhetetlen "anyaga"
- rehabilitációs szakértő: a komplex akadálymentesítés megvalósításához szükséges
- közbeszerzési tanácsadás: törvény által elírt követezettség kapcsolódás más projektekhez (beleértve a
terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal

projekt sorszáma7fejlesztési irány sorszáma1. 1projekt rövid címeNovajidrányi általános iskola
felújításaprojekt gazda neveNovajidrány Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeSüvegesné Sarlay Zsuzsanna
3837 Novajidrány Kossuth út 111.
novajkj@enternt.hu
46/462-281megvalósulás helyszíne (település)Novajidrányösszköltség, MFt53igényelt támogatás,
MFt50amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtHőszigetelés12Tornaterem
felújítása21Fűtés korszerűsítés20Nyílászárók cseréje5érintett operatív program és prioritásÉMOP
4.3.1./Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozOktatásfejlesztés – Közoktatási térségi sajátosságokhoz
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
Felújítással érintett alapterület 1800 m2számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)194 fő iskolás korú
gyermek rendezett körülmények között történő oktatása, amelyből (155 fő HH és 81 fő HHH és 4 fő SNI)
19 fő pedagógus munkakörülményének javítása
projekt indokoltsága, szükségszerűségeSzükséges az iskola épületének külső szigetelése, a régi épület
fűtés-rendszerének felújítása, a tornaterem főfala repedezett, a héjazat cseréje szükséges, mivel a jelenlegi
mázas cserép
porladásnak indult ezáltal az épület beázik.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntAz általános iskolás korú gyermekek : megfelelő szigeteléssel,
nyílászárók cseréjével
csökken az energia-felhasználás, az egészséges életmódra nevelés tárgyi
feltételrendszere minőségileg javul.
projekt célcsoportja
Általános iskolás korú gyermekek, a település egész lakossága
projekt tevékenységei
Az épület teljes hőszigetése. A tornaterem felújítása az iskola épülete fűtésének korszerűsítése, nyílászárók
cseréje.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
biztosítására. Az iskola felújításának szükségessége térségi jelentőségű probléma, mivel 2 település iskolás
korú gyermekeit érinti.
költséghatékonyság, alternatívák
A projekt eredményeként a gazdaságosabb fenntartás előmozdítása a cél. A végrehajtani kívánt felújítási
munkák a gazdaságos működést szolgálják.
A költséghatékonyság érdekében az iskola kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy minél több
gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatást.

pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás A projekt eredményeként létrejött
fejlesztés nem hárít többletköltséget az intézmény fenntartójára. A finanszírozás a jelenlegi keretek között
továbbműködik. Az épületek műszaki állapotának megóvásáról, a szükséges épület-karbantartó és
állagmegóvó intézkedésekről a fenntartó önkormányzat gondoskodik.
- A megújult energiatakarékos épületek fenntartása jóval kevesebb költséggel jár, mint a jelenlegi
állapotábanHátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaOktatás-nevelés tárgyi
feltételrendszere minőségileg javul, amely valamennyi iskoláskorú gyermeket érint.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás: 2010. 03Befejezés 2010. 12.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Nem engedélyköteles a beruházás
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
ROP 2.3.1. 2004-10-0054/31 Az iskola épületének. Felújítása és eszközök vásárlása Novajidrányban
TIOP -1.1.1.- 07/1-2008-0335
TÁMOP 3.1.4.

projekt sorszáma8fejlesztési irány sorszáma1.1projekt rövid címeGaradnai iskolaépület felújítása és
bővítése projekt gazda neveGaradna Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeAbkorovits László polgármester
3873 Garadna F út 22.
garadnapolghiv@datanet.hu

46/448-101megvalósulás helyszíne (település)Garadnaösszköltség, MFt37igényelt támogatás,
MFt35amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtIskola épületének
felújítása27Csoport szoba kialakítása10érintett operatív program és prioritásÉMOP 4.3.1./Bkapcsolódás
a fejlesztési irányhozKözoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított és bővített épületek száma 1 db
Új óvodai csoportok száma 1 db 26 férőhelyes
Átalakítással felújított épület alapterülete 294,2 m2
Új épület építése: 467,53 m2
Iskola rész 19 db átalakított helyiség, 292,37 m2
Étkező 5 db új helyiség: 61,59 m2
Tornaszoba 8 db új helyiség: 112,78 m2
Óvoda 15 db új helyiség: 254,93 m2
Pince fűtőhelyiség: 40, 06 m2számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)16 fő iskoláskorú gyermek
rendezett körülmények között történő nevelése, amelyből (7 fő HH és 1 fő HHH 2 fő SNI)
15 fő óvodás korú gyermek helyben történő nevelése
1 fő pedagógus munkakörülményének javítása
1 fő óvodapedagógus alkalmazásaprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a Novajidrány-i
közös fenntartású Napköziotthonos Óvodának feladat-ellátási helye nem működik. A gyermekek
iskolabusszal utaznak minden nap a nevelési intézménybe.
Az alapfokú nevelés – oktatás viszont a novajidrány-i Kölcsey Ferenc Általános Iskola Garadnán működő
tagiskolájában – 1-3 évfolyam összevont tanuló-csoportban – történik. A cél valamennyi 3. életévet betöltött
gyermek 100 %-os „ beóvodáztatása”. Erre a közös fenntartású 3 csoporttal működő novajidrány-i
intézményben férőhely hiánya miatt nincs lehetőség. A garadna-i tagóvodával a két településen biztosítható
az előzőekben meghatározott cél elérése. projekt konkrét célja, célcsoportonkéntGaradnai óvodás korú
gyermekek,: helyben igénybe vehetik az intézményi szolgáltatást, esélyegyenlőségük javul, megvalósítható
a 100%-os beóvodáztatás
Novajidrány és Garadna települések lakossága. projekt célcsoportjaGaradnai óvodás korú gyermekek,
Novajidrány-i óvodás korú gyermekek

Novajidrány és Garadna települések lakossága projekt tevékenységeiÓvodai csoport kialakítása. Tagiskola
felújítása. Amelynek során épületgépészeti felújítás, épületvillamossági felújítás, utólagos homlokzat
hőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, belső felületképzés, tetőfedés és a bádogos
szerkezetek cseréje. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Az épület felújítása több éve nem valósult meg az alacsony gyermeklétszám miatt. A program adta
lehetőséggel élve kívánja a település ezen problémáját megoldani.
költséghatékonyság, alternatívák
A költséghatékonyság érdekében az iskola és óvoda kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy
minél több gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatást.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt eredményeként létrejött
fejlesztés nem hárít többletköltséget az intézmény fenntartójára. A finanszírozás a jelenlegi keretek között
továbbműködik. Az épületek műszaki állapotának megóvásáról, a szükséges épület-karbantartó és
állagmegóvó intézkedésekről a plusz 1 fő foglalkoztatásáról a fenntartó önkormányzat gondoskodik.
- A megújult épület fenntartása jóval kevesebb költséggel jár, mint a jelenlegi állapotábanHátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
Az intézmény ellátási területéhez tartozó másik településen – Novajidrány – jelentős a roma származásúak
aránya az össz -népességen belül. A roma lakosságon belül viszont jelentős a 14 év alatti korosztály aránya.
Az óvodás korú gyermekek körében.
A garadnai óvodai csoport beindításával a helyi ovisok utaztatása megszűnik és a közös fenntartású
novajidrányi óvodában 1 csoportnyi férőhely szabadul fel, amely így lehetővé teszi a roma 3-6 éves korú
lakosság nagyobb létszámú integrálását az óvodai nevelésben.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2009. 09. 01Befejezés
2010. március 30.előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)Engedélyezési tervdokumentáció
1 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma9fejlesztési irány sorszáma1.1projekt rövid címeÓvodaépület felújítása és
tetőcseréjeprojekt gazda nevePERE Községi Önkormányzat 3853 Pere Rákóczi u.l.kapcsolattartó neve,
elérhetőségeBártafi Pál
3853 Pere Rákóczi út 1.
K0749@koznet.hu
46/385-603megvalósulás helyszíne (település)Pereösszköltség, MFt21igényelt támogatás,
MFt20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtElőkészítés
költsége2Tetőszerkezet bontása2Új tetőszerkezet építése16érintett operatív program és prioritásÉMOP
4.3.1. Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKözoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított épületek száma 1 db
Felújított tetőszerkezet alapterülete 320 m2 (tetőszerkezet cseréje és új héjalása)
Bádogos munkák 76 fm
Nyílászárók cseréje 15 db (4 db kültéri és 5 db beltéri ajtó, 6 db ablak)
Külső homlokzat felújítása 250 m2
Melegburkolatok cseréje (parketta) 101 m2
Hidegburkolatok cseréje (csempe) 24 m2
Járólapok cseréje 20 m2
Festési munkák beltéri 400 m2
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)25 fő óvodás korú gyermek rendezett körülmények között
történő nevelése, amelyből (15 fő HH és 8 fő HHH 1 fő SNI)

2 fő pedagógus és 1 fő dajka munkakörülményének javítása
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz óvoda épülete és a tetőszerkezet kb. 150 éves az 1800-as
évek elején épült. Az épületen jelentősebb felújítás nem történt, így a tetőszerkezet és a még eredeti héjalás
meggyengült, bármikor erősebb szél- vagy hótehernél beszakadhat. A nyílászárók elavultak, elvetemedtek,
helyenként már nem zárhatóak kellően. A belső burkolatok elhasználódtak a régi vizes blokkok
rendeltetésszerű használatra már nem alkalmasak. Az épület külső homlokzata teljes felújításra szorul a
tetőeresz csatornák teljes cseréje indokolt. Az óvoda Pere és Hernádbűd településeket szolgálja ki. A
jelenlegi 25 fős (100 %-os kihasználtság) gyermeklétszám hosszú távon tartható a demográfia alapján.
Különösen fontos eleme az egyre emelkedő roma gyermeklétszám helyi óvodai ellátásának biztosításához,
helyben.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntAz óvoda épület felújítása és tetőszerkezetének cseréje, a
nevelési tevékenység biztonsága érdekében.
projekt célcsoportjaKözvetett célcsoport: A település óvodájába járó gyermekek és az ott dolgozók.
Közvetlen célcsoport : A gyermekek szülei és Herrnádbűd és Pere lakossága jövendőbeli óvodások.
projekt tevékenységei
Előkészítés: A projekt megvalósításához szükséges engedélyezési tervek és megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése
Projektmenedzsment: A projekt sikeres lebonyolításához szükséges menedzsment kapacitások biztosítása
érdekében
Az épület felújítása és a tetőszerkezet bontása és új építése: Tetőszerkezet cseréje és új héjalása, bádogos
munkák, nyílászárók cseréje, külső homlokzat felújítása, meleg burkolatok cseréje, hidegburkolatok cseréje,
járó lapok cseréje, festési munkák , vizes blokk felújítása, villamosvezeték cseréje,
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseAz épület tetőszerkezetének felújítása nem
tűr halasztást a balesetveszély miatt. Az önkormányzat a felújítást teljes költségét egyedül képtelen
finanszírozni. Az óvoda Pere és Hernádbűd település gyermekeit látja el.
költséghatékonyság, alternatívák
A költséghatékonyság érdekében az óvoda kapacitáskihasználtságának növelése. Elérni, hogy minél több
gyermek a lakóhelyén, illetve a intézményfenntartó társuláson belül vegye igénybe a közoktatási
szolgáltatást.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt eredményeként létrejött
fejlesztés nem hárít többletköltséget az intézmény fenntartójára. A finanszírozás a jelenlegi keretek között
továbbműködik. Az épületek műszaki állapotának megóvásáról, a szükséges épület-karbantartó és
állagmegóvó intézkedésekről a fenntartó önkormányzat gondoskodik.
- A megújult épület fenntartása jóval kevesebb költséggel jár, mint a jelenlegi állapotábaHátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA községben a roma lakosság aránya kb. 30%-os
közülük, jelentős számú fiatal található a településen. Az óvoda működésképtelensége megoldhatatlan
helyzetet idézne elő, ami a hátrányos helyzetű óvodás korú gyermekek utaztatást jelentené. Encs vagy
Ináncs településekre. Az előbbi hely hiány az utóbbi életveszélyes állaga miatt nem kivitelezhető jelenleg.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08Befejezés 2009. 12. előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)A felújítás előkészítése folyamatban
van

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A műszaki tervek és költségvetés készítése, engedélyek beszerzése folyamatban van.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Jelenleg más projekthez nem kapcsolódik, önállóan megoldandó feladat

1.2. Oktatási és nevelési eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése
projekt sorszáma10fejlesztési irány sorszáma1. 2projekt rövid címeEncsi kistérség 5 mikro térségében
(Felsőgagy, Szalaszend, Krasznokvajda, Encs, Pere) a minőségi nevelés és oktatás feltételeinek
megteremtése a modern digitális és interaktív táblák beszerzésével.
projekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társuláskapcsolattartó neve, elérhetőségeJuhász Zsolt
3860 Encs Petőfi út 75.
ahkt@skylan.hu

46/587-232megvalósulás helyszíne (település)Az Encsi kistérségben található általános iskolák, óvodák
összköltség, MFt150igényelt támogatás, MFt150amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásTIOP 1.2.5.kapcsolódás a fejlesztési
irányhozKözoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése számszerű
outputok (indikátorok, értékkel)Interaktiv táblára épülő tantermi csomag 25 db
Digitális palatábla rendszerbeszerzése 25 db
SNI nevelést, oktatást támogató informatikai eszköz csomag 15 db
Kompetenciafejlesztést támogató informatikai eszköz csomag: 17 dbszámszerű eredmények (indikátorok,
értékkel)Bevont pedagógusok száma 50 fő
Bevont gyermekek, tanulók száma 2000 fő (1500 fő HH, 1000 fő HH, 150 fő SNI)
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encsi kistérség területén szinte mindegyik nevelési-oktatási
intézmény tárgyi és szemléltető eszköz ellátottsága elavult, hiányos a kor követelményeinek nem felel meg.
Önerőből a fenntartók képtelenek a minőségi oktatás feltételrendszerét megteremteni. A modern eszközök
és a kapcsolódó módszerek alkalmazásával a tanulók kompetencia fejlesztése valósulhat meg, így a
mérhető eredmények javulása is elválasztható lesz.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA nevelési-oktatási intézmények eszköz és szemléltető
eszközállományának javítása, bővítése, korszerűsítése.projekt célcsoportjaKözvetlen célcsoport: A 5 mikro
térségben lévő óvodák és általános iskolák.
Közvetett célcsoport: 3-14 éves korosztályú gyermekek és tanulók, pedagógusok, szakgondozók. projekt
tevékenységeiEszköz és szemléltető eszköz beszerzés.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt a térségi szemléletet szemelőt
tartva a kistérség nevelési és oktatási intézményeinek digitális és informatikai tartalmú fejlesztést tűzte ki
célul.
A kistérségben élő fiatalok talán egyetlen fejlődési iránya a tudás. Ennek megszerzése, használása csak
megfelelő eszközökkel illetve az ezekhez tartozó tartalmas fejlesztésekkel érhető el. A lemaradást az ország
más részéhez képest kompenzálni, megszüntetni kel.l
költséghatékonyság, alternatívákA közbeszerzés során a legkedvezőbb ajánlat kerül kiválasztásra.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beszerzést követően a eszközöket az
nevelési és oktatási intézmények veszik át és tartják fenn illetve biztosítják a folyamatos
működést.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaAz Encsi kistérség nevelési és
oktatási intézményeibe járó gyermekek közel 50 %-a roma etnikumú. A periférikus településeken ez az
összesített arány közel 80 %. A megfelelő mennyiségű és minőségű eszközök lehetőséget adnak a
közvetlen tapasztalásra; az eszközbeszerzés által az intézményekben lehetőség nyílik ezek megismerésére,
használatára.

megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09. 01.Befejezés 2010. 04.
15.előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
Árajánlat, költségvetés
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
-

1.3. Közoktatási felzárkóztatást és a roma integrációt segítő helyi nevelésioktatási programok beindítása
Projekt sorszáma11. A, B, C, DFejlesztési irány sorszáma1. 3projekt rövid címeEsély a tanuláshoz, esély a
szakmaszerzéshez, esély a jobb élethezprojekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társuláskapcsolattartó
neve, elérhetősége (e-mail, telefon)Juhász Zsolt
3860 Encs Petőfi út 75.
ahkt@skylan.hu; 46/587-232megvalósulás helyszíne (település)Encsi Kistérség településeiösszköltség,
MFt330igényelt támogatás, MFt330amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, M
FtA. Óvodai integráció feltételrendszerének megteremtése, alternatív programok kidolgozása50B. Iskolai
nevelést kiegészítő (napközi otthonos tanoda) program beindítása a kistérség területén80D. A szakképzési
rendszer bevezetése, felnőtt képzési bázis kialakítása a forrói általános és az encsi szakmunkásképző
iskolában100C.
Közoktatási humánerőforrás bázis (speciális szakpedagógus) hálózatának
bővítése100érintett operatív program és prioritásTÁMOP 3.3.7kapcsolódás a fejlesztési irányhozA
„közoktatási felzárkóztatást és a roma integrációt segítő helyi nevelési-oktatási programok beindítása”
irányhoz a fejlesztés tartalma, majd ennek gyakorlati megvalósítása révén csatlakozik.számszerű outputok
(indikátorok, értékkel)20 db óvodai telephelyben elindított óvodai integrációs program
4 db tanoda létrehozása
1 db általános iskolai szintet biztosító felnőtt képző központ
1 db felnőtt képző központ (szakmunkásképzés)
16 fő speciális pedagógus képzése (pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus)
16 fő pedagógus tanfolyami képzése,30 fő roma mentor, pedellus, dajka
60 fő pedagógus bevonása, 107 óvónő bevonása a speciális fejlesztésekreszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)200 fő tanodás résztvevő 3 db intézményben alternatív módszer bevezetése
16 fő elhelyezkedett speciális pedagógus
16 fő elhelyezkedett pedagógus
30 fő elhelyezkedett roma mentor, pedellus, dajka
50 fő általános iskolai felnőtt képzést végzett személy/év

100 fő szakiskolai felnőtt képzésben végzett személy/év projekt indokoltsága, szükségszerűsége A roma
integráció és felzárkóztatás sikeres megvalósításának előfeltétele egy komplex projekt megvalósítása,
amely az óvodától a fiatal felnőtt korig biztosítja és segíti a társadalmi beilleszkedést. Valamint elősegíti a
hátrányos helyzetű gyermekek piacképes szakma szerzését. A társadalmi beilleszkedés sikerességét
meghatározza az óvodai nevelés. Ennek hiányában jelentős problémák merülnek fel a kötöttséget igénylő
iskolai élet során. Az iskolás kor során szükség van egy a délutáni hasznos időtöltés a felzárkóztatás és
foglalkozás biztosítására elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A jelenlegi szakmunkás
képzési rendszer elavult. A munkaerő piaci kívánalmaknak nem felel meg. Továbbá hiány van speciális
szakpedagógusból, pedagógusból és a pedellus hálózat sem működik. Az új tanerők alkalmazását a
növekvő és speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma is indokolja. projekt konkrét célja- A projektben
részvevők egyéni érdekeikhez igazodó, a társadalmi integrációt és felzárkóztatást
segítő képzések, fejlesztések beindítása.
- A fiatalkorú népesség teljes körű beóvodázása és folyamatos fejlesztése,speciális program szerinti
képzése.
- Alternatív pedagógiai módszerek kialakítása, alkalmazása a délutáni nevelő-oktató foglalkoztatások
biztosítása a kistérség településein. (tanoda, napközi, közösségi fejlesztő foglalkozások)
- Az általános iskolai oktatást segítő nevelési-oktatási programok kidolgozása, bevezetése,
elterjesztése.
- A korszerű szakképzési rendszer kidolgozása, bevezetése, felnőtt képzési feltétel rendszer
megteremtése.
- A közoktatás területén hiányzó speciális pedagógus és szakpedagógus hálózat bővítése. Roma
dajka, pedellus és mentor képzések beindítása.projekt célcsoportjaA halmozottan hátrányos helyzetű, a
hátrányos helyzetű 6-18 éves korú lakosság, Képzetlen felnőttek.
Érettségizett, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküli pedagógusok, szakgondozók.
Kiegészítő képzés révén az állományban lévő óvónők, pedagógusok.
HH és a HHH gyermekek szüleinek képzése. Az érettségizett roma fiatalok bevonása nagyobb arányban a
pedagógus képzésbe.projekt tevékenységeiÓvodai integráció feltételrendszerének megteremtése, alternatív
programok kidolgozása, bevezetése.
Iskolai nevelést kiegészítő (napközi otthonos, tanoda) program beindítása a kistérség területén
Encsi szakmunkásképző iskola funkcionális bővítése és a szakképzési rendszer korszerűsítése, felnőtt
képzési bázis kialakítása.
Közoktatási humánerőforrás bázis speciális szakpedagógus hálózatának bővítése. Személyiségfejlesztő
tréningek, közösségfejlesztő tevékenységek.projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA
kistérségben nagyon magas az aránya iskolarendszerből lemorzsolódó, szakmával nem rendelkező
hátrányos helyzetű. Sajnos a pedagógusok sem felkészültek - a felsőoktatás hibájából – ezen gyermekek
oktatására, nevelésére. költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság a projektekben csak
annyiban mérhető, hogy a lemorzsolódás csökkenése folytán a normatívák felhasználása
hatékonyabb.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaA projekteket a pályázati
forrásból lehet megvalósítani, majd a működtetés az állami normatívákból – óvodai, napközis, szakképzési,
felnőtt képzési, átképzési normatívák. További pályázatok a fejlesztéshez.hátrányos helyzetűek, különösen a
romák helyzetének javításaAz Encsi kistérség oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek közel 50
%-a roma etnikumú. A periférikus településeken ez az összesített arány közel 80 %. A kis gyermekkorban
elkezdett plusz funkciókkal bővített nevelési és oktatási komplex rendszer jelentheti az egyetlen megoldást a
sikeres roma integráció eléréséhez, és a sikeres szakmához jutáshoz, ennek révén a társadalmi
felemelkedéshez.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2009. szeptemberBefejezés
2012 illetve folyamatoselőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek
listája)Néhány programelem már kidolgozott alkalmazása bizonyítja a létjogosultságot.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)Komplex stratégia összeállítása, összehangolása, s hozzá a hiányzó programelemek kidolgozása.
A programok kidolgozása, akkreditációja.
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A közoktatás fejlesztés infrastrukturális és tartalmi fejlesztést segítő pályázatok a kistérségben.

Projekt sorszáma12fejlesztési irány1. 3projekt rövid címeKözművelődési intézmények az egész életen át
tartó tanulásértprojekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társuláskapcsolattartó neve, elérhetősége (e-

mail, telefon)Juhász Zsolt
ahkt@skylan.hu

3860 Encs Petőfi út 75.
46/587-232megvalósulás helyszíne (település)Encsi Kistérség településeiösszköltség, MFt50igényelt
támogatás, MFt50amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFtérintett operatív
program és prioritásTÁMOP 3.3.7kapcsolódás a fejlesztési irányhozAz Encsi kistérség településein jelentős
számban élnek alacsony iskolai végzettségű emberek. Az iskolán kívüli tanulási formákkal fejleszthetővé
válna a humánerőforrás minőségi fejlesztési, kompetenciák fejlesztése és ezáltal versenyképességük,
foglalkoztathatóságuk javítása.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)10 db képzés beindítása
10 db képzés tematikája
100 fő bevonása
20 db rendezvény megtartása
6 db kiadvány készítése
20 fős oktató csapat
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)100 fő új képzettséget szerzett személy
70 fő elhelyezkedett személy
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encsi kistérség településein jelentős számban élnek alacsony
iskolai végzettségű emberek. Az iskolán kívüli tanulási formákkal fejleszthetővé válna a humánerőforrás
minőségi fejlesztési, kompetenciák fejlesztése és ezáltal versenyképességük, foglalkoztathatóságuk
javítása.

projekt konkrét célja
A közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközével történő javítása. A közművelődési
intézmények tevékenységi körének bővítése kiegészítő, új tanulási formák, nem formális, informális tanulási
programok, szolgáltatások nyújtása útján. Az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális
alkalmainak, tartalmainak és résztvevő körének bővítése a közművelődési intézményekben.
projekt célcsoportjaAz inaktív, illetve munkanélküliség által veszélyeztetett csoportok.
projekt tevékenységeiFormális, non-formális vagy informális képzési alkalmak, szakkörök, foglalkozások
népszerűsítése, tájékoztató kiadványok, kommunikációs anyagok készítése, potenciális résztvevők
toborzása, képzések megszervezése és lebonyolítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA kistérségben nagyon magas az
iskolarendszerből lemorzsolódó, szakmával nem rendelkező hátrányos helyzetű. Sajnos a pedagógusok
sem felkészültek - a felsőoktatás hibájából – ezen gyermekek oktatására, nevelésére.
költséghatékonyság, alternatívákÁtképzésekkel az elhelyezkedés esélye nő ezáltal a szociális jellegű
kiadások csökkenek a kistérségben.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaA projekteket a pályázati forrásból lehet
megvalósítani, majd a működtetés az állami normatívákból – óvodai, napközis, szakképzési, felnőtt képzési,
átképzési normatívák. További pályázatok.
hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA térségben magas a hátrányos helyzetűek,
különösen a romák aránya, akik a munkaerőpiacon alacsony képzettségi szintjük miatt, jelentős hátrányt
szenvednek. A program során megszervezésre kerülő képzések és fejlesztések az ő foglalkoztathatóságuk
javítását szolgálja.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás: 2010. 03.
Befejezés. 2012. 03
előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Folyamatban
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)6-8
hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A program kapcsolódik az Esély a tanuláshoz, esély a szakmaszerzéshez, esély a jobb élethez
című komplex programhoz.

Encsi Kistérség
(ÉM5)

2. sz. projektcsomag
Projektcsomag megnevezése:
Gazdaságfejlesztést indukáló kezdeményezések
támogatása

Projektek száma:

4 db

Ebből az első 100%-ban:

2 db

2.1. Gazdaságfejlesztést ösztönző infrastrukturális feltételrendszer kialakítása
projekt sorszáma13fejlesztési irány sorszáma2.1projekt rövid címeÁsványvíz palackozó üzem
létesítése Detekenprojekt gazda neveDetek Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeSzikora Csaba
3834 Detek Rákóczi út 112.
46/440-120megvalósulás helyszíne (település)Detekösszköltség, MFt429igényelt támogatás,
MFt300amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtElőkészítés40Telephely
infrastrukturális kialakítása89Üzemcsarnok kialakítása300érintett operatív program és prioritásÉMOP
1.1.1.Gkapcsolódás a fejlesztési irányhozGazdaságfejlesztés foglalkoztatás bővítés
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db új 2689 m2-es üzemcsarnok
1 db új 311 m2-es egyéb helyiség ( dolgozói kiszolgáló helyiségek)
1db 3000 m2-es telephely
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)50 fő foglalkoztatása, 50 db új munkahely
2 db új vállalkozás megjelenése a térségben
200 000 palack/év exportprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA területen az elvégzett próbafúrások
alapján ritka lúgos ph-val rendelkező ásványvíz található a területen, amely palackozására és értékesítésére
egy vállalkozás üzemet kíván létesíteni, azzal a feltétellel, ha számára a telephelyet kialakítjuk.
A területen jelenleg 3 kút kialakításra került, amely 100, 200, 300 m mélységből teszi lehetővé az ásványvíz
felszínre hozatalát 1000l/perc/kút mennyiségben.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt közvetlen célja a foglalkoztatási helyzet javítása a
térségben. Az üzem létesítése összesen előreláthatólag mintegy 50 ember foglalkoztatását oldaná meg.
Ebből mintegy 90 %-ban alacsony képzettségű emberek foglalkoztatását teszi lehetővé a nagy kézi
munkaerő igény miatt. Csomagolás, rakodás. Az előállított termékek jelentős része exportra kerülne.
Amelynek célországa Jordánia.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a környékbeli települések képzetlen vagy alacsony
képzettséggel rendelkező munkanélküli lakosai és az önkormányzat és a vállalkozó.
Közvetett célcsoport a kistérség lakossága és a leendő fogyasztók.
projekt tevékenységeiTelephely-előkészítés, üzemcsarnok-építés, amely magában foglalja a telephely
teljes infrastruktúrájának kiépítését, valamint az üzemcsarnok felépítését olyan szintig, amely már lehetővé
teszi a vállalkozáshoz szükséges eszközök betelepítését, és az üzem beindítását.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt célja a gazdaságfejlesztés és a
foglalkoztatás bővítése
költséghatékonyság, alternatívákA létesítés során a legkedvezőbb árajánlat kerül kiválasztásra. Energia
takarékos rendszerek építése.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A beruházás az üzem beindítását követően önfenntartóvá válik.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javításaA településen magas a hátrányos helyzetűek, különösen a romák aránya, akik a
munkaerőpiacon nagy hátránnyal jelennek meg. A program során létrehozni kívánt munkahelyek elsősorban
az ő foglalkoztatásukra irányulna.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009.
10Befejezés 2010. 10előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek

listája)Az előkészítési folyamat jelenleg is folyamatban van.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A program kapcsolódik az Encsi kistérségben megvalósításra kerülő Esély a tanuláshoz, esély
a szakmaszerzéshez, esély a jobb élethez című komplex programhoz.

Projekt sorszáma14fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeA Baktakék és Alsógagy határában
található gyümölcsös újraindítása, szociális vállalkozás keretébenprojekt gazda neveDetek Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefon)Nevelős Gábor
30/606-3066
k0728@koznet.humegvalósulás helyszíne (település)Bakatakék-Alsógagyösszköltség, MFt416 Migényelt
támogatás, MFtÉMOP 1.1.1. G. 270 M; TÁMOP 5.1.1 30amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek és költségük, MFtTelephely infrastrukturális fejlesztése70Üzemcsarnok
kialakítása316Képzés30érintett operatív program és prioritásÉMOP 1.1.1. G, TÁMOP 5. 1.1.kapcsolódás a
fejlesztési irányhozA projekt a hátrányos helyzetű, alacsony iskola végzettségű emberek munkaerőpiaci
reintegrációját valósítja meg. Képzési és foglalkoztatási programon keresztül.
Ráépülve egy teljesen üzemképes, jelenleg hasznosítatlan erőforrásra.számszerű outputok (indikátorok,
értékkel)Képzésben résztvevők száma min.: 80 fő
Munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök beszerzése: 40 fő alkalmazott esetén.
Bevonni kívánt területek nagysága: 150 ha
76 ha kajszibarack
70 ha alma
4 ha telephely
Épületek száma: 1 db telephely
1 db 1500 tonna tároló kapacitású hűtőház működtetése
1 db folyamatos üzemeltetésű aszaló technológiai vonal
1 db válogató-csomagoló technológiai vonal
Aszaló kialakítása 597,78 m2 bruttó alapterület felújítása és kialakításra kerül 165,83 m2 új szociális blokk
Aszaló átlagos bemeneti kapacitása 300 kg/ha
Válogató csomagoló fajlagos kapacitása 3t/haszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Képzésben
résztvevők közül munkába állandó jelleggel foglalkoztatottak száma min.: 40 fő
Időszakosan foglalkoztatottak száma: 100 fő
Beszerzett munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök : 40 fő alkalmazott esetén.
Bevont területek nagysága: 150 ha
Fejlesztéssel érintett önkormányzatok száma: 7 db
Becsült termésmennyiség a 2009-es évre : 4623 tonna
Becsült értékesítésből származó árbevétel 2009-re 170.588.000 Ft
1 db bővült funkciójú telephely aszaló, léüzem
1 db új vállalkozás megjelenése a térségbenprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA Baktakék és
Alsógagy határában helyezkedik el egy 150 ha-os gyümölcsös ültetvény, amelyben alma és kajszibarack
található. Az ültetvény 5 éves, termőre fordult állomány. A gyümölcsöskerthez öntöző tó és
öntözőberendezések tartoznak. Valamint rendelkezik egy 1500 tonna + 1000 tonna befogadására
alkalmas hűtőházzal! A telephely infrastrukturálisan teljesen kiépített csupán a szennyvízkezelés nem
megoldott, amely térségi probléma is egyben. A gyümölcsös 2012 – ig érvényes felvásárlási szerződéssel
rendelkezik francia és angol piacokkal.
A vállalkozást az elmúlt évek kedvezőtlen időjárási viszonyai megrendítették. Amelynek következtében a
gyümölcsös eladósodott és eladó lett.

A közelmúltban a térség 7 települése megállapodott, hogy önkormányzati gazdálkodási rendszerben,
szociális gazdálkodás keretében megpróbálja megmenteni a gyümölcsöst. Amely állandó jelleggel 40
embert, időszakosan áprilistól-októberig 100 helyi ember foglalkoztatását biztosítaná. Ezen projekt
megoldaná a térség, a Száraz-völgy foglalkoztatási problémáját.
Az ültetvény és az infrastruktúra, - amelynek jelenlegi értéke 1,1 milliárd Ft - újraindításhoz 300 millió Ft
elegendő lenne. Az ültetvény biogazdálkodásra történő átállításával újabb plusz források vonhatók be a
rendszerbe. projekt konkrét céljaA meglévő 150 ha-os ültetvény újbóli üzembe helyezése és
fenntarthatóság biztosítása.
A térségi foglalkoztatási viszonyainak javítása. Ezáltal a helyi lakosok megélhetésének biztosítása és az
életminőség javítása.
A meglévő helyben található 1,1 milliárd Ft értékű, termelő erőforrás működtetése és a fenntarthatóság
biztosítása.
projekt célcsoportjaElsődleges célcsoport:
- 7 település munkanélküli lakossága, amely felöleli a Felsőgagyi mikro-körzetet
Másodlagos célcsoport: fent nevezett elsődleges célcsoport családjai,a települések minden lakója.
A projekt elsődleges célja, hogy a településen és a környező településeken munkanélküli, szociálisan
elszegényedett roma magyar lakosság foglalkoztatása megvalósuljon, és biztosítsa a családok
megélhetését, felzárkózását, esélyegyenlőségét. Megteremve ez által a felnövekvő generáció biztos
hátterét, és a munkára való ösztönzést, példamutatást.
projekt tevékenységei
A tulajdonviszonyok rendezése.
Az újrainduláshoz szükséges hitel tartozás rendezése
A termő képes ültetvény újbóli beindítása a gazdálkodási tevékenység működtetése
Képzés és szakképzettség megszerzése.
Foglalkoztatás megvalósítása.
Gépek, berendezések, eszközök megvásárlása, bérlése.
A fenntarthatóság és folyamatos működtetés biztosítása
A telephely aszalóval és léüzemmel történő bővítéseprojekt kiválasztási kritériumoknak való
megfelelés kifejtéseA projekt az NFÜ által meghatározandó szempontoknak az alábbiak szerint felel meg:
- településfejlesztés, gazdálkodásfejlesztés, mely 7 település együtt partnerségi megállapodásban is rögzítve
közösen valósul meg.
- munkaerőpiaci részvételt, foglalkoztathatóság, és társadalmi befogadást elősegítő fejlesztés.
költséghatékonyság, alternatívákAz ültevény biogazdálkodásra történő átállítása során az agrárkörnyezetgazdálkodási akció programoknak megfelelően további támogatási források juttathatók a
rendszerbe.

pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaAz ültetvény becsült 2009 –es évre
vonatkozó termés mennyisége 4623 tonna.
2009-es évre várható költségkihatások és értékesítési bevételek:
Hitelek visszafizetése összesen:47.894.000.-Ft
Üzemi költségek (+10 % automatizmus).
98.873.500.-Ft
Költségek összesen:146.767.500.-Ft
Termékértékesítésből származó bevételek:
alma értékesítésből
107.888.000.-Ft
kajszi értékesítésből
62.700.000.-Ft
Támogatásokból származó bevételek: 13.076.800.-Ft
Bevételek összesen: 183.664.800.-Ft
2010-es évre várható költségkihatások és értékesítési bevételek:

Hitelek visszafizetése összesen:137.694.000.-Ft
Üzemi költségek (+10 % automatizmus):
108.760.850.-Ft
Költségek összesen: 246.454.850.-Ft
Termékértékesítésből származó bevételek.
almaértékesítésből
236.192.000.-Ft
kajszi értékesítésből
275.880.000.-Ft
Támogatásokból származó bevételek.14.384.480.-Ft
Bevételek összesen: 526.456.480.-Ft
2011-es évre várható költségkihatások és értékesítési bevételek:
Hitelek visszafizetése összesen:55.899.000.-Ft
Üzemi költségek (+10 % automatizmus):
119.636.930.-Ft
Költségek összesen:175.535.930.-Ft
Termékértékesítésből szármató bevételek:
alma értékesítésből
289.945.040.-Ft
kajszi értékesítésből:379.335.000.-Ft
Támogatásokból származó bevételek:
15.822.928.-Ft
Bevételek összesen:685.102.960.-Ft
2012-es évre várható költségkihatások és értékesítési bevételek:
Hitelek visszafizetése összesen:60.564.000.-Ft
Üzemi költségek (+10 % automatizmus):
131.600.620.-Ft
Költségek összesen.192.164.620.-Ft
Termékértékesítésből származó bevételek:
almaértékesítésből
318.939.540.-Ft
Kajszi értékesítésből 417.268.500.-Ft
Támogatásokból származó bevételek:17.405.220.-Ft
Bevételek összesen:753.613.260.-Ft
2013-as évre várható költségkihatások és értékesítési be vételek:
Hitelek visszafizetése összesen:21.788.000.-Ft
Üzemi költségek (+10 % automatizmus):
144.760.680.-Ft
Költségek összesen. 166.548.680.-Ft
Termékértékesítésből származó bevételek:
almaértékesítésből
350.833.490.-Ft
kajszi értékesítésből
458.995.350.-Ft
Támogatásokból származó be vételek:19.145.742.-Ft
Bevételek összesen:828.974.580.:
2016-os évre szóló hitelek:
Hitelek visszafizetése összesen:26.193.000.-Ft
2017-re szóló hitelek:
Hitelek visszafizetése összesen:26.396.000.-Ft
2018-ra szóló hitelek:
Hitelek visszafizetése összesen:26.600.000.-Fthátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének
javítása
Jelen projekt a mikro-körzetben élő, romák szegregációjának csökkentését olyan mértékben befolyásolja,
hogy a foglalkoztatásban résztvevők anyagi körülményeiben változás következik be, mely megélhetésükre,
társadalmi megítélésükre pozitív hatást gyakorol. A képzésben és foglalkoztatásban egyenlő esélyeket
teremtünk a nemek közti esélyegyenlőség biztosítására.
A támogatás elnyerésével egy olyan program valósulhatna meg, amely hatékonyan kezelné a
környezetünkben fennálló munkanélküliséget, mely elsősorban a roma lakosságot érinti, hiszen az érintett
településeken jelentős a roma lakosság számaránya. A munkahelyteremtéssel egyidejűleg megkezdődhetne
a végzettséggel nem rendelkező emberek foglalkoztatása, a későbbiekben, pedig a képzése, átképzése. A
projekt megvalósulásával egy munkahely komplexum valósulna meg, ahol a segédmunkástól a vezetőig

minden réteg számára biztosíthatóvá válna a munkahely.megvalósítás indítása és befejezése (év,
hónap)2009. június2011. júniuselőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek
listája)Az ültetvény és a kiszolgáló létesítmény a hűtőház jelenleg üzem és működőképes. Minden a
működéshez szükséges engedéllyel rendelkezik.
Feladat:
- A tulajdonviszonyok rendezése.
A hitel tartozás rendezése, átütemezésetovábbi előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek,
engedélyek, stb. listája, időigénye)
8 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma15fejlesztési irány sorszáma2.1.projekt rövid címeCsomagoló üzem és léüzem
feldolgozó létesítése Krasznokvajdánprojekt gazda neveKrasznokvajda Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBújnóczky Sándor polgármester
kvajda@citromail.hu
3821 Krasznokvajda Scholtz Albin tér 3.
46/458-240
megvalósulás helyszíne (település)Krasznokvajdaösszköltség, MFt429igényelt támogatás,
MFt300amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtElőkészítés59Telephely
infrastruktúrájának kialakítása180Üzemcsarnok építése190érintett operatív program és prioritásÉMOP
1.1.1.Gkapcsolódás a fejlesztési irányhozGazdaságfejlesztés foglalkoztatás bővítés
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db új 3000 m2-es telephelyszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)50 fő foglalkoztatása
2 db új vállalkozás megjelenése a térségben
projekt indokoltsága, szükségszerűségeA térségben nagy mennyiségben jelenig meg gyümölcs, amely
feldolgozatlan állapotban hagyja el a térséget, ezáltal a feldolgozás során hozzáadott többletértékből eredő
nyereség nem a termelőknél, hanem a feldolgozóknál jelentkezik. Ezen a helyzeten kíván változtatni a
projekt azzal, hogy a termék feldolgozását és csomagolását helyben kívánja megoldani.projekt konkrét
célja, célcsoportonkéntA projekt közvetlen célja a helyben megtermelt gyümölcs feldolgozása, ezáltal az
ebből keletkező nyereség helyben tartása.
A projekt közvetett célja a helyi foglalkoztatottsági helyzet javítása.projekt célcsoportjaA projekt közvetlen
célcsoportja a térségben gyümölcsössel rendelkező vállalkozások és magánszemélyek.
A projekt közvetett célcsoportja a térségben élő alacsony képzettséggel rendelkező munkanélküliek.
projekt tevékenységeiA projekt során létre kívánunk hozni egy a helyben megtermelt gyümölcsök
feldolgozására és csomagolására alkalmas üzemet, amelyre a térségben évtizedek óta szükség lenne.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
településfejlesztés, gazdálkodásfejlesztés, mely 7 település lakosságát érinti
- munkaerőpiaci részvételt, foglalkoztathatóság, és társadalmi befogadást elősegítő fejlesztés
költséghatékonyság, alternatívák
A térségben található 1500 ha-os gyümölcsösben megtermelt gyümölcsöt jelenleg Békéscsabán található
feldolgozóban dolgozzák fel. Az üzem telepítésével gazdaságosabbá tehető a termékpálya. Csökken a
szállítási költség. Valamint a munkahelyek megteremtésével jelentős jövedelem áramlik a térségbe, amely
az itt élők megélhetési körülményeit javítják.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA gyümölcsös árbevétele messzemenőleg
fedezi a beruházás költségeit. A megtérülés a helyben található alapanyag biztosítja.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen és szomszédos
községekben magas a hátrányos helyzetűek, különösen a romák aránya, akik a munkaerőpiacon nagy
hátránnyal jelennek meg. A program során létrehozni kívánt munkahelyek elsősorban az ő
foglalkoztatásukra irányulna.

megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás. 2010 03.Befejezés: 2012. 03.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A program kapcsolódik az Encsi kistérségben megvalósításra kerülő Esély a tanuláshoz, esély
a szakmaszerzéshez, esély a jobb élethez című komplex programhoz, valamint a Baktakék településen
üzemeltetni kívánt gyümölcsös programhoz.

projektenként összesen max. 3-5 oldal

projekt sorszáma16fejlesztési irány sorszáma2.1projekt rövid címeInkubátor ház kialakítása az Encsi
Ipari Park területénprojekt gazda neveEncs Város Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeBratu László polgármester
3860 Encs Petőfi út 75.
46/385-611megvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt715igényelt támogatás,
MFt500amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtElőkészítés65Infrastruktúra kialkaítása, fejlesztése300Üzemcsarnokok kialkítása350érintett operatív
program és prioritásÉMOP 1.1.1.Gkapcsolódás a fejlesztési irányhozGazdaságfejlesztés, foglalkoztatás
bővítése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Beépített hasznos alapterület 8000 m2
Üzemcsarnokban található helyiségek 6 db száma
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Betelepült új vállalkozások száma 6 db
Újonnan foglalkoztatottak száma 100 fő
projekt indokoltsága, szükségszerűsége
Az Encsi kistérségben 1 db ipari park található a kistérség központjában és egyetlen városában Encsen. Az
összterülete 50,4 ha. A vállalkozások által betelepített terület 30,4 ha, amelyben 16 cég található. A
szabadon hasznosítható terület 1,2 ha. A legnagyobb foglalkoztató az Abaúji Bútoripari Rt., amely jelenleg
310 embert foglalkoztat. Inkubátor ház kialalkításával lehetőség nyílna különböző alapterületű és különböző
igényeket kielégítő, korszerű iparcsarnok kialakítására 8000 m2-en
A határmenti kapcsolatok erősítésével (Kenyheci Ipari Park) a partnerségi viszonyok fejlesztésével, kisebb
beszállító üzemek létesítésével jelentős javulást lehetne elérni a térség munkaerőpiacán.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt közvetlen célja a vállalkozások vonzása a térségbe és
ezáltal a foglalkoztatási helyzet javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a helyi illetve egyéb vállalkozók. Valamint a térség
munkaképeskorú lakossága.projekt tevékenységeiTelephely-előkészítés, üzemcsarnok-építés, amely
magában foglalja a telephely teljes infrastruktúrájának kiépítését, valamint az üzemcsarnok felépítését olyan
szintig, amely már lehetővé teszi a vállalkozáshoz szükséges eszközök betelepítését, és az üzem
beindítását.projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseAz Ipari Park az Encsi kistérség
területén található egyetlen kompex helyi erőforrás. Amely képes arra, hogy bizonyos fejlesztések
véghezvitelével térségi szinten is érezhető gazdaságfejlesztést indukáljon. A kistérség agrár ágazati túlsúlya
miatt itt biztosítható reális esély ipari tevékenységek beindítására. Magasabb jövedelemtermelő ágazat
meghonosítására és a munakerő-piac pozitív befolyásolására.költséghatékonyság, alternatívák
Az ipari park jelenleg nem tudja kielégíteni a tőkerős vállalkozások igényeit. A korszerűsítés,modern
üzemcsarnokok kialkítása biztosíthatná a további fejlesztést.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA fenntarthatóság betelepülő
vállalkozások biztosíthatják, akik plusz bevételkhez jutatthatják a helyi önkormányzatot.Hátrányos

helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen magas a hátrányos helyzetűek,
különösen a romák aránya, akik a munkaerőpiacon nagy hátránnyal jelennek meg. A projekt során
megvalósítani kívánt beruházások munkalehetőséget biztosítanak. Valamint a sikeres megvalósulás esetén,
mint munka piaci szereplőknek lehetőségük lesz az elehelyezkedésre.megvalósítás indítása és befejezése
(év, hónap)Indítás 2010. 10.Befejezés 2012. 10.előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki
tervek, engedélyek listája)Projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A program kapcsolódik az Encsi kistérségben megvalósításra kerülő Esély a tanuláshoz, esély
a szakmaszerzéshez, esély a jobb élethez című komplex programhoz.

Encsi Kistérség
(ÉM5)

3. sz. projektcsomag
Projektcsomag megnevezése:

A munkanélküliség csökkentése a szociális
foglalkoztatáson keresztül

Projektek száma:

9 db

Ebből az első 100%-ban:

6 db

3.1. Foglalkoztatás bővítést célzó, szociális gazdálkodási formák bevezetése
és működtetése
Projekt sorszáma17Fejlesztési irány sorszáma3.1.projekt rövid címeMegújuló Energia hasznosítása 7
település összefogásávalprojekt gazda neveSzemere Község Önkormányzata kapcsolattartó neve,
elérhetősége (e-mail, telefon)Farkas Ferenc polgármester
3866 Szemere Fő út 63.
szemerepmh@t-online.hu
46/472-206megvalósulás helyszíne (település)Szemere Létra (Szemere, Fáj, Fulókércs, Litka,
Pusztaradvány, Hernádpetri, Hernádvécse települések) összköltség, MFt143 + 50igényelt támogatás, MFt
100 + 50amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFtTelephely kialakítása a
tárolás és feldolgozás érdekében 143Gépek, eszközök beszerzése 10 Emberek képzése,
munkahelyteremtés 40érintett operatív program és prioritásÉMOP 1.1.1 G
TÁMOP 5.1.1kapcsolódás a fejlesztési irányhozMikro-Térségi
- humán-erőforrás- és közszolgáltatás-fejlesztés
- településfejlesztés, gazdaságfejlesztés
- fenntartható környezeti és infrastruktúra-fejlesztés
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Képzésben résztvevők száma min.: 10 fő
Munkaviszonnyal rendelkezők száma min.: 30 fő
Beszerzésre kerülő eszközök: csatolva
Munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök beszerzése: 30 alkalmazott esetén.
Bevont területek nagysága: 3000 m2 egyeztetés alatt.
Külön megállapodás alapján elvégzendő feladatok száma: 8 db
Épületek száma: 1 db számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Képzésben résztvevők közül munkába
állók száma min.: 4 fő
Munkaviszonnyal rendelkezők száma min.: 30 fő
Beszerzésre kerülő eszközök száma: külön csatolva
Munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök beszerzése: 30 alkalmazott esetén.
Külön megállapodás alapján elvégzendő feladatok száma: 8 db
Épületek száma: 1 db
Fejlesztéssel érintett önkormányzatok száma: 8 db, illetve önkormányzati intézmények projekt indokoltsága,
szükségszerűségeA mikro-térségben jelenleg az önkormányzatok épületeinek fűtési költsége oly magas,
hogy a havonta számlázott szolgáltatási díjak megfizetése szinte lehetetlen. Minden településen, illetve a
települések körülvevő erdőkben, mezőkön találunk olyan területeket, melynek tisztításával megoldottá válik
egyrészt a települések arculatának, „képének” javítása, másrészt a feldolgozott anyagok hasznosításával az
intézmények fűtése.

Környezetünkben nagyon sok az elhanyagolt külterületi ingatlan melyek hagyományos mezőgazdasági
tevékenység folytatására nem igazán alkalmasak. Ezeknek a területeknek a tisztításával,
újrahasznosításával és elsősorban energetikai célú növénytermesztéssel megvalósulhatna a térségünkben
halmozottan jelentkező munkanélküliség csökkentése, felszámolása. Elsősorban mezőgazdasági
tevékenység folytatásából adódó hulladékból és a hasznosítatlan erdészeti hulladékból fűtőanyagot előállító
üzemet szeretnék létesíteni. Az üzemen belül létesítésre kerülhetne egy faüzem, fűrészüzem, gépszín,
gépműhely, gépház, raktárépületek, szociális épület és kiszolgáló épület. Mind a mezőgazdasági, mind,
pedig az erdészeti melléktermékek felhasználásához megfelelő géppark szükséges. Gondolunk itt a
betakarítás elvégzésére, az aprítékok elkészítésére, a tömörítésre, szárításra, szállításra. Ha az elképzelés
támogatókra talál, akkor a mezőgazdasági melléktermékekből – szalma, kukoricaszár, egyéb
szármaradványok-, erdészeti melléktermékekből –faforgács, fűrészpor, kéreg, faapríték-, biobrikett gyártása
valósulna meg. Ezen tevékenységgel párhuzamosan a gyártás utánpótlása érdekében energiaerdők,
energia ültetvények telepítése. Gondolok elsősorban a gyorsan növő fafajokra – pld: nyárfa, akác -. A
biobrikett kandallókban, kályhákban, kazánokban használható, környezetbarát, a fánál és a gáznál olcsóbb
fűtőanyag.
Az apríték-termelés fontosabb előnyei:
- a kis értékű fák feldolgozását is lehetővé teszi,
- a fakitermelés és fahasznosítás során csökken az élőmunka-felhasználás,
- lehetőség nyílik farészek hagyományos felkészítés nélküli előkészítésére-homogenizálására,
- elterjeszthetővé válnak a fakitermelésben a hulladékszegény technológiák,
- újszerű fatermesztési és fahasznosítási technológiák bevezetésére nyílik lehetőség
(ültetvénygazdálkodás /japánfűz ültetése/).
Apríték előállítható...
A faapríték különféle működési elveket hasznosító aprítógépek felhasználásával és különféle
alapanyagokból termelhető.
- gallyazott és kérgezett méretes farészekből (mindenek előtt törzsrészből). Ez esetben ipari felhasználásra
(cellulóz, forgácslap, stb.) alkalmas ipari aprítékot nyerünk.
- méretes, és részben gallyazott teljes fából ipari felhasználásra (rostipar, vegyipar, stb.)
- méretes fa korona részéből, kisméretű teljes-fából, mindenek előtt energetikai célra
- speciális energetikai faültetvények biomasszájából a termesztés és a kitermelés jellegéből,
technológiájából, a fafajból, stb. következően lemez-. rost-, cellulóz-, vagy egyéb vegyipari, takarmányozási-,
állattartási-, kertészeti-, település-gazdálkodási-, energetikai-, stb. célra.
Mikrokörzetünk esetében jelen projekt nagyhatást gyakorolna a foglalkoztatásra, illetve foglalkoztathatóságra
is, hiszen jelenleg alig van munkáltató a mikro-körzetben (elsődleges munkáltatók a településeken az
önkormányzatok), valamint a településeken való apríték megtermeléséhez, előállításához nagy szükség van
munkaerőre.
Ebben az esetben azonban a legfontosabb szempont, tehát a munkanélküli réteg bevonása a
munkaerõpiacra. Ezen feltételek mellett még egy bizonyos szinten dotált munkabér kifizetése is
gazdaságosabb, mint a piaci terméket elõ nem állító munkanélküli segély költségtényezõje. Jelen esetben a
termeszthető, különböző növényfajták munkaerőigényét kívánjuk bemutatni.
Növény
Munkaerõ igény óra/ha/hónap
Kender
17
Kínai nád
9
Fûz és Nyár
6
A termelési költségcsoportban szereplõ költségtényezõk: telepítési költség, éves menedzsment költség
(mûtrágyák, munkaerõ, gépszükséglet stb.), betakarítás.
Járulékos költségek között szerepel: területtámogatás, kívánt éves jövedelem.
Az elõkészítési költség pedig a szállítási és szárítási költségekbõl tevõdik össze.
Az említett költségtényezõk mellett, a kender és kínai nád tüzelõanyagként történõ felhasználása
jellemezhetõ legalacsonyabb összköltséggel. A tüzelõanyagként felhasználásra kerülõ növényekbõl
származó apríték és szecska esetében is szükséges – a nagyobb térfogat csökkentése végett – egy
bizonyos fokú koncentráció. Az esetek többségében ez pelletálást és brikettálást jelent.

- Szakemberképzés: megfelelõ felkészültségû szakemberek képzése

- Mûszaki háttér kialakítása. Elsődlegesen a tárolás, majd a brikettálási,
pelletálási technológiák megoldására.projekt konkrét céljaTüzelhető
biomassza előállítása:
A legjellemzőbb tüzelt biomassza-fajtákból : elsősorban tűzifa apríték (erdei lágy v. keménylombos erdőkből
előállítva, fűrészüzemi hulladékokból, illetve lágyfa- energiaültetvényekből (pl. nyárfa, akác,
japánfűz) előállítva, fűrészpor (fűrészipari melléktermék), szalma, energiafű, illetve ezekből előállított
pellet.
Ennek megfelelően kerülnének kiváltásra a jelenlegi fűtési rendszerek és állnának át az új ellátásra a
Szemere Létra elnevezéssel létrejött konzorcium tagjai, illetve annak intézményei. projekt
célcsoportjaElsődleges célcsoport:
- 8 település, mely felöleli a Szalaszendi mikro-körzetet, és akik jelen projekt kidolgozására Szemere
Létra címmel konzorciumot kötöttek
- Önkormányzati és intézményei
- Közoktatási Intézmények esetében a dolgozók, illetve a gyermekek
- Szociális és kulturális intézmények esetében a dolgozók, ellátottak, illetve az adott szolgáltatást
igénybevevők
- önkormányzati hivatalok esetében a dolgozók, ügyfelek, illetve egyéb szervezetek
Másodlagos célcsoport: fent nevezett elsődleges célcsoport családjai, hozzátartozói, de elmondható, hogy a
települések minden lakója.
A projekt elsődleges célja, hogy a településen és a környező településeken munkanélküli, szociálisan
elszegényedett roma magyar lakosság foglalkoztatása megvalósuljon, és biztosítsa a családok
megélhetését, felzárkózását, esélyegyenlőségét. Megteremve ez által a felnövekvő generáció biztos
hátterét, és a munkára való ösztönzést, példamutatást. projekt tevékenységeiFaapríték készítése:
Legkülönbözőbb helyről származó faanyag (erdőből, feldolgozott faanyagból, stb) egy-két centiméteres
feldarabolásával készítik, mint:
- gallyazott és kérgezett méretes farészekből (mindenek előtt törzsrészből). Ez esetben ipari felhasználásra
(cellulóz, forgácslap, stb.) alkalmas ipari aprítékot nyerünk.
- méretes, és részben gallyazott teljes fából ipari felhasználásra (rostipar, vegyipar, stb.)
- méretes fa korona részéből, kisméretű teljes-fából, mindenek előtt energetikai célra
- speciális energetikai faültetvények biomasszájából a termesztés és a kitermelés jellegéből,
technológiájából, a fafajból, stb. következően lemez-. rost-, cellulóz-, vagy egyéb vegyipari, takarmányozási-,
állattartási-, kertészeti-, település-gazdálkodási-, energetikai-, stb. célra.
Képzés és szakképzettség megszerzése.
Foglalkoztatás megvalósítása.
Gépek, berendezések, eszközök megvásárlása.
Földterületek felkutatása, megállapodások megkötése.
Tárolóhelyiség megvásárlása, felújítása. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés
kifejtéseA projekt az NFÜ által meghatározandó szempontoknak az alábbiak szerint felel meg:
- településfejlesztés, gazdálkodásfejlesztés, mely 8 település együtt partnerségi megállapodásban is rögzítve
közösen valósul meg.
- munkaerőpiaci részvételt, foglalkoztathatóság, és társadalmi befogadást elősegítő. költséghatékonyság,
alternatívákJelen elkészült tanulmányok szerint az agroökológiai adottság, a szántóföldi területek és az
erdősítési arányok lehetővé teszik, hogy a megújuló energiaforrások közül a biomasszából nyert
energiahányad legyen a legnagyobb. Erre a célra elsősorban az energetikai céllal létesített ültetvények

lehetnek alkalmasak, amelyeket fás szárú növényekkel telepítünk be, és több éven, illetve évtizeden
keresztül szolgáltatja az alapanyagot az energiaipar számára.
Az ültetvényeknek két típusát különböztethetjük meg, úgymint az újratelepítéses és a
sarjaztatásos technológiát.
Újratelepítéses technológia esetén a területet gyorsan növő fafajokkal telepítik be, amelyet 8–
15 éven keresztül tartanak fenn, majd ezt követően erdészeti módszerekkel takarítanak be,
illetve készítenek elő üzemi felhasználásra. A végvágást követően a területet rekultiválják,
alapos talajelőkészítést végeznek, majd újra történik a telepítés. Ennek a módszernek előnye,
hogy nagy az alkalmazható fafajok köre, hátránya ugyanakkor, hogy rendkívül hosszú idő után
nyerhető belőle alapanyag, ami előre tervezést tesz szükségessé. A technológia sík- és
dombvidéki területeken egyaránt alkalmazható, és évente mintegy 10–15 t/ha frisstömeggel
számolhatunk.
Az energetikai célra termesztett fás szárú növények általában a szélsőséges időjárást is
elviselik, azonban legnagyobb biomassza tömeget kedvező időjárási feltételek mellett
remélhetünk. A legkritikusabb időjárási elem a hőmérséklet, – ebből a szempontból a hazai
feltételek megfelelőek –, valamint a csapadékmennyiség. Többnyire 500–600 mm csapadékra
van szükség e növények kiegyenlített fejlődéséhez, azonban már 300–400 mm csapadékú
évjáratokban is nagy tömeget produkálnak. Különösen fontos azonban a telepítés évében a
kiegyenlített vízellátás, mert a növények a kezdeti fejlődés során érzékenyebbek az aszályos
időszakokra. A második évtől kezdődően már a mélyebb rétegekből is képesek a nedvesség jó
hatásfokú hasznosítására, mivel gyökérzónájuk egészen más, mint a lágyszárú szántóföldi
növényeké. Hosszú távon azzal lehet számolni, hogy mikro-körzetünkben akár több hektáron
is létesülhetnek rövid vágásfordulójú fás szárú ültetvények. pénzügyi fenntarthatóság,
működés költsége és finanszírozásaA projekt működtetése, fenntartása költségei, forrásai
- kazánok beszerzése, szükség esetén fűtési rendszerek átalakítása, vagy kialakítása,
- Képzések megszervezése, lebonyolítása, vizsgaköltségek,
- Gépek, eszközök vásárlása,
- Munkaviszony létesítésével kapcsolatos költségek (pl.: üzemorvosi vizsgálat, védőoltások, védőruha,
védőeszközök, stb.) beszerzése
- épület vásárlás költsége, bérleti díjak,
A projekt megtakarításai:
- A jelenlegi fűtési rendszer kiváltását követő energia megtakarítás költsége. hátrányos helyzetűek,
különösen a romák helyzetének javításaJelen projekt a mikro-körzetben élő, romák iskolai és területi
(lakhatási) szegregációjának csökkentését olyan mértékben befolyásolja, hogy a foglalkoztatásban
résztvevők anyagi körülményeiben változás következik be, mely megélhetésükre, társadalmi megítélésükre
pozitív hatást gyakorol. A képzésben és foglalkoztatásban egyenlő esélyeket teremtünk a nemek közti
esélyegyenlőség biztosításárának, illetve a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésérének
érdekében.
A támogatás elnyerésével egy olyan program valósulhatna meg, amely hatékonyan kezelné a
környezetünkben fennálló munkanélküliséget, mely elsősorban a roma lakosságot érinti, hiszen a
településünk kb. 54%-át teszi ki a roma lakosság száma, és ez a környező települések viszonylatában is
hasonló. A munkahelyteremtéssel egyidejűleg megkezdődhetne a végzettséggel nem rendelkező emberek
foglalkoztatása, a későbbiekben, pedig a képzése, átképzése. A projekt megvalósulásával egy munkahely
komplexum valósulna meg, ahol a segédmunkástól a vezetőig minden réteg számára biztosíthatóvá válna a
munkahely. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2009. augusztusBefejezés
2012. 09 folyamatos előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek,
engedélyek listája)Jelenleg az alábbi dokumentumok kidolgozása folyik: megvalósíthatósági tanulmány,
Mivel elsősorban saját intézmények energia megtakarítását szolgálja a beruházás, így nem
jövedelemtermelő beruházás, azonban szükség esetén költség-haszon elemzés elkészítése megoldható.
Építési/létesítési engedély, kiviteli tervek beszerzése folyamatban. Jelenleg az épület megvásárlása, bérleti
szerződések előkészítése folyik.
A beruházáshoz szükséges beszerzésekre ajánlatok bekérése folyamatban van. további
előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)A
megvalósításhoz szükségesek az alábbiak:
Megvalósíthatósági tanulmány,

Építési/létesítési engedély, kiviteli tervek egyénenként külön-külön elbírálandóak.
A megvalósítást szolgáló épületek adásvételi szerződése, bérleti szerződései szükségesek.
A beruházáshoz szükséges beszerzésekre (gépek, eszközök) ajánlatok bekérése.
Mivel elsősorban saját intézmények energia megtakarítását szolgálja a beruházás, így nem
jövedelemtermelő beruházás, így a költség-haszon elemzés elkészítése nem kötelező. kapcsolódás más
projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket)TÁMOP,
KEOP, ÁROP, ….projektenként összesen max. 4-5 oldal

Projekt sorszáma18fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeMűanyaghasznosító üzem létesítése
Szemerénprojekt gazda neveDemeter Péter kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefon)Demeter
Péter
CÍM: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 22.
TEL.sz.: 06/20-9390-379megvalósulás helyszíne (település)Szemere Létra keretein belül Szemere település
összköltség, MFt72+ 30igényelt támogatás, MFt 50 + 30amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek és költségük, MFtTelephely kialakítása a tárolás és feldolgozás érdekében 72Gépek, eszközök
beszerzése 3Emberek képzése, munkahelyteremtés 27érintett operatív program és prioritásTÁMOP 5.1.1.
ÉMOP 1.1.1 G kapcsolódás a fejlesztési irányhozTérségi
gazdaságfejlesztés
fenntartható környezeti és infrastruktúra-fejlesztésszámszerű outputok (indikátorok,
értékkel)Betanításban résztvevők száma: 40 fő
Munkaviszonnyal rendelkezők száma: 30 fő
Beszerzésre kerülő eszközök száma: 20 db különböző munkafolyamatokat végző gép
Munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök beszerzése: 30 alkalmazott esetén.
A megvásárolandó épület száma, nagysága: 1 db
Bevont terület nagysága 1500 m2számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Képzésben résztvevők közül
munkába állók száma: 30 fő
Munkaviszonnyal rendelkezők száma: 30 fő
Beszerzésre kerülő eszközök száma: 20 db munkafolyamatban résztvevő gép
Munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőeszközök beszerzése: 30 alkalmazott esetén.
A megvásárolandó épület száma, nagysága: 1 db
Fejlesztéssel érintett önkormányzatok száma: 8, tágabb értelemben összesen 36.projekt indokoltsága,
szükségszerűségeA hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a
települési szilárd hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, melynek ma a legelterjedtebb formája
a rendezett lerakás. A környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok (és az EU irányelveknek történő
megfelelés igénye) azonban már rövidtávon sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat
lerakással ártalmatlanítsuk. Ezért szükséges a hulladékok szelektív gyűjtése, utóválogatása és az
újrahasznosítható anyagok felhasználása.
Mivel egyre több helyen kerül bevezetésre a hulladék szelektív gyűjtése, illetve megfelelő piackutatást
követően különböző lehetőségek kiaknázásával újabb, akár felvásárlás révén is biztosított az alapanyag a
polietilén és polipropilén műanyag újrahasznosításához.
Ezen céloktól vezérelve, hogy az összegyűjtött hulladékokból megtörténhetne az újrahasznosítás, dolgoztam
ki és 2005. évben szabadalmaztattam P0500050 szám alatt technológiámat. Szemere településre
vállalkozási céllal érkeztem. Látva, hogy nincsenek vállalkozások, melyek igazán munkahelyet tudnak
biztosítani, így határoztam el, hogy egy referenciaüzemet létesítek a településen.A szakképzetlen
munkanélküliek száma nagyon magas a térségben, így számukra lehetőséget jelentve, az ő alkalmazásuk
történhetne meg ebben az üzemben. Rövid betanítást követően már az szükséges feladatok
elvégezhetőek.projekt konkrét célja. Hosszú távú cél: feldolgozó üzem létesítése a településen
Technológiánkat 2003. nyarán fejlesztettük ki végleges formájába. Tudomásunk és tájékozódásunk szerint
Európában egyedülálló a hulladék műanyag, üveg és porcelán ilyen technológiával történő újrahasznosítása.
A technológiai eljárás hosszú évek aprólékos és türelmes munka eredménye.
Eljárásunkkal célunk, hogy az építőiparban, kertészetben, játékiparban, mezőgazdaságban stb., használt
fém, valamint fából készült elemek alkatrészek kiváltása.

Az alapeljárásban a műanyag PP. (polipropilén) és a PE. (polietilén) hulladékainak újrahasznosítását
fejlesszük ki. Az eljárás lehetővé teszi óriási, több tízezer tonna hulladék műanyag, üveg, porcelán újra
történő felhasználását.
Az eljárásban felhasználható alapanyagok a sérült-törött sörös, boros, colás, tejes, zöldséges ládák,
ásványvizes, colás, szörpös kupakok és egyéb háztartási műa. hulladékok végeláthatatlan tárháza, ezen
kívül a műanyaggyártásban keletkezett PP-PE. melléktermékek maradékok szín és mérettől függetlenül.
Az alkalmazott eljárásban előállított termékek megmunkálhatók mindenféle faipari géppel (fúrhatók,
forgácsolhatók, ragaszthatók és nem utolsó sorban hegeszthetők). Óriási előnyt jelent egyéb műanyag fa és
fémipari eljárásokkal szemben, hogy itt nem keletkezik sem selejt sem hulladék, mert az így keletkezett
fölösleget saját technológiánkkal újra felhasználhatjuk, tehát nincs anyagveszteség!
projekt célcsoportja Elsősorban a Szemere Létra konzorciumban lévő településeken, azonban egy esetleges
munkaerő hiány során az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás településeiben élő hátrányos helyzetű,
munkaképes, zömmel roma lakosság, különösen a nők, pályakezdő fiatalok, illetve a 40 éven felüliek.
projekt tevékenységei Tevékenységek:
- Célcsoport képzése, betanítása.
- Üzemlétesítés, kialakítás, karbantartás
- Eszközök beszerzése
Munkahelyteremtésprojekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt az
NFÜ által meghatározandó szempontoknak az alábbiak szerint felel meg:
- gazdálkodásfejlesztés, melyet 8 település együtt konzorciumi szerződésben is támogat
- munkaerőpiaci részvételt, foglalkoztathatóság, és társadalmi befogadást elősegítő.költséghatékonyság,
alternatívák A program megvalósulásával elérhető a települések környezeti állapotának javítása, a talaj, a
felszín alatti és a felszíni vizek védelme, ezáltal a környezeti elemek, természeti értékek állapotának javítása.
A hulladékgazdálkodási fejlesztések nagy számú közvetett társadalmi és környezeti hatással járnak.
A műanyag újrahasznosításával járó legfontosabb társadalmi előny, hogy a projekt mind az kezdeti
szakaszában (épület felújítás, kialakítás, stb,), mind az üzemeltetési szakaszban munkahelyeket teremt,
Ha ösztönző hatásként a szervezett hulladékgyűjtés beindulása megvalósulna, abban azokon esetben a
településeken, - ahol eddig még nem volt - szintén emelné a térség képét, vonzerejét.
A program pozitív hatása a nagyobb régiót tekintve értelmezhető: új munkahelyek teremtése.
A projekt megvalósításával közvetlen gazdaságfejlesztési hatásként új technológiai, termelési
és munkakultúra kerül a térségbepénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és
finanszírozása A projekt működtetése, fenntartása költségei, forrásai
- épületbeszerzés, esetleg épület bérlése, átalakítás, kialakítás,
- Képzések megszervezése, lebonyolítása,
- Gépek, eszközök vásárlása,
- Munkaviszony létesítésével kapcsolatos költségek (pl.: munkabér, közteher, üzemorvosi vizsgálat,
védőruha, védőeszközök, stb.) beszerzése
- alapanyagok beszerzése
- piackutatás
A projekt bevételei:
- újrahasznosított termékek értékesítéséből származó bevétel
A projekt megtakarításai:
- jelenleg nem számolunk vele hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Jelen projekt
elsősorban a mikro-körzetben élő, romák iskolai és területi (lakhatási) szegregációjának csökkentését olyan
mértékben befolyásolja, hogy a foglalkoztatásban résztvevők anyagi körülményeiben változás következik be,
mely megélhetésükre, társadalmi megítélésükre pozitív hatást gyakorol. A képzésben és foglalkoztatásban
egyenlő esélyeket teremtünk a nemek közti esélyegyenlőség biztosításárának, illetve a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének megteremtésérének érdekében. megvalósítás indítása és befejezése (év,
hónap)Indítás
2009. augusztusBefejezés
2011 08 Folyamatos előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek,
engedélyek listája)Jelenleg az alábbi dokumentumok kidolgozása folyik: megvalósíthatósági tanulmány,
Mivel elsősorban saját intézmények energia megtakarítását szolgálja a beruházás, így nem
jövedelemtermelő beruházás, azonban szükség esetén költség-haszon elemzés elkészítése megoldható.
Építési/létesítési engedély, kiviteli tervek beszerzése folyamatban. Jelenleg az épület megvásárlása, bérleti
szerződések előkészítése folyik.

A beruházáshoz szükséges beszerzésekre ajánlatok bekérése folyamatban van. további
előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)Az
alábbi dokumentumok kidolgozása:
- megvalósíthatósági tanulmány,
- Jövedelemtermelő beruházás révén költség-haszon elemzés
- Piackutatás
- Építési/létesítési engedély, kiviteli tervek
- Ajánlatok megkérése
- Szerződések megkötésekapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő
projekteket, korábbi projekteket)Elektronikai és informatika cikkek bontása és újrahasznosításaprojektenként
összesen max. 4-5 oldal

projekt sorszáma19fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeElektronikai és informatika cikkek
bontása és újrahasznosításaprojekt gazda neveEncsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3860 Encs Petőfi út 75.
ckoencs@citromail.hu
46/385-511kapcsolattartó neve, elérhetőségeGarami Antalmegvalósulás helyszíne
(település)Encsösszköltség, MFt 50igényelt támogatás, MFt 50amennyiben a projekt több elemből áll,
az egyes elemek költsége, MFtTelephely bérlése2Dolgozók képzése, bérezése munkavédelmi
oktatás25Eszközök beszerzése5Tároló kapacitás biztosítása18érintett operatív program és
prioritásTÁMOP 5.1.1.kapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Foglalkoztatás bővítés, szociális gazdaságok beindításaszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)
Képzésben résztvevő hátrányos helyzetű emberek száma 50 fő
Foglalkoztatásban résztevő emberek száma 25 fő
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább foglalkoztatottak száma: 15 fő
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encsi kistérség legnagyobb problémája az alacsony
képzettségű tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatása, munkához juttatása.
A projekt beindításával alacsony ráfordítással, rövid képzési programmal. Megoldhatóvá válna 50 fő képzése
majd 25 fő állandó alkalmazása.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA halmozottan hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli
emberek - férfiak és nők - munkához és megélhetéshez juttatása.
projekt célcsoportjaElsősorban az Encsi és Perei mikrotérség települései és annak munkanélküli
lakossága.
Másodlagos célcsoport: fent nevezett elsődleges célcsoport családjai, hozzátartozói, de elmondható, hogy a
települések minden lakója.
A projekt elsődleges célja, hogy a településen és a környező településeken munkanélküli, szociálisan
elszegényedett roma magyar lakosság foglalkoztatása megvalósuljon, és biztosítsa a családok
megélhetését, felzárkózását, esélyegyenlőségét. Megteremve ez által a felnövekvő generáció biztos
hátterét, és a munkára való ösztönzést, példamutatást.projekt tevékenységeiA telephely bérlése
A dolgozók képzése, munkavédelmi oktatása
Eszközök beszerzése
Tároló kapacitás biztosítása
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt elsődlegesen a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteg fogalkoztatási viszonyain kíván
javítani. Az önsegélyezés alkalmazásával.
költséghatékonyság, alternatívákA projekt elindításához elengedhetetlenül szükséges pályázati
támogatás. A költségek jelentős részét a képzések és a tároló kapcitás biztosítása teszi ki, amely feltételek
nélkülözhetetlenek a projekt során.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA fenntathatóság a folymatos és
rendszeres szállítás biztosítja. A képzés és a feltételrendszer kialakítása után a működési és bérezési

kiadások jelentkeznek.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
Jelen projekt a mikro-körzetben élő, romák szegregációjának csökkentését olyan mértékben befolyásolja,
hogy a foglalkoztatásban résztvevők anyagi körülményeiben változás következik be, mely megélhetésükre,
társadalmi megítélésükre pozitív hatást gyakorol. A képzésben és foglalkoztatásban egyenlő esélyeket
teremtünk a nemek közti esélyegyenlőség biztosításárának, illetve a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
megteremtésérének érdekében.
A támogatás elnyerésével egy olyan program valósulhatna meg, amely hatékonyan kezelné a
környezetünkben fennálló munkanélküliséget, mely elsősorban a roma lakosságot érinti. A
munkahelyteremtéssel egyidejűleg megkezdődhetne a végzettséggel nem rendelkező emberek
foglalkoztatása, a későbbiekben, pedig a képzése, átképzése. A projekt megvalósulásával egy alacsony
ráfordítást igénylő hulladékfeldolgozáshoz köthető munkahely jön létre.megvalósítás indítása és
befejezése (év, hónap)Indítás
2009. szeptemberBefejezés
2010. szeptember
Későbbiekben folyamatoselőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek
listája)
Folyamatban
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
6 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
A Szemere Létra program keretében tervezett műanyag- hulladék feldolgozó üzem.
projektenként összesen max. 3-5 oldal

projekt sorszáma20fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeNyomda ipari kisegítő
tevékenységek működtetéseprojekt gazda neveEncsi Cigány Kisebbségi Önkormányzatkapcsolattartó
neve, elérhetőségeGarami Antal
3860 Encs Petőfi út 75.
ckoencs@citrmail.hu
46/385-511megvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt 20igényelt támogatás, MFt
20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtTelephely, tároló kapacitás
biztosítása2Esetleges otthoni munkavégzés feltételeinek biztosítása3Dolgozók képzése, bérezése
munkavédelmi oktatás8Eszközök beszerzése2Szállítási feladatok biztosítása5érintett operatív program és
prioritásTÁMOP 5.1.1.kapcsolódás a fejlesztési irányhozFoglalkoztatás bővítés, szociális gazdaságok
beindítása
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű emberek
száma 10 fő
Helyi foglalkoztatási kezdeményezésbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 6 fő
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
emberek száma 4 fő
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encsi kistérség legnagyobb problémája az alacsony
képzettségű tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatása, munkához juttatása.
Továbbá a kistérség területé élő tartós fogyatékkal bíró, csökkent munkaképességű emberek jövedelem
viszonyainak javítása és munkaerőpiaci integrálása.
A projekt beindításával alacsony ráfordítással, rövid képzési programmal. Megoldhatóvá válna 10 fő képzése
majd 6 fő állandó alkalmazása.

projekt konkrét célja, célcsoportonkéntElsősorban csökkent munkaképességű, tartós fogyatékkal élő
emberek. Munkához és megélhetéshez juttatása.
A halmozottan hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek - férfiak és nők - munkához és
megélhetéshez juttatása.
projekt célcsoportjaAz Encsi kistérség csökkent munkaképességű, tartós fogyatékkal élő, de korlátozott
munkavégzésre képes emberek.
A halmozottan hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek - férfiak és nők Másodlagos célcsoport: fent nevezett elsődleges célcsoport családjai, hozzátartozói, de elmondható, hogy a
települések minden lakója.
projekt tevékenységeiA telephely bérlése
Esetleges otthoni munkavégzés feltételeinek biztosítása
A dolgozók képzése, munkavédelmi oktatása
Eszközök beszerzése
Szállítási feladatok szervezése
Tároló kapacitás biztosítása
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt a hátrányos helyzetű emberek
társadalmi integrálásán és jövedelem viszonyainak javításán kíván segíteni. Elsősorban a korlátozott
munkavégzésre képes, de kisebb testi és szellemi fogyatékkal élő emberek bevonásával.
költséghatékonyság, alternatívák
A projekt nagyobb beruházást nem igényel az áruszállítás biztosításához gépjármű szükséges.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A projekt ideje alatt a képzés és az indulás megkezdése jelent kiadást. Működési költséget az
anyagmozgatás és szállítás járulékos költségei illetve a bérek jelentenek, illetve a tároló helyiség esetén
bérleti díj jelentkezhet.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
Jelen projekt az Encsi kistérségben élő, tartósan fogyatékkal élő emberek és romák szegregációjának
csökkentését olyan mértékben befolyásolja, hogy a foglalkoztatásban résztvevők anyagi körülményeiben
változás következik be, mely megélhetésükre, pozitív hatást gyakorol.
A képzésben és foglalkoztatásban egyenlő esélyeket teremtünk a nemek közti esélyegyenlőség
biztosításárának, illetve a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésérének érdekében.
A támogatás elnyerésével egy olyan program valósulhatna meg, amely kis mértékben csökkentené a
környezetünkben fennálló munkanélküliséget, valamint lehetőséget, esélyt biztosítana a munka világából
önhibájukból kiszorult emberek számára.
Valamint növelné a töbségi társadalom szociális érzékenységét, toleranciáját.megvalósítás indítása és
befejezése (év, hónap)Indítás
2009. szeptemberBefejezés
2010. 09. folyamatoselőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Projektötlettovábbi előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma21fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeÜvegház program beindítása az
Encsi kistérség településeinprojekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társulás
Magyarországi Falusi Cigányok Szövetségekapcsolattartó neve, elérhetőségeBratu László

3860 Encs Petőfi út 75.
etkt@skylan.hu
46/587-237
Horváth Barnamegvalósulás helyszíne (település)Encs, Hernádvécseösszköltség, MFt115+40igényelt
támogatás, MFt80 + 40 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtTelephely kialakítása, üvegházak létesítése91Eszközállomány kialakítása4Képzések40Napkollektorok
20érintett operatív program és prioritásÉMOP 1.1.1.G, TÁMOP 5.1.1.kapcsolódás a fejlesztési
irányhozSzociális foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, roma integráció
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Megépült üvegházak száma 2 db
Megépült üvegházak alapterülete 2x1200 m2
Egyéb alapterület 2x 600 m2
Képzésbe bevont emberek száma 32 főszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább
foglalkoztatott emberek száma 20 fő
projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz encsi kistérség települései jelentős összeget költenek
virágosításra évente. Ezeket a növényeket helyi munkanélküliek bevonásával, helyben megtermelhetőek,
ezáltal kielégítve a helyi igényeket.
A kistérség területén Hernádvécsén hasonló elgondolással több éve működik fóliaházban szabadföldi
zöldségtermesztés egy roma szövetkezet kezdeményezésében. A dolgozók elsősorban a település roma
lakossága köréből kerülnek ki.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja, hogy a térség településeit és intézményeit és
lakosait az elkészült üvegházak folyamatosan ellássák virágokkal, zöldségekkel. Tovább szövetkezeti forma
keretében biztosítva legyen a tartósan munkanélküli és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatósága.
A projekt hosszútávú célja, hogy a virág és zöldségtermesztést a későbbiekben a kistérségen túl is
értékesíteni tudja szövetkezeti formában.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a térség települései.
A projekt közvetett célcsoportja a térségben élő lakosság, akik két szempontból is érintettek, egyrészt
munkahelyet teremt a program, másrészt a lakosság is jelentős összeget költ virágosításra, melynek terheit
a programon keresztül csökkenteni lehetne. Tovább a közintézmények olcsó, helyben termelt zöldségáruhoz
és dísznövényekhez juthatnak.
projekt tevékenységei2 db Alternatív energiával (napkollektorral) fűtött 1200 m2-es üvegház létesítése,
valamint a termelés beindításához szükséges eszközök, és anyagok beszerzése, rendszerek kialakítása,
képzések lebonyolítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt közvetlenül szolgálja a roma integráció és a társadalmi esélyteremtést. Valamint a helyi
foglalkoztatási helyzet javítását és a gazdaságfejlesztést is egyben. A helyi adottságok figyelembe vételével.
költséghatékonyság, alternatívákA beruházás kiadás csökkentő tételként jelentkezik az önkormányzatok
számára. A belső piac biztosítja az árbevételt és a dolgozók bérét. Valamint a napkollektorok és csepegtető
öntöző rendszerek biztosítják a működési költségek minimalizálását.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA belső piac biztosítja a minimális
működési feltételeket. Valamint az egyéb munkaügyi támogatások és pályázatok lehetővé teszik a projekt
fenntartható működését.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA térségben magas a hátrányos
helyzetűek, különösen a romák aránya, akik a munkaerőpiacon nagy hátránnyal jelennek meg. A program
során létrehozni kívánt munkahelyek elsősorban az ő foglalkoztatásukra irányulna. Hernádvécse lakossága
megközelítőleg 60 %-ban roma etnikumú a projekt során a település foglalkoztathatósági viszonya javulna
elsősorban a nők körében.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 10.Befejezés 2011. 04.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Projektötlet. Encsen működik egy
kisebb üvegház, amelyben dísznövényeket termesztenek kezdetleges eszközállománnyal. Hernádvécsen
pedig szövetkezeti formában zöldségtermesztés folyik fólia sátorban.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)A program kapcsolódik az Encsi kistérségben megvalósításra kerülő Esély a tanuláshoz, esély
a szakmaszerzéshez, esély a jobb élethez című komplex programhoz.

projektenként összesen max. 3-5 oldal

Projekt sorszáma22fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeHalmozottan hátrányos helyzetű emberek
erdőgazdálkodási foglalkoztatásaprojekt gazda neveTöbbet Együtt Egymásért Roma
Alapítványkapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefon)Mata Imre
3864 Fúlókércs Fő út 41
30/392-64-71
megvalósulás helyszíne (település)Fulókércs és környező településekösszköltség, MFt20igényelt támogatás,
MFt20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFtEszközfejlesztés
munkaeszköz2Képzés+ bér15Munkavédelmi felszerelés2Anyagköltségek1érintett operatív program és
prioritásTÁMOP 5.1.1kapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Foglalkoztatás bővítés, szociális gazdaságok beindítása
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)5 db tisztító adapter
5 db motorfűrész
10 db munkavédelmi ruházat
1 db aprítógép
20 fő képzésben résztvevők száma
10 fő foglalkoztatása
2 számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)db új munkabrigád kialakítása
8 fő tovább foglalkoztatásaprojekt indokoltsága, szükségszerűségeAz alapítvány halmozottan hátrányos
helyzetű helyi embereket foglalkoztat elsősorban ( Fáj, Fúlókércs) településekről. A brigád több erdő
birtokossági társulásnak dolgozik jelenleg 7 fővel. Az alapítvány még biztosítani 8-10 emberfoglalkoztatást a
nevezett településekről és vonzáskörzetükből. Az alapítványi státusz miatt tőkét nem tudnak felhalmozni
ezért a további fejlesztésüket, nem tudják finanszírozni. A jelentős munkanélküliséggel küszködő térségben.
projekt konkrét céljaA helyi viszonyokhoz igazodó és tartós foglalkoztatást biztosító munkacsoport
működtetése.
A jelenlegi 7 főről, humánerőforrás bővítés 15 főre képzéssel egybekötve, amely 20 főt képezni ki.
Eszközbeszerzés:
5 db tisztító adapter , 5 motorfűrész
10 fő komplett munkavédelmi ruházata
1 db aprítógép
Bér és járuléktámogatás 6 hónapra
projekt célcsoportja
Elsősorban a munkanélküli roma férfi lakosság.
Fáj, Szalaszend, Szemere, Litka, Fúlókércs települések munkanélküli férfi lakossága.
projekt tevékenységei
Képzés és vizsgázatás
Eszközbeszerzés
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt halmozottan hátrányos helyzetű roma emberek foglalkoztatás kívánja biztosítani. Ezáltal biztosítva
a társadalmi integrációt.
költséghatékonyság, alternatívákA projekt támogatásával a szervezet több munkát tud vállalni, több bevétele
lesz és ezáltal több halmozottan hátrányos helyzetű embernek tud munkát biztosítani.pénzügyi
fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásaA szervezet már több éve működik és tevékenykedik
az erdőgazdálkodás terén. Állandó megbízásaik vannak több vállalkozónak is bedolgoznak.
Működésük biztosított.
hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A térség lakossága 50 %-ban roma etnikumú. A munkanélküliség kimagaslóan magas elsősorban a roma
lakosság körében. A foglalkoztatás bővítésével 10 család jutna termelőmunkával keresett jövedelemhez.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 09Befejezés 2010. 04előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Nem szükséges
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

Nem szükséges.
Képzés 6 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Szemere Létra brikettáló üzem létesítése
projektenként összesen max. 4-5 oldal

projekt sorszáma23fejlesztési irány sorszáma3.1.projekt rövid címeTérségi biogazdálkodó szervezet
beindítása Hernádszentandrás központtal projekt gazda neveHernádszentandrás Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeÜveges Gábor, polgármester
hszaonk@t-online.hu
46/456-201megvalósulás helyszíne (település)Hernádszentandrás és csatlakozó csereháti települések
összköltség, MFt30igényelt támogatás, MFt30
amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásTÁMOP 5.1.1.kapcsolódás a fejlesztési
irányhoz
Foglalkoztatás, Szociális gazdaságok beindítása
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)
Képzésben résztvevők száma 25 fő
Bevont terület nagysága 2000 m2
Foglalkoztatottak száma: 15 fő
1 db oktató központszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább foglalkoztatottak száma 12 fő
1 db működő gazdaság
projekt indokoltsága, szükségszerűsége
Az önsegélyezés elvéből kiinduló az önkormányzat tulajdonában lévő földterület hasznosítása a szociális
szövetkezeti forma keretén belül. Ezáltal a helyi foglalkoztatási viszonyok javítása
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntMunkanélküliek számára, az adott településen végezhető
munkaalkalom, jövedelemkiegészítő tevékenység biztosítása, biogazdálkodás útján a mezőgazdálkodás
újbóli elterjesztése. projekt célcsoportjaHátrányos helyzetű emberek a Csereháton. Konkrétan: romák,
alacsony iskolázottságúak, hosszú ideje munkanélküliek, megváltozott munkaképességű emberek.
Másik célcsoport: felvásárlók: helyi közintézmények
projekt tevékenységei1. szakasz:
- Biogazdálkodó oktatási központ kialakítása,
- mintagazdaság kialakítása, működtetése
- Biogazdálkodási tanfolyamok szervezése alacsony életeséllyel rendelkezők számára
- biogazdálkodók folyamatos szakmai és tanulástechnikai mentorálása
- biotermékek eladásának megszervezése, piackutatás, piacteremtés, fair-trade hazai meghonosítása,
2. szakasz:
- újabb biogazdálkodók számára folyamatos csatlakozási, oktatási lehetőség biztosítása
- biogazdálkodással kapcsolatos oktatás biztosítása gyermekek számára
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseHalmozottan hátrányos helyzetű emberek
támogatása foglalkoztatása
költséghatékonyság, alternatívák
A biogazdálkodásban érintett földterületek uniós források által támogatást élveznek az átállás időszaka alatt
2 évig emelt későbbiekben csökkentett támogatást lehet igénybe venni. Amely gazdálkodási formától és a
terület nagyságától is függ. A közmunka programok és egyéb munkügyi központos támogatások is segítik a
kezdeti indulást.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz elképzelések szerint a
projekt kereteinek megteremtése után (oktatási központ, mintagazdaság, szervezeti struktúra, értékesítési
szervezet kialakítása) a projekt non-profit alapon nagyrészt önjáró, önfenntartó, nullszaldós tevékenységre
képes.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaLegalábbis kiegészítő jövedelmet,
megélhetést biztosít a részt vevő roma családok számára – mégpedig két módon: élelmiszer termelése saját
használatra, (kevesebb pénzt kell költeni, ill. az másra költhető), továbbá eladásra. (ez közvetlen jövedelmet
jelent)
Mindez közvetlenül hozzájárul az egészségi állapot javulásához is, egyrészt az egészséges élelmiszerek
fogyasztása által, másrészt az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek elterjedése által
megvalósítás indítása és befejezése (év, hó.)Kezdés: 2009. 02
Befejezés: 2012. 12előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek
listája)projektötlet

-

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)oktatási központ épület átalakítási terve
mintagazdaság földjének kijelölése,
oktatási és mentorálási terv részletes kidolgozása,
résztvevők toborzásakapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem
szereplő projekteket, korábbi projekteket)Partnerségi projektek,
Később más oktatási, környezetvédelmi programok csatlakozhatnak ehhez a projekthez

projekt sorszáma24fejlesztési irány sorszáma3.1projekt rövid címeHernád–menti turisztikai
foglalkoztatás előkészítését célzó programprojekt gazda neveHernádszentandrás Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeÜveges Gábor, polgármester
hszaonk@t-online.hu
46/456-201megvalósulás helyszíne (település)Hernádszentandrás, és a további Hernád-menti
településekösszköltség, MFt50igényelt támogatás, MFt50
amennyiben a projekt több
elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásTÁMOP
5.1.1kapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Foglalkoztathatóság bővítése,számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Képzésben résztvevők száma
40 főszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Létrejött új vállalkozások száma 4 db
Tovább foglalkoztattok száma 20 fő
projekt indokoltsága, szükségszerűségeA Hernád Völgy turisztikai hasznosítása, elsősorban a
viziturizmus lehetőségeire, a folyó mentén található természeti értékekre és a folyó menti települések
sokszínű kulturális örökségére alapozottan alakult ki. Mindezt alátámasztják azok a dokumentumok,
amelyek az utóbbi évtizedben az Encsi Kistérség gazdaságfejlesztéséről készültek és amelyekben első
számú prioritásként a Hernád folyóhoz kapcsolódó turisztikai vonzerőfejlesztés áll.
A vízi-turizmus a Közép-Hernád völgy meghatározó fejlesztési lehetősége. A Hernád folyó egy olyan
meglévő természeti adottság, turisztikai vonzerő, amelynek a - szélesebb körű, de fenntartható
használatával- a jövőben az egyik turisztikai fejlesztési magterülete lesz a térségnek.
A Hernádon már eddig is megjelentek vízi-turizmus kedvelői, de az együttműködéssel olyan mértékű
komplex fejlesztés valósul meg, amely egyrészt idecsábítja a távolabbi helyekről is a turistákat, illetve a
folyó menti településeknek esélyük lesz a turisták korszerű, tiszta környezetben történő fogadására és a
vízi-turizmushoz kapcsolódó kulturális, gasztronómiai kínálatuk bővítésére.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntAz itt élő népesség számára a turizmus munkahelyet teremt,
életminőséget javít, segíti a leszakadó társadalmi-etnikai csoportok felzárkózását, csökkenti a
településekről történő elvándorlást.
A települési arculat fejlesztésekor intenzíven be kell vonni a helyi vállalkozókat, hogy a saját
termékeikkel lássák el az ideérkező turistákat.
A komplex program javítja a környezettudatos letet és gazdálkodás, továbbá hozzájárul a különböző
társadalmi csoportok közötti különbségek mérsékléséhez. A fejlesztésekkel megvalósul a térségi
természeti erőforrások védelmének biztosítása, a természeti táj eredeti állapotában való megőrzése. Az
illegális szemétlerakók felmérése és felszámolására az érintett önkormányzatok egyedül képtelenek, a
komplex program alkalmat ad közös megvalósításra az együttműködés megteremtésére, erőforrások közös
biztosítására és generálásárta, a helyben található erőforrások egyesítésére.
projekt célcsoportja
Térségi lakosok, Munkanélküliek, Vállalkozók, turistákprojekt tevékenységei
Közép Hernádi turisztikai fejlesztés projekt céljai, elemei:
A Közép-Hernád völgy turisztikai programja magában foglalja a Hernád-völgy vízi
turizmusának fejlesztését Mérától – Felsődobszáig, illetve az encsi és perei kistérségben több
település faluképének javítását, fejlesztését.
Ezzel a programmal olyan lakókörnyezetet kialakítására kerül sor, amely a jövő generáció
számára fenntartható, turisztikai értelemben is vonzóbbá teszi az Észak-magyarországi
régiónak ezen vidékét.
Munkahelyteremtő, vállalkozásfejlesztő vonzata is van ennek a programnak, mivel a falukép
kialakításához és fenntartásához munkaerőre van szükség, amit helyből szeretnénk megoldani.
A turizmus fejlesztésével egy önmagát generáló folyamat beindulhat, így egyre több befektető
jelenhet meg, ami újabb munkahelyeket jelent.

A víziturizmus feltételeinek megteremtése
a viziturizmus feltételeinek kialakítása
kikötők létesítése
medertisztítás
csónak –és kerékpárkölcsönzés
Földvárak feltárása, rekonstrukciója(4db.)
régészeti feltárás
restaurálás
oktatóbázis kialakítása
Faluszépítési munkák, turista utak kialakítása, helyi termékek fejlesztése,
falumegújítás, marketing
Az Ökoturisztikai projekt céljai, elemei:

A Hernád mentén turisztikai, környezetvédelmi, foglalkoztatási és oktatási
célok megvalósítása az „ökológiai folyosó” projekt megvalósításával, valamint a
tapasztalatok folyamatos dokumentálása, értékelése, modellezése, és átadása,
országos és nemzetközi szinten,
A projektben részt vevő Hernád menti települések a bakancsos turizmus számára
vonzóbbá tétele, ökológiai folyosó létrehozásával a természeti környezet
megóvása, környezettudatos magatartás kialakítása a helyi lakosságban, a
természeti környezet megtisztítása az illegálisan lerakott szeméttől.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt térségi szintű foglalkoztatás bővítést céloz meg. Bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokat is.
költséghatékonyság, alternatívák
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA felnövekvő generáció, a helyi lakosság
és az idelátogatók környezet tudatos életmódot folytassanak, a hulladékmentesítéssel tiszta, rendezett
települési környezet jöjjön létre.
1. Megélhetési gondok enyhítése, a fejlesztés során létrejött munkahelyen munkát találók
családtagjai körében
2. Turizmus fellendülése, a térség ismertebbé válik a nyomtatványok és kiadványok (elektronikus is )
eredményeként
3. 2008 végére lesz nyertes, megvalósulás alatt lévő pályázata a térségnek a turisztikai szektorban
4. 2008 végére nő a térségbe látogató turisták száma.
5. 2009 első felében cigány turisztikai attrakciót látogatnak a turisták Kegyetlen térségében.
6. A fejlesztésbe vont településeken a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos képzésekben vesznek
részt az érintettek (önkormányzatok, munkavállalók és vállalkozók)
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)2009. május2012. februárelőkészítettség (beruházások
esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Projektötlet, készülőben lévő megvalósíthatósági
tanulmány
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
- Partnerségi projektek,
Később más turisztikai, képzési-foglalkoztatási, környezetvédelmi programok csatlakozhatnak
ehhez a projekthez

projektenként összesen max. 3-5 oldal

projekt sorszáma25fejlesztési irány sorszáma3. 1projekt rövid címeMérai fűrészüzem foglalkoztatás
bővítését célzó fejlesztéseprojekt gazda neveLungo-droom Mérai szervezetekapcsolattartó neve,
elérhetőségeBancsók Lászlóné
bancsokne@freemail.hu
30/575-3424megvalósulás helyszíne (település)Méraösszköltség, MFt20igényelt támogatás,
MFt20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásTÁMOP 5.1.1kapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Szociális foglakoztatás, roma integráció,
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)
Képzésben résztvevők száma: 12 fő
Foglalkoztatottak száma: 8 főszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább foglalkoztatottak
száma : 6 fő
Elért új megrendelések, piaci partnerek száma 2 dbprojekt indokoltsága, szükségszerűségeMéra
településen található fűrészüzem közelmúltban került átadásra, melynek kizárólagos céljaként, hátrányos
helyzetű roma emberek foglalkoztatását tűzte ki célul.
Az üzem teljesen kiépített gépekkel felszerelt. Az emberek további foglakoztatása érdekben továbbra is
szükség van támogatásra, hogy az üzem működőképes maradjon és funkcióját betöltse.
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A meglévő üzemhelyiség kihasználtságának biztosítása a foglalkoztatás bővítése, eszközállomány
fejlesztéssel egybekötve.
projekt célcsoportjaA településen és környező településeken élő hátrányos helyzetű dolgozó és jelenleg
munkanélküli roma emberek.
projekt tevékenységeiKépzések és bértámogatás
Eszközfejlesztés
Marketing tevékenység, piac kutatás
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A fűrészüzemben többségében roma emberek dolgoznak, akik számára az üzem megléte megélhetést
jelent. Az üzem további működése, a teremtett érték megőrzése fontos és szükséges további társadalmi
integrációt segítő kezdeményezések során.
költséghatékonyság, alternatívák
Az üzem sikeres és tartós működéséhez a pályázati bértámogatás mellett szükséges lenne marketing
tevékenység beindítása és lehetséges új piacok szerzése, hogy a foglalkoztathatósági lehetőség továbbra is
biztosított legyen a helyiek számára.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA pénzügyi fenntarthatóság piac
függvénye, amelynek bővítése feltétlenül szükséges
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A térség lakossága 30 %-ban roma etnikumú. A munkanélküliség kimagaslóan magas elsősorban a roma
lakosság körében. A foglalkoztatás bővítésével 10 család jutna termelőmunkával keresett jövedelemhez.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 . 10Befejezés 2010. 10előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Az üzem működési engedéllyel rendelkezik, jelenleg is működik.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Az üzem EQUAL program keretében jött létre.
projektenként összesen max. 3-5 oldal

Encsi Kistérség
(ÉM5)

4. sz. projektcsomag

Projektcsomag megnevezése:
Roma integrációt támogató önsegélyező helyi
kezdeményezések beindítása

Projektek száma:

2 db

Ebből az első 100%-ban:

2 db

4.1.Roma integrációt segítő térségi szolgáltató központ(ok) kialakítása

projekt sorszáma26fejlesztési irány sorszáma4.1projekt rövid címeRoma Kistérségi Iroda
működtetéseprojekt gazda neveCKÖ-k és Civilszerv. Encsi Kistérségi Társulása
kapcsolattartó neve, elérhetőségeGlonczi Béláné
ecisz@skylan.hu
3871 Kézsmárki út 2megvalósulás helyszíne (település)Méraösszköltség, MFt20igényelt támogatás,
MFt20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásTIOP 3.5.1.kapcsolódás a fejlesztési irányhozRoma integráció segítése önsegélyező
kezdeményezéseken keresztül
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db létrejött iroda
1 db komplett felszerelt iroda
2 fő alkalmazott
12 db Kistérségi roma információs újság
Újság 500 db/hószámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Tovább működő iroda 1 db
A projekt során kialakult partnerségi háló 30 db partner szervezet
Megtartott rendezvények 24 db
Konzultációk száma 100 db
Tovább foglalkoztatottak száma 3 főprojekt indokoltsága, szükségszerűsége
A roma társadalom igényli egy közösségi életüket szervező iroda kialakítást, amely a
- a projekt résztvevői köré egy kapcsolati hálót szervez (önkéntesekből és fizetett szakemberekből), amely
csökkenti a magány – és tehetetlenség érzését, önbizalmat erősít és biztonságot nyújt.
A romák és a kistérség lakosainak összetett közösségi funkcióinak széleskörű kiszolgálása,
ismeretátadása, információ nyújtás, programok, rendezvények szervezése, naprakész információk ,
képzések, pályázati tanácsadás, internet használat terén segítségetnyújt

Közösségi rendezvényeket szervez, ahol (ki mit tud) előtérbe kerülnek az eddig fel nem ismert
tehetséges roma fiatalok , kibontakozó tehetségek.
A rászorultak ingyenes tanácsadás segítségével hamarabb hozzájutnak támogatásokhoz és ezáltal
életminőségük javul.
Roma non-profit szervezetek összefogása valósul meg , tevékenységük élénkül, együttműködések
száma növekedik.

projekt konkrét célja, célcsoportonként
A működés tartalma kiterjed az encsi kistérség civil szervezetei kisebbségi önkormányzatai és a lakosság
részére nyújtandó szolgáltatások, fejlesztések biztosítására, melynek keretében az információs iroda,
elsősorban a roma célcsoport, illetve a régióban kistérségek számára nyújtja szolgáltatásait, igény szerinti
szakemberek biztosítása, jogi, munkaügyi, pályázatírói, pályázati tanácsadói, mentálhigiénés tanácsadás és
képzések szervezésében, civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok számára.
projekt célcsoportja
A kistérség roma lakossága

projekt tevékenységei
„Kistérségi Roma Információs Újság” létrehozása.
Szolgáltatások:
- pályázatírás, tanácsadás
- jogi tanácsadás
- munkaügyi tanácsadás
- mentálhigiénés tanácsadás
- képzések szervezése
- rendezvények szervezése
- internet használat
- másolási lehetőség
- stb.
Működéshez szükséges feltételek:
- 1 fő foglalkozású szakember
- alkalmi igényszerinti szakemberek biztosítása
- számítógép, telefon, Internet, fax
- fénymásoló
- irodabútorok, asztal, szék, iratszekrény
- számítógépasztalok
- irodaszerek, nyomtatványok
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
A projekt a roma integrációt szolgálja és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését a kistérségi CKÖ-ok
és civil szervezetekkel közös partnerségben.
költséghatékonyság, alternatívák
A szervezet működését a pályázat bizt
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A pályázati forrásokból és menedzseri költségekből fedezhető az iroda további működése.Hátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A projekt a helyi roma lakosság szervezését és segítését célozza meg agilis helyi roma vezetők irányítása
alatt.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 10Befejezés 2010. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Roma Felzárkóztató Központ
projektenként összesen max. 3-5 oldal

4.2.Roma életmód és életminőség javító programok beindítása

projekt sorszáma27fejlesztési irány sorszáma4.2projekt rövid címeEgyütt a családokértprojekt gazda
neveB-A-Z Megyei Romák Érdekvédelmi Szervezetekapcsolattartó neve, elérhetőségeGlonczi Béláné
ecisz@skylan.hu
3871 Kézsmárki út 2.
megvalósulás helyszíne (település)Méraösszköltség, MFt40igényelt támogatás, MFt40amennyiben a
projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásTÁMOP
6.1.2. TÁMOP 6.2.4kapcsolódás a fejlesztési irányhozRoma integráció segítése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Létrejött közösségi klubok száma 6 db
Bevont szülő és gyermekek száma 200 fő
Bevont óvodai pedagógusok száma 10 főszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A projekt
lezárását követően működő klubok száma 3 fő
Iskolába, óvodába sikeresen beilleszkedett roma gyerekek száma 200 főprojekt indokoltsága,
szükségszerűsége
Az egészséges életmód és a környezettudatosság erősítése. Az óvodai és iskolai integráció foglalkozáson
kívüli erősítése a szülő és gyermek kapcsolat ápolása és közösségfejlesztés és a partnerség megteremtése
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA program rövid távú célkitűzései:
Elsődleges célunk, hogy a programban minél több érintett család vegyen részt. Szeretnénk, ha a résztvevő
családok rendszeresen részt vennének a klub életében, valamint rendezvényeinken. Rövid távú célunk még
a partnerség hatékony együttműködésének fenntartása.
A program hosszú távú célkitűzései:
A partnerek hatékony együttműködésével szeretnénk elérni, hogy az „Együtt a Családokkal” – klub Program
minél hosszabb ideig fenntartható legyen. Szeretnénk, ha a legaktívabban résztvevő szülők klubvezetői
feladatokat is el tudnának látni. Ehhez szükség van a szervezése, önkifejezési képességeik fejlesztésére.
Hosszú távú célunk, hogy a résztvevő családok a megszerzett tapasztalatokat otthonukban is
kamatoztassák. Ez magában foglalja a gyermekekkel való hasznosabb játékot, szabadidő-eltöltést, az
ünnepek aktívabb megtartását, az életvitelük tudatosabbá tételét.
projekt célcsoportja
0-6 éves gyermekek és anyukák és apukák
óvodák és óvonők
projekt tevékenységeiA helyi Együtt a családokért projekt esélyteremtő kezdeményezés, mert a lehető
legkorábban nyújt segítséget az eltérő élethelyzetből induló gyerekek számára. A gyermekek társadalmi
helyzetének javítása, a gyermekszegénység elleni küzdelem és a gyermekek társadalmi integrációja
kulcsfontosságú a szegénység és kirekesztődés csökkentése érdekében.
Alapvető célkitűzéseinek:
- a gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi, fejlődésének elősegítése, tanulási
képességeinek javítása, alkalmazkodási és nyelvi képességeinek fejlesztése;
- a családok, szülők támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének megakadályozása érdekében (pl. a
szülő gyermek kapcsolat, a gyermeknevelési
kompetenciák erősítése, a szülők foglalkoztathatóságának elmozdítása, támogatása );

projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Az óvodai és iskolai integráció foglalkozáson kívüli segítése és szülő gyermek kapcsolat ápolása.
költséghatékonyság, alternatívákA projekt lehetőséget nyújt a kistérség óvodáiban, hogy szervezett
keretek között foglalkozáson kívül is erősíteni tudják a szülő –nevelő és gyermek kapcsolatot.pénzügyi
fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
Pályázati forrásokból, adományokból esetlegesen tagdíjakbólHátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javítása
Az óvodai integráció segítése a roma szülők számára
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08Befejezés 2010. 04előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projektenként összesen max. 3-5 oldal

Encsi Kistérség
(ÉM5)

5. sz. projektcsomag

Projektcsomag megnevezése:
Helyi partnerség erősítő
kezdeményezés beindítása

Projektek száma:

1 db

Ebből az első 100%-ban:

1 db

5.1.Térségi szervezettségi szint növelése
projekt sorszáma28fejlesztési irány sorszáma5.1
projekt rövid címeAbaúji Szervezetfejlesztési és Innovációs Központ
projekt gazda neveAbaújrakezdés Közhasznú Egyesületkapcsolattartó neve, elérhetőségeSoós Roland
alelnök
soosroland@yahoo.com, 06 30 66 22 666megvalósulás helyszíne (település)Encsi Kistérség
településeiösszköltség, MFt20 MFtigényelt támogatás, MFt20 MFtamennyiben a projekt több elemből
áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásTÁMOP-5.1.1.kapcsolódás a
fejlesztési irányhoz
Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a roma integráció segítése és helyi partnerség
erősítéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel) Civil szervezetek, formalizált közösségek létrejötte: 4
db;
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Érintett települések száma: 24 db
Workshopok, konferenciák: 28 db
projekt indokoltsága, szükségszerűsége
A térségben rendelkezésre álló (beleértve az LHH programot is) fejlesztési források felhasználása akkor
lehet hatékony, ha a megfelelő szinergia-hatások érvényesülnek, javul a külső-belső kommunikáció,
növekszik a szervezettségi szint kistérségen belül, illetve fejlődik a kistérségek közötti együttműködés és
strukturáltság, és ezek révén a további fejlesztési lehetőségek is megnyílnak:
• Társadalmi oldalon megtörténik a szükséges attitűdváltás
• Gazdasági oldalon megnő a külső-belső fejlesztési, befektetési aktivitás
• Összességében, térségi szinten minőségi ugrás következik be az innovációs, szervezettségi és
abszorpciós kapacitás terén
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A projekt célja a három szektor (civil, vállalkozói, közszféra) és az abaúji kistérségek közötti kapcsolat- és
partnerség építés, a térség szervezettségi szintjének növelése új források elérése és meglévő források
felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében. A projekt a térségi fejlesztési elképzelések és
kezdeményezések szubszidiaritás elvén alapuló összehangolt továbbfejlesztését, széleskörű
társadalmasítását és helyi beágyazódását, innovatív társadalmi struktúrák kiépítését célozza meg.
Gyakorlatilag a 3 abaúji kistérségre (Abaúj-Hegyköz, Encs, Szikszó) vonatkozóan, 3 összefüggő projektben,

a hátrányos helyzetű települési és társadalmi csoportok bevonásával valósul meg, abból az alapvető tételből
kiindulva, hogy ezekben a térségekben kizárólag a szervezettségi szint növelése teszi lehetővé a
rendelkezésre álló források, intézmények hatékony felhasználását, új innovatív társ-gazdasági struktúrák
kialakulását és az újabb projektek közötti szinergikus hatások eredményességét.

projekt célcsoportja
A projekt célcsoportjai
• Civil szereplők
• Önkormányzatok
• Vállalkozók
• Közszféra
• Kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok;
projekt tevékenységeiA térségi szervezettségi szint növelése érdekében:
Partnerség-építés, beleértve a kistérségi határokon és az országhatáron átnyúló kapcsolatokat is
Kapacitásfejlesztés a civil, önkormányzati, intézményi és KKV szektorra vonatkozóan egyaránt
Projektgenerálás
Térségi marketing
Helyi Termék Klaszter
A meglévő intézményi, információs, társadalmi struktúrák szervezettségi szintjének növelése
(szervezetfejlesztés)
Térségi innovációs struktúrák kialakítása
Forrástérképezés és koordináció
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Helyi igényekre alapozva; A kistérség szervezettségi szintje alacsony, az aktív együttműködés hiányzik a
kistérségen belül; a szomszédos kistérségekkel, valamint a határon túli kapcsolatok területén is. A helyi civil,
vállalkozói szféra, a hátrányos helyzetű közösségek és az önkormányzatok közti együttműködés és
kommunikáció fejletlen, problémás. Nemzetközi együttműködések gyakorlatilag egyáltalán nincsenek
költséghatékonyság, alternatívákJelenleg a kistérségben nem folyik a projekt céljában megfogalmazott
átfogó munka az elérhető források, meglévő közszolgáltatások, stb. hatékonyságának tudatos növelésére, a
lehetséges szinergia-hatások kihasználására. Ennek megfelelően a projekt eredményei a teljes kistérségi
szervezettségi szint növekedésében mérhetők, miközben a projekt költségvetése a térségben felhasznált
összes forrásokhoz képest elenyésző arányt képvisel.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A projekt finanszírozása 100%-ban pályázati támogatással valósul meg. A teljes működés költsége 24
hónapra 20 MFt. A projekt fenntarthatósága a generált projekteken, együttműködéseken alapszik. A projekt
sikere esetén a teljes költség „megtérül” a kialakuló hatékonyabb struktúrák, magasabb szervezettségi szint,
szemléletváltás helyi gazdasági növekedésben elért eredményeként.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A projekt kiemelt figyelmet fordít a romák és más hátrányos helyzetű csoportok bevonására, társadalmi
beilleszkedésének és felzárkóztatásának segítésére. A program során sor kerül az említett csoportok
fejlesztés centrikus képzésére, valamint a projektgenerálásban való bevonására, azzal a céllal, hogy a
későbbiekben önálló projektgazdaként jelenhessenek meg.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. februárBefejezés 2011.
januárelőkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
A projekt tematikája, metodikája rendelkezésre áll a UNDP Cserehát Program keretében. A projekt a korábbi
ROP 3.1.3. Kapcsolat Projekt és a Cserehát Program Programiroda és Fejlesztési Forrásközpont egyes
tevékenységeinek folytatásaként valósulna meg. Az említett projekt és program eredményeképpen alakult
meg pl. az Abaúj LEADER Egyesület.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
A projekt a térségben jelenleg aktuális összes fejlesztést érinti a tervezésükben, megvalósításukban
résztvevő szereplőkön keresztül.

Encsi Kistérség
(ÉM5)

6. sz. projektcsomag
Projektcsomag megnevezése:
Társadalmi igényeken alapuló szociális fejlesztések
beindítása

Projektek száma:

5 db

Ebből az első 100%-ban:

4 db

6.1 .A szociális ellátó és gondozó rendszer fejlesztése
projekt sorszáma29fejlesztési irány sorszáma6.1projekt rövid címeEncsi kistérség szociális ellátó
hálózatának humánerőforrás bővítéssel egybekötött, eszközfejlesztéseprojekt gazda neveEncsi Többcélú
Kistérségi Társuláskapcsolattartó neve, elérhetőségeJancsó Réka
3860 Encs Petőfi út 75.
etkt@skylan. humegvalósulás helyszíne (település)Encsi kistérség 36 településeösszköltség, MFt80 +
220igényelt támogatás, MFt80 + 220amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtTechnikai és tárgyi feltételrendszer kialakítása 220Képzéssel egybekötött humánerőforrás
fejlesztés80érintett operatív program és prioritásTÁMOP 5.1.1, TIOP 3.5.1.,
kapcsolódás a fejlesztési irányhozIntegrált térségi szolgáltató központok a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben, humánerőforrás fejlesztéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)Beszerzett
eszközök becsült darabszáma: 3500 db
Kialakított új mikrotérségi központok: 4 db
Képzésben részt vett személyek száma 10 fő szociális munkás
Foglalkoztatott személyek száma 10 fő szociális munkásszámszerű eredmények (indikátorok,
értékkel)Újonnan gondozásba vett személyek száma 100 fő
Tovább foglalkoztatott személyek száma: 10 fő szociális munkás
1 db megújul, jól működőt kistérségi szociális ellátó és gondozó hálózat
Jelzőrendszeres
hálózatba
bekötött
lakások
száma
50
dbprojekt
indokoltsága,
szükségszerűségeJelentős probléma a fiatalkorú lakosság elvándorlása a munkahelyek hiánya miatt.
Emiatt az öregek és a szociálisan rászoruló rétegek ellátása az önkormányzatokra és a falugondnokokra
marad. Viszont ezen szolgáltatás a 36 település közül csak 18 településen megoldott. Emiatt a szociális
alapszolgáltatások elégtelenül működnek.
Az Encsi kistérség szociális ellátó és gondozó rendszere emellett erősen Encs központú. A mikrotérségi
leosztással, a humán és az eszközállomány bővítésével lehetővé válna a szociálisan rászorulók, az
időskorúak és a fogyatékkal élők teljes körű ellátása, házi gondozása. Az Encsi Kistérség szociális ellátó
rendszerére, a teljes körűségre és a színvonalasságra való törekvés a jellemző, azonban a gyér normatíva

és egyéb források összegei ennek kiteljesedését nem teszik lehetővé.
A növekvő probléma kezelésére a kistérség települései egy szociális társulást kívánnak létrehozni. projekt
konkrét célja, célcsoportonkéntIdőskorúak, Fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű emberek támogatása és
gondozásaprojekt célcsoportjaIdőskorúak, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű emberek.projekt
tevékenységeiTechnikai feltétel rendszer megteremtése irodahelyiségek kilakítása.
Eszközállomány bővítése
Humánerőforrás fejlesztéseprojekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt a
térségi szociális együttműködés erősítését célozza meg. Valamint a leszakadó településrészeken élő
fogyatékkal élő illetve idős emberek a szociálisan rászoruló rétegek gondozásának javítására fogalmazta
meg projektötletét.költséghatékonyság, alternatívákA fejlesztés az eddig szervezési nehézségekkel küzdő
szociális rendszert kívánja megújítani és ezáltal a hálózat hatékonyságát növelni.pénzügyi
fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásÖnkormányzati keretek között lesz biztosítva a
projekt befejezését követően. Az ellenőrzést a kistérségi szociális referens biztosítaná.Hátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaAz aprófalvas periférikus településeken a gondozó
hálózat kiépítettsége hiányos, emiatt az időskorúak, a fogyatékkal élő roma és nem roma lakosok
esélyegyenlőségi szempontból a szociális ellátó és gondozó hálóból kiesnek. A projekt megvalósulásával
javul az időskorúak és a fogyatékkal élők ellátottsága és több ember kerül a gondozottak körébe. Az
aprófalvas településeken élő fent megnevezett célcsoportok ellátása jelenleg is folyik, azonban az ellátáshoz
szükséges, jogszabályban előírt feltételrendszer elavult, a felállított kritériumokat nem képes kielégíteni. A
szociális ellátó rendszerben dolgozók szakképesítését -annak hiányában- megszerzését a fent hivatkozott
települési önkormányzatok nehezen illetve a települések elszigeteltsége miatt, olykor egyáltalán nem tudják
megoldani. A szociális gondozók, munkások között romák is foglalkoztatva lesznek- 5 fő.megvalósítás
indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 10.Befejezés 2011. 09előkészítettség (beruházások
esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Szakmai programok, Működési engedélyek
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
nincs
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

6.2. Egészségügyi alapellátások fejlesztése

projekt sorszáma30fejlesztési irány sorszáma6.2projekt rövid címeAz Encsi mentőállomás új épületbe
helyezéseprojekt gazda neveEncs Város Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBratu László
3860 Encs Petőfi út 75.
46/385-611megvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt126igényelt támogatás,
MFt120amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív
program és prioritásÉMOP 4.1.1.Ckapcsolódás a fejlesztési irányhozA meglévő mentőállomás felújítása
az OMSZ által nem javasolt. A megoldás egy új épület építése. Amely biztosítja az uniós elvárásokat az itt
dolgozók normális munkakörülményeit és ezáltal emeli ezen egészségügyi alapellátás
színvonalát.számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db új mentőállomás
2032 m2 alapterületű mentőállomás
237 m2 hasznos alapterületű épület
36 m2 raktár épületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db korszerű funkcióját hatékonyabban
ellátó mentőállomás orvosi ügyelet és mentő funkció
32 fő dolgozó munkakörülményei javulnakprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA mentőállomás
épületének rossz állapota miatt szükséges egy új épület. A jelenlegi épület 1962-ben került átadásra. Az
eltelt 47 év alatt felújítás, korszerűsítés csak a fűtési rendszert érintette. Az épület tetőszerkezete
életveszélyes, hőszigetelése nem felel meg a mai kor követelményeinek, ezért üzemeltetése gazdaságtalan.

Az itt dolgozók munkakörülményei a leromlott állagú helyiségek miatt rosszak, ez pedig a szolgáltatás
színvonalának csökkenésével jár. A gépjármű park tárolása is problémás, mivel az állomás garázsa 2
gépjármű befogadására alkalmas, így a 4 db gépjármű közül 2 db fedetlen helyen parkol. Ez különösen a téli
időszakban okoz komoly problémát.
A gépjárművek a a 2008-as évben 215407 km-t tettek meg. 3048 db mentési igénybevételel mellet. 2614
beteget szállítottak.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja az encsi mentőállomás jelenlegi épületének
kiváltása egy új koszerű, a kor követelményeinek megfelelő állomás kilakításával. Továbbá az egészségügyi
alapellátást hatékonyabbá, gyorsabbá tevő eszközök beszerzése, ezáltal az ellátandó szolgáltatás
színvonalának javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a mentőállomáson dolgozó 32 fő.
A projekt közvetett célcsoportja Az Abaúji körzet, - amely az országban a legnagyobb- 84 településének
lakossága. A körzetnek az Encsi kistérségen kívül része a Szikszói és az Abaúj-Hegyközi kistérség is.
projekt tevékenységeiA mentőállomás új épületének megépítésese és a kiszolgáló helyiségek kialakítása
raktár, garázs. A gazdaságos üzemeltetés megoldása. A kor követelményeinek megfelelő eszközök
beszerzése.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az új
mentőállomás üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási
költségei szintén csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A
projekt során az üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind
pénzügyi mind intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA mentőállomáson nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése céljából
az egyetlen költséghatékony alternatíva a jelenlegi épület kiváltása egy új épület építésével.pénzügyi
fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt során az üzemeltetőre nem hárulnak
többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi szinten megoldott.
Az üzemeltetés a már korábban rendelkezésre álló forrásokból megoldható, sőt a gazdaságosabb
üzemeltetés miatt a várható kiadások csökkennek.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA mentőállomás szolgáltatási területén
jelentős a roma lakosság aránya. A kiszállások jelentős száma a hátrányos helyzetű, szegény roma és nem
roma embereket érinti a nehezen megközelíthető falvakban. A saját gépjárművek hiánya a közlekedési
szolgáltatások elégtelensége miatt a kisebb települések lakossága erősen függ a mentőszolgálattól.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 01Befejezés 2010. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak. Az OMSZ támogatja a projekt megvalósulását.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma31fejlesztési irány sorszáma6.2projekt rövid címeOrvosi rendelő bővítése
Krasznokvajdánprojekt gazda neveKrasznokvajda Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeBújnóczky Sándor polgármester
06-46/458-240megvalósulás helyszíne (település)Krasznokvajdaösszköltség, MFt63igényelt
támogatás, MFt60amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett

operatív program és prioritásÉMOP 4.1.1.Ckapcsolódás a fejlesztési irányhozKrasznokvajda
községben háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, fogászati rendelő kialakítása.számszerű outputok
(indikátorok, értékkel)Felújított alapterület 600 m2
Felújított rendelők száma 1 db
Bővített fogászati rendelő alapterülete 150 m2
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)
7 település egészségi ellátottsága javul
1200 fő minőségileg jobb szolgáltatásban részesül
1
db
többfunkciós,
új
eszközökkel
felszerelt
rendelőprojekt
indokoltsága,
szükségszerűségeKrasznokvajda községben nem állnak rendelkezésre a háziorvosi és fogászati rendelés
megfelelő infrastrukturális feltételei.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja a
krasznokvajdai körzeti orvosi rendelő épületének felújítása, bővítése fogászati rendelő kialakításával,
valamint eszközök beszerzése, ezáltal az ellátandó szolgáltatás színvonalának javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.
A projekt közvetett célcsoportja a település vonzáskörzetéhez tartozó területen élő lakosság.
projekt tevékenységeiA rendelő épületének felújítása. A kor követelményeinek megfelelő eszközök
beszerzése.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA rendelőben nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése céljából az
egyetlen költséghatékony alternatíva a már meglévő épület korszerűsítése.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt során az üzemeltetőre nem
hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi szinten
megoldott.
Az üzemeltetés a már korábban rendelkezésre álló forrásokból megoldható, sőt a gazdaságosabb
üzemeltetés miatt a várható kiadások kis mértékben csökkenhetnek.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaKrasznokvajdán és vonzáskörzetében
jelentős a roma lakosság aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma32fejlesztési irány sorszáma6. 2.projekt rövid címeNovajidrány orvosi rendelő
felújítása és belső korszerűsítéseprojekt gazda neveNovajidrány Község Önkormányzatakapcsolattartó
neve, elérhetőségeSüvegesné Sarlay Zsuzsanna
3837 Novajidrány Kossuth út 111.
novajkj@enternet.hu; 46/462-281megvalósulás helyszíne (település)Novajidrányösszköltség,
MFt63igényelt támogatás, MFt60amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 4.1.1.Ckapcsolódás a fejlesztési irányhozNovajidrány
községben háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése.
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított nettó alapterület 121,57 m2
40,43 m2-en történő bővítés
1db elkülönített várórész, 1 db tanácsadó helyiség
Felújított rendelő száma 1 db

45 db orvosi eszköz és bútorzat
8 db Beépített bútorzat
2 db informatikai eszköz PC+nyomtató
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)2 db település egészségi ellátottsága javul
1960 fő minőségileg jobb szolgáltatásban részesül
1 db bővült többfunkciós, új eszközökkel felszerelt rendelő
projekt indokoltsága, szükségszerűségeNovajidrány községben nem állnak rendelkezésre a háziorvosi
rendelés megfelelő infrastrukturális feltételei. Az épület 23 éves állagmegóvási munkákon kívül egyéb
fejlesztés nem történt. Az orvosi eszközök 10 évesek, amortizálódtak és az informatikai eszközök is
elavultak. A térség egészségügyi helyzete és az itt élők morbiditási kockázata az országos átlagtól
jelentősen kedvezőtlenebb helyzetű.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja a
Novajidrányi rendelő épületének felújítása és bővítése, valamint új eszközök beszerzése, az
infokommunikációs informatikai eszközök korszerűsítésével a jobb szolgáltatás biztosításhoz és prevenciós
többletfunkciók bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése. Fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítés. Energiahatékonyság racionalizása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja: Novajidrány és Garadna község lakossága, amely
1470 fő novajidrányi és 490 fő garadnai ellátottat jelent a praxis kártyaszám alapján, ami folyamatosan
növekszik. A gyermekek létszáma 500 főt meghaladja az időskorú ellátottak aránya 17 %.
A projekt kiemelt célcsoportja a népesség közel 30%-át kitevő fiatalkorú lakosság, amelynek több, mint 50
%-a roma származású a halmozottan hátrányos helyzetűek száma meghaladja az 50 %-ot.
Közvetett célcsoportja: Az ellátást biztosító orvos és szakmai személyzete.
projekt tevékenységeiA rendelő 121, 57m2-es nettó alapterülető épületének átalakítása és felújítása és
40,43 m2-es bővítése. A kor követelményeinek megfelelő orvosi és informatikai eszközök beszerzése.
Akadálymentesítés és fűtéskorszerűsítés.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.költséghatékonyság, alternatívákA rendelőben nyújtott szolgáltatás
színvonalának emelése céljából az egyetlen költséghatékony alternatíva a már meglévő épület
korszerűsítése.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz orvosi rendelőt az önkormányzat
funkcionálisan privatizált formában működteti , amely fenntartási időszakban is ebben a formában fog
történni. A praxist működtető szolgáltató az OEP finanszírozás mellett önkormányzati támogatásban
részesül. Novajidrány 1,5 millió Ft Garadna 700 ezer Ft támogatást nyújt évente, amelyet az elkövetkező
években is biztosítani tud.
Közüzemi költségek: A fejlesztés környezetvédelmi és energiatakarékossági elemeinek köszönhetően a
felhasznált éves energiamennyiség csökken, az energiahatékonyság kedvezőbb lesz, az alapterület
növekedése ellenére nem jelentkezik többletkiadás.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javításaA projekt kiemelt célcsoportja a népesség közel 30%-át kitevő fiatalkorú lakosság,
amelynek több, mint 50 %-a roma származású a halmozottan hátrányos helyzetűek száma meghaladja az
50 %-ot.
A lakosság szociális helyzetéből adódóan, az ellátottak egészségi állapota nem megfelelő, amelynek okai az
anyagi és mentális problémákra vezethetők vissza.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 11.Befejezés 2010. 05előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.
Építési engedélyezési tervdokumentáció, Jogerős építési engedély
Építési költségvetés, Beszerzendő eszközök és árajánlatok, Szolgáltatások árajánlatai, tervezői nyilatkozat
akadálymentesítési megfelelésről.
ÁNTSZ engedély, OEP szerződés
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Encsi Mentőállomás új épületbe helyezése

projekt sorszáma33fejlesztési irány sorszáma6. 2.projekt rövid címeSzalaszend orvosi rendelő
felújítása és belső korszerűsítéseprojekt gazda neveSzalaszend Község Önkormányzatakapcsolattartó
neve, elérhetőségeVerpecz István
3863 Szalaszend Jókai út 37
onkszalaszend@t-online.hu46/470-101megvalósulás helyszíne (település)Szalaszend
összköltség, MFt32igényelt támogatás, MFt30amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 4.1.1.Ckapcsolódás a fejlesztési
irányhozSzalaszend községben háziorvosi rendelő külső és belső felújítása, orvosi eszközállományának
korszerűsítése.számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított alapterület 220 m2
Felújított rendelők száma 1 db
Orvosi eszközök 7 db
Orvosi rendelő berendezései 12 db
25 ülőhelyet biztosító váróteremi padok beszerzése számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)7
település egészségi ellátottsága javul
1100 fő minőségileg jobb szolgáltatásban részesül
1 db többfunkciós, új eszközökkel felszerelt rendelőprojekt indokoltsága, szükségszerűségeSzalaszend
községben nem állnak rendelkezésre a háziorvosi rendelés megfelelő infrastrukturális feltételei.projekt
konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja a szalaszendi orvosi rendelő épületének külsőbelső felújítása a tetőszerkezet cseréje, külső hőszigetelés, fűtés korszerűsítése, vizes blokk cseréje,
valamint orvosi eszközök és berendezések beszerzése, ezáltal az ellátandó szolgáltatás színvonalának
javítása.projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.
A projekt közvetett célcsoportja a település vonzáskörzetéhez tartozó területen élő lakosság.projekt
tevékenységeiA rendelő épületének külső - belső felújítása. Fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés,
nyílászárók cseréje, vizes blokk cseréje. A kor követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése: Sürgőségi
táska, EKG, elemes atoszkóp, osztilométer, vércukor mérő, fülmosó, hitelesített mérleg. 2db forgószék, 2 db
ügyelő asztal, 25 ülőhelyes várótermi padok, kétrészes pelenkázó asztal, kötöző asztal tároló dobozokkal,
100 l-es hűtő, zárható álló gyógyszeres szekrény, vizsgálóágy, kétrészes mosogatószekrény, 2 db karos
szék. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az
épület üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei
szintén csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során
az üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.költséghatékonyság, alternatívákA rendelőben nyújtott szolgáltatás
színvonalának emelése céljából az egyetlen költséghatékony alternatíva a már meglévő épület
korszerűsítése.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
Az üzemeltetés a már korábban rendelkezésre álló forrásokból megoldható, sőt a gazdaságosabb
üzemeltetés miatt a várható kiadások kis mértékben csökkenhetnek.Hátrányos helyzetűek, különösen a
romák helyzetének javításaSzalaszenden és vonzáskörzetében jelentős a roma lakosság aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09.Befejezés 2010. 03.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Encsi Mentőállomás új épületbe helyezése

Encsi Kistérség
(ÉM5)

7. sz. projektcsomag
Projektcsomag megnevezése:
Életminőség javítását célzó környezet és
infrastruktúra fejlesztés

Projektek száma:
Ebből az első 100%-ban:

31 db
6 db

7.1. A szennyvízhálózat és szennyvízkezelési infrastruktúra fejlesztése

projekt sorszáma34fejlesztési irány sorszáma7. 1. projekt rövid címeSzalaszend-Garadna-Novajidrány
szennyvízhálózatának kiépítéseprojekt gazda neve Szalaszend Község Önkormányzatakapcsolattartó
neve, elérhetőségeVerpecz István
onkszalaszend@t-online.hu
3863 Szalaszend Jókai út 37, Tel:46/470-101megvalósulás helyszíne (település)Szalaszend – GaradnaNovajidrányösszköltség, MFt555igényelt támogatás, MFt500amennyiben a projekt több elemből áll, az
egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 3. 2.1. Akapcsolódás a
fejlesztési irányhozTelepülésfejlesztés-környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Tervezett szennyvízmennyiség Szalaszend: 120 m3/d
Szennyvízcsatorna, műszaki tartalom: gravitációs gerinccsatorna: 5.818 fm
nyomásalatti vezeték: 2.236 fm
tisztított szennyvíz vezeték: 30 fm
házi átemelő: 60 db
községi átemelő: 4 db
Tervezett szennyvízmennyiség Novajidrány: 222 m 3/d
Szennyvízcsatorna műszaki tartalom: gravitációs csatorna ∅ 200: 6.508 fm
gravitációs csatorna ∅ 300: 857 fm
bekötő vezeték ∅ 160: 4.003 fm
nyomásalatti vezeték ∅ 160: 3.885 fm
nyomásalatti vezeték ∅ 90: 713 fm
átemelő: 3 db
Tervezett szennyvízmennyiség Garadna: 59, 7 m 3/d
Szennyvízcsatorna, műszaki tartalom: gravitációs vezeték: 3.416 fm
nyomásalatti vezeték: 1.159 fm
átemelő: 4 dbszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Csatlakoztatni kívánt lakások maximális
száma: 992 db
Szalaszend: 361 db, Novajidrány: 445 db, Garadna: 186 db lakás
Szennyvízhálózatra csatlakozott lakások tervezett minimális száma: 695 db
Érintett, tervezett bevonni kívánt maximális lakosságszám: 3064 fő
Szalaszend:1117 fő, Novajidrány: 1480 fő, Garadna 467 fő.
Érintett, tervezett bevonni kívánt minimális lakosságszám: 1800 főprojekt indokoltsága,
szükségszerűségeAz érintett települések több éve próbálkoznak bekapcsolódni a térségben található
szennyvízhálózatba. A települések domborzati elhelyezkedéséből adódóan az elfolyó szennyvíz az
alacsonyabban fekvő 7000 lelkes Encs város ivóvíz bázisát veszélyezteti. Az Encsi telep építésekor ezen
hálózat betervezésre került így a településről érkező szennyvíz befogadása és kezelése biztosított.projekt
konkrét célja, célcsoportonkéntEurópa Uniós és hazai előírásoknak megfelelő, környezetkímélő
folyékony- hulladékkezelési és gazdálkodási rendszer kiépítése az említett települések kül és
belterületén.projekt célcsoportjaA projekt közvetelen célcsoportja Novajidrány, Garadna és Szalaszend
helyi lakossága, közintézmények, vállalkozók.
Közvetett célcsoport Encs város és a ivóvízbázishoz köthető települések helyi lakossága, közintézmények,
vállalkozások.projekt tevékenységeiA gyűjtőhálózat kiépítése az érintett településeken.
Szalaszend településen tervezett technológia: Mechanikai és biológiai szennyvíztisztítás nitrifikációval és
előrekapcsolt denitrifikációval kétlépcsős biológiai tisztítás mozgóágyas anoxikus és aerob reaktorokban.
- kapacitás: 120 m3/d befogadó: Bélus patak (Hernád)
Novajidrány településen a tervezett szennyvízkezelés: Encs Város szennyvíztisztító telepen történik.
Továbbá csatlakozás meglévő rendszerre: az elvezetendő szennyvízmennyiség Méra Község gravitációs
szennyvízcsatorna-hálózatán keresztül jut Encs Város szennyvíztisztító telepére
Garadna településen a tervezett szennyvíztisztítás:
- technológia: SC 400 típusú szennyvíztisztító berendezés
- kapacitás: 60 m3/d
befogadó: Petri patak projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseKörnyezeti problémák
megléte a települések kezeletlen szennyvize az Encs város és környező települések víznyerő kútjait
veszélyezteti. költséghatékonyság, alternatívákA lehető legolcsóbb, de leghatékonyabb megoldás
kiválasztása a közbeszerzés soránpénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A fenntarthatóság a beszedett víz és csatornadíj fedezi.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javításaA települések a 240/2006 korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott települések. A lakosság jelentős részében roma etnikumú. A
közintézményeknek különösön az iskoláknak nincs kiépített csatornahálózata.
Az itt élőknek sérül az egészséges élethez való alkotmányos joga valamint a hosszú távú környezetvédelmi
fenntarthatósági kritériumok sérülnek.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010
01.Befejezés 2011. 11előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek

listája)Konkrét tervek és vízjog létesítése engedélyrendelkezésre áll.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma35fejlesztési irány sorszáma7.1projekt rövid címeBeret - Detek- Baktakék
szennyvízhálózatának kiépítéseprojekt gazda neveBaktakék Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeDobos Dénes polgármester
K0728@koznet.hu
3836 Baktakék Rákóczi út 112; 46/540-112megvalósulás helyszíne (település)Beret –Detek – Baktakék
összköltség, MFt333igényelt támogatás, MFt300amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 3. 2. 1. Akapcsolódás a fejlesztési
irányhozTelepülésfejlesztés-környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Baktakék: 2782 fm gravitációs vezeték ∅ 200 mm
1195 fm nyomott vezeték ∅ 63 mm
Beret:
1450 fm gravitációs vezeték ∅ 200 mm
407 fm nyomott vezeték ∅ 63 mm
Detek
1375 fm gravitációs vezeték ∅ 200 mm
300 fm nyomott vezeték ∅ 63 mm
Tervezett kapacitás: 119 m3/napszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Csatlakoztatni kívánt
lakások maximális száma: 482 db
Beret: 87 db, Detek: 110 db, Baktakék: 285 db lakás
Szennyvízhálózatra csatlakozott lakások tervezett minimális száma 338 db
Érintett, tervezett bevonni kívánt maximális lakosságszám: 1372 fő
Beret: 293 fő, Detek: 307 fő, Baktakék: 772 fő.
Érintett, tervezett bevonni kívánt minimális lakosságszám: 750 főprojekt indokoltsága,
szükségszerűségeAz érintett hátrányos helyzetű települések több éve próbálkoznak bekapcsolódni a
térségben található szennyvízhálózatba. A specifikus elhelyezkedés miatt egyedi rendszer kiépítettségére
lenne szükség. A megvalósuló beruházás esetén további települések tudnak rákapcsolódni a rendszerre a
későbbieken. Csenyéte, Felsőgagy, Gagyapáti, Alsógagy.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntEurópa
Uniós és hazai előírásoknak megfelelő, környezetkímélő folyékony - hulladékkezelési és gazdálkodási
rendszer kiépítése az említett települések kül és belterületén. projekt célcsoportjaA projekt közvetlen
célcsoportja Beret, Detek, Baktakék helyi lakossága, közintézmények, vállalkozók.
Közvetett célcsoport Felsőgagy, Csenyéte, Alsógagy, Gagyapáti települések helyi lakossága,
közintézmények, helyi vállalkozások ( szikvíz üzem, hűtőház, tervezett ásványvíz palackozó üzem).projekt
tevékenységeiA gyűjtőhálózat kiépítése az érintett településeken. Kapcsolódási lehetőség megteremtése a
Rásonysápberencsről induló hálózatra. A tervezett fejlesztés egy több lépcsős tevékenység első üteme.
Ennek során a 3 település fő vezetéke kerülne kiépítésre. Baktakék: Rákóczi, József A, Jókai utca, Beret:
Rákóczi utca, Detek: Kossuth utca mentén. 1 db tisztító mű kiépítése.
projekt kiválasztási
kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA területi egyenlőtlenségek csökkentése és a kistérségi alap
infrastrukturális szint elérése.
költséghatékonyság, alternatívákA lehető legolcsóbb, de leghatékonyabb megoldás kiválasztása a
közbeszerzés során
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A fenntarthatóság a beszedett víz és csatornadíj fedezi.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javításaA Száraz völgy településeinek döntő többsége a 240/2006 korm. rendelet alapján

társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések. A lakosság jelentős részében
roma etnikumú. A közintézményeknek különösön az iskoláknak nincs kiépített csatornahálózata.
Az itt élőknek sérül az egészséges élethez való alkotmányos joga valamint a hosszú távú fenntarthatósági
kritériumok sérülnek.megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 01Befejezés 2011.
11előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Konkrét tervek és
vízjog létesítése engedélyrendelkezésre áll.
Megkötött lakáskassza szerződés a Raifeisen Bankkal + 300 millió Ft közműhitel a rendelkezésre áll.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma36fejlesztési irány sorszáma7.1projekt rövid címeAbaújalpár szennyvízhálózatának
kiépítéseprojekt gazda neveAbaújalpár Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeZinger
Zsolt polgármester
abaujalpar@level.datenet.hu
3882 Abaújalpár Petőfi út 11.; 70/319-3822megvalósulás helyszíne (település)Abaújalpárösszköltség,
MFt48igényelt támogatás MFt43amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 3. 2.1. Akapcsolódás a fejlesztési
irányhozTelepülésfejlesztés-környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)
Kiépítetett szennyvíz csatornahálózat hossza 1100 mszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)
A szennyvízhálózatra bekötött lakások száma 43 db

projekt indokoltsága, szükségszerűségeAz érintett hátrányos helyzetű település több éve próbálkoznak
bekapcsolódni a térségben található szennyvízhálózatba. A specifikus elhelyezkedés miatt egyedi rendszer
kiépítésére lenne szükség.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntEurópa Uniós és hazai előírásoknak megfelelő, környezetkímélő
folyékony- hulladékkezelési és gazdálkodási rendszer kiépítése az említett települések kül és belterületén.
projekt célcsoportjaAbaújalpár lakosságaprojekt tevékenységeiGravitációs szennyvízhálózat és nyomott
üzemű szennyvízhálózat kiépítése 1 db átemelővel, 16 db tisztítóaknával, 7 db tisztító idommal
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA település korább csatornázási
projektekből kimaradt, így már önállóan kívánja megoldani ezen települési problémát.költséghatékonyság,
alternatívák
A lehető legolcsóbb, de leghatékonyabb megoldás kiválasztása a közbeszerzés során
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A fenntarthatóság a beszedett víz és csatornadíj fedezi.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javítása Abaújalpár település 240/2006 korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott település. A lakosság jelentős részében roma etnikumú. A
közintézményeknek különösön az iskoláknak nincs kiépített csatornahálózata.
Az itt élőknek sérül az egészséges élethez való alkotmányos joga valamint a hosszú távú fenntarthatósági
kritériumok sérülnek.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 10.Befejezés 2010. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Konkrét tervek és vízjog létesítése
engedélyrendelkezésre áll.
Költségbecslés

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

7.2.Közúthálózat korszerűsítése

projekt sorszáma37fejlesztési irány sorszáma7.2projekt rövid címeBaktakék és Forró között 2625. sz. út
felújításaprojekt gazda neveKözútkezelő Kht.kapcsolattartó neve, elérhetőségemegvalósulás helyszíne
(település)Baktakék, Fancsal, Forróösszköltség, MFt212igényelt támogatás, MFt191amennyiben a
projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP
5.1.1.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozTérségi közlekedés fejlesztése, közúti elérhetőség javítása
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)7954 m felújított útszakaszszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)3 db település külterületi útja megújul
10000 ember közlekedési biztonsága és utazási körülményei, elérhetősége javul.projekt indokoltsága,
szükségszerűségeA Baktakék és Forró települések közötti 2625. sz. útszakasz burkolata
közlekedésbiztonsági szempontból nem megfelelő. Több helyen megsüllyedt és egyes szakaszokon kátyús,
töredezett.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja az érintett útszakasz felújítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az érintett települések lakossága, különösen az
iskolába és munkahelyre naponta bejárók.
A projekt közvetett célcsoportja a térség területén élő lakosság valamint az ide látogató turisták.
projekt tevékenységeiAz érintett útszakasz burkolatának felújítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása során az egyetlen
kivitelezhető megoldás a jelenlegi útszakasz felújítása.
költséghatékonyság, alternatívákAz egyetlen költséghatékony megoldás a jelenlegi útszakasz
felújításapénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt során az üzemeltetőre
nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi
szinten megoldott.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA beruházással érintett területen jelentős
a roma lakosság aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 08Befejezés 2010. 05.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma38fejlesztési irány sorszáma7.2projekt rövid címeCsenyéte bekötő út felújításaprojekt
gazda neveKözútkezelő Kht.kapcsolattartó neve, elérhetőségemegvalósulás helyszíne
(település)Csenyéteösszköltség, MFt78igényelt támogatás, MFt70amennyiben a projekt több elemből
áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 5.1.1.Bkapcsolódás a
fejlesztési irányhozTérségi közlekedés fejlesztése, közúti elérhetőség javítása

számszerű outputok (indikátorok, értékkel)7954 m felújított útszakaszszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)2 db település külterületi útja megújul
1000 ember közlekedési biztonsága és utazási körülményei, elérhetősége javul.projekt indokoltsága,
szükségszerűségeA Felsőgagy és Csenyéte települések közötti útszakasz burkolata közlekedésbiztonsági
szempontból nem megfelelő.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja az érintett
útszakasz felújítása.projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az érintett települések lakossága,
különösen az iskolába naponta bejárók.
A projekt közvetett célcsoportja a térség területén élő lakosság.
projekt tevékenységeiAz érintett útszakasz burkolatának felújítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása során az egyetlen
kivitelezhető megoldás a jelenlegi útszakasz felújítása. költséghatékonyság, alternatívákAz egyetlen
költséghatékony megoldás a jelenlegi útszakasz felújításapénzügyi fenntarthatóság, működés költsége
és finanszírozásA projekt során az üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a
fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi szinten megoldott.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA beruházással érintett területen 98 %-os
a roma lakosság aránya. Az út felújításával jelentősen javulnak a településen élők életkörülményei.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 03.Befejezés 2011. 06.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma39fejlesztési irány sorszáma7.2.projekt rövid címeEncsi kistérség problémás beltéri
útszakaszainak felújításaprojekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társuláskapcsolattartó neve,
elérhetőségeBratu László, elnök
3860 Encs, Petőfi út 75.
etkt@skylan.hu
46/385-511megvalósulás helyszíne (település)Az Encsi kistérség településeiösszköltség,
MFt167igényelt támogatás, MFt150amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 5.1.1.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozTérségi
közlekedés fejlesztése, közúti elérhetőség javítása, beltéri utak felújítása
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)15000 m felújított útszakaszszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)18 db település belterületi útja megújul
15000 ember közlekedési biztonsága és utazási körülményei, elérhetősége javul.projekt indokoltsága,
szükségszerűségeAz Encsi kistérség településein a belterületi utak többségének burkolata
közlekedésbiztonsági szempontból nem megfelelő. A rossz burkolat miatt a téli időszakban a hó és
jégmentesítése nehezen megoldható, valamint a településen belüli gyalogos és kerékpáros közlekedést is
nagyban hátráltatják ezek a tényezők.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt konkrét célja azon
útszakaszok felújítása, amelyek állapot már nem teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az érintett települések lakossága, különösen az
iskolába és munkahelyre naponta bejárók.
A projekt közvetett célcsoportja a térség területén élő lakosság valamint az ide látogató turisták.
projekt tevékenységeiAz érintett útszakaszok burkolatainak felújítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása során az egyetlen
kivitelezhető megoldás a jelenlegi útszakaszok felújítása.

költséghatékonyság, alternatívákAz egyetlen költséghatékony megoldás a jelenlegi útszakasz
felújításapénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA projekt során az üzemeltetőre
nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi
szinten megoldott.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA beruházással érintett területeken
jelentős a roma lakosság aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás: 2010. 04. Befejezés 2011.04.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

7.3. A szélessávú internethálózat bővítése

projekt sorszáma40fejlesztési irány sorszáma7.3projekt rövid címeSzélessávú Internet Közmű kiépítése
az Encsi kistérség 24 településénprojekt gazda neveEncsi Többcélú Kistérségi Társuláskapcsolattartó
neve, elérhetőségeBratu László, elnök
3860 Encs, Petőfi út 75.
etkt@skylan.hu
46/385-511megvalósulás helyszíne (település)Encsi kistérség 24 települése: összköltség, MFt300
igényelt támogatás, MFt300 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége,
MFtérintett operatív program és prioritásTÁMOP 5.1.1kapcsolódás a fejlesztési irányhozTerületi
egyenlőtlenségek csökkentése, gazdaságfejlesztés, oktatás és közigazgatás fejlesztés, foglalkoztatási
esélyek növelése, esélyegyenlőség
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Kiépített hálózat hossza
Adatforgalom sebességeszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Adat forgalommennyisége
Szolgáltatásba bekapcsolódott lakások, intézmények száma: 500 db
Elérhető szolgáltatás 24 db településen
projekt indokoltsága, szükségszerűsége Az Encsi kistérség 24 településén nincs jelenleg kiépített
szélessávú infrastruktúra. A kiépítése célja, hogy a megnevezett településeken mindenhova eljuttatassa a
szélessávú internetet.
A fejlesztés célja a közigazgatás és a helyi vállalkozások ügyvitelének modernizáláshoz elengedhetetlen
távközlési alapinfrastruktúra megteremtése, amellyel segíteni a jelenleg stagnáló, leszakadó Encsi
kistérség felzárkózását – összhangban a MITS célkitűzései és az Európai Unió vonatkozó stratégiai
programjaival, az eEurope+, illetve az eEurope 2005 akciótervekkel. A projekt célcsoportjai a pályázó
települések teljes lakossága, az itt tevékenykedő gazdasági társaságok és non-profit szervezetek, valamint
az önkormányzatok és intézményeik. A projekt megvalósulásával az Encsi kistérség is a fejlődés útjára
léphet, a felzárkózási folyamatot gyorsítandó részesévé válhat.

projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA fejlesztés célja a közigazgatás és a helyi vállalkozások
ügyvitelének modernizáláshoz elengedhetetlen távközlési alapinfrastruktúra megteremtése, amellyel
segíteni lehet a jelenleg stagnáló, leszakadó Encsi kistérség felzárkózását – összhangban a MITS
célkitűzései és az Európai Unió vonatkozó stratégiai programjaival, az eEurope+, illetve az eEurope 2005
akciótervekkel. A projekt célcsoportjai a pályázó települések teljes lakossága, az itt tevékenykedő gazdasági
társaságok és non-profit szervezetek, valamint az önkormányzatok és intézményeik. A projekt
megvalósulásával az Encsi kistérség periférikus települései is a fejlődés útjára léphetnek, a felzárkózási
folyamat és az informatikai fejlődés aktív részeseivé válhatnak.
projekt célcsoportjaKözvetlen célcsoport: Az Encsi kistérség közigazgatási, intézményei, helyi
vállalkozások.
Közvetett célcsoport: A települések lakossága, civil szerveztek az hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű iskolás korú gyermekek.
projekt tevékenységeiOptikai gerinchálózat kialakítása a fejlesztéssel érintett települések között
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
E-közigazgatási stratégia és elektronikus ügyintézési rendszer kiépítése
Közösségi internet hozzáférési pontok létrehozása
Távoktatás és távmunka, az oktatásból és munkaerőpiacról kiszorulók integrációja
Térségfejlesztés, településmarketingköltséghatékonyság, alternatívákA szolgáltatás széles körben történő
értékesítése a kistérség lakossága körében. A nagyobb kihasználtság érdekében
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A hálózatot használókat terheliHátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaJelen
projekt az Encsi kistérségben élő, hátrányos helyzetű emberek és romák szegregációjának csökkentését
olyan mértékben befolyásolja, hogy a társadalmi különbségek csökkenjenek. Számukra is elérhetővé váljon
kora gyermekkortól az internet világa, melyet az oktatásban és a munkakeresésben is hasznosíthatnak.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2010. 02.Befejezés
2010. 12.
előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Nincs
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
6 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)
Közoktatási programok, településfejlesztés

7.4. A települések helyi szintű infrastrukturális fejlesztése

projekt sorszáma41fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeGaradna Község Polgármesteri
Hivatalának felújításaprojekt gazda neveGaradna Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeAbkorovics László polgármester
garadnapolghiv@datanet.hu
3873 Garadna Fő út 22
46/448-101megvalósulás helyszíne (település)Garadna
összköltség, MFt44igényelt támogatás, MFt40amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes
elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési
irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések infrastrukturális fejlesztése

számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
150 m2 felújított alapterületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db megújult közigazgatás
épület
467 fő a fejlesztéssel érintett lakosság számaprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal
épületének rossz állapota miatt szükségszerű a felújítás. Mivel a település egyik legnagyobb foglalkoztatója
az önkormányzat, ezért alapvető fontosságú a munkakörülmények javítása.
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A projekt célja a hivatal épületének felújítása, az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása, az ügyeket
intéző lakosság magasabb szintű kiszolgálása
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Az épület állagmegőrzése a nagyobb káreset elkerülése érdekében nélkülözhetetlen.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A településen nem élnek romák.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09Befejezés 2010. 05előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma42fejlesztési irány sorszáma7.4.projekt rövid címeNovajidrány Község Polgármesteri
Hivatalának felújításaprojekt gazda neveNovajidrány Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeSüvegesné Sarlay Zsuzsanna
3872 Novajidrány út 112
novajkj@enternet.hu
46/462-281megvalósulás helyszíne (település)Novajidrányösszköltség, MFt67igényelt támogatás,
MFt60amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
250 m2 felújított alapterületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db megújult közigazgatás
épület
A fejlesztéssel érintett lakosság száma 1480 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal
épületének rossz állapota miatt szükségszerű a felújítás. Mivel a település egyik legnagyobb foglalkoztatója
az önkormányzat, ezért alapvető fontosságú a munkakörülmények javítása.

projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének felújítása, az itt dolgozók
munkakörülményeinek javítása, az ügyeket intéző lakosság magasabb szintű kiszolgálása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt mind költséghatékonysági mind
fenntarthatósági szempontból megfelel az elvárásoknak, mivel az épület rendelkezésre áll, szerkezetileg
megfelelő.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.

megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 06Befejezés 2010. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma43fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeEncs Város Polgármesteri
Hivatalának felújítása, szolgáltatási funkciók bővítéseprojekt gazda neveEncs Város
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBratu László polgármester
3860 Encs Petőfi út 75.
omkormanyzat@encs.hu
46/385-511megvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt333igényelt támogatás,
MFt300amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtPolgármesteri Hivatal
épületének felújítása333érintett operatív program és prioritásÉMOP 3.1.2.Dkapcsolódás a fejlesztési
irányhozFunkcióbővítő településrehabilitáció
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított épület alapterülete 1945,67 m2, Bővítés 442 m2 16
db új helyiség
Pince: 264,47 m2
Földszint: Iroda:310,94 m2
Folyosó, wc: 179 m2
Irattár, gondnoki szoba: 98,73 m2
I. emelet: Iroda 268,03 m2 + 210,14 m2 (tárgyalók)= 478,17 m2
Folyosó, wc: 172,29 m2
II. emelet: Iroda: 292,62 m2
Pénztár: 14,30 m2
Folyosó, wc: 135, 15 m2
Össz. Iroda: 1081,73 m2, Össz. Folyosó, wc: 486,44 m2
Össz: Pince, Gondnoki helyiség, irattár, pénztár: 377,50 m2számszerű eredmények (indikátorok,
értékkel)1 db megújult közigazgatás épület

A fejlesztéssel érintett település lakosság száma 6 773 fő
A kistérség lakosság száma 24 775 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA 1962-ben épült hivatal
épület rossz állapota miatt szükségszerű a komplex felújítás. Az épület a város közigazgatási funkcióinak
biztosít helyszínt. Emellett több térségi funkciót is betölt az épület. Az okmányirodán kívül több köz és
alapfeladatot ellátó szervezet is ebben az épületben található. Itt található az ÁNTSZ, Területi Egészségügyi
Központ, a Kistérségi Társulás munkaszervezete, a így az épület kistérségi központként is funkcionál.
Ezért alapvető fontosságú a munkakörülmények javítása, a magasabb szintű szolgáltatások elősegítése.
Továbbá az akadálymentesítés feltételeinek megteremtése az épületbe.
A funkcióbővítés keretében a lapostető beépítésével az épületben kapna helyet a kistérségi szociális
központ irodája.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének
funkcióbővítéssel egybekötött külső és belső felújítása. Az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása, az
ügyeket intéző lakosság magasabb szintű kiszolgálása, akadálymenetesítés.projekt célcsoportjaA projekt
közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben,
valamint a kistérség lakossága.projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének funkcióbővítéssel
egybekötött külső-belső felújítása, fűtéskorszerűsítés, elektromos hálózat cseréje, energetikai korszerűsítése
abalakok és nyílászárók cseréjével, hőszigetelő vakolás. Tetőfelület beépítése.
Továbbá minden szinten megtörténne a fizikai (lift) és infokommunikációs akadálymentesítés. Valamint
megvalósíthatóvá válna az egyterű közigazgatási ügyintézés.projekt kiválasztási kritériumoknak való
megfelelés kifejtéseA projekt során a kistérség egyetlen városát kívánjuk fejleszteni, amelynek központi
szerepköréből adódóan több funkciót is ki kell elégítenie. A projekt megvalósítása térségi igényeket elégít
ki.költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és
finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület hosszú távú
üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a korszerű technikák beépítése miatt.Hátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen és a kistérségben jelentős a roma
lakosság számaránya. Állampolgárként hivatalos ügyeik intézése során és egyéb köz és alapfeladatok
szervezése és végrehajtása során közvetett módon érintettek.megvalósítás indítása és befejezése (év,
hónap)Indítás 2010. 01.Befejezés 2011. 01előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki
tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is zajlanak, a tervek és engedélyek részben
rendelkezésre állnak.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma44fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeMéra Polgármesteri Hivatal
épületének felújításaprojekt gazda neveKözségi Önkormányzat, Mérakapcsolattartó neve,
elérhetőségeHorváth László-polgármester
3871 Méra Fő út 1.
polg.hiv.mera@t-online.hu Tel.: 46/460-101; 30/639-2933megvalósulás helyszíne (település)Méra, Fő út
1.
Hrsz.: 521/1összköltség, MFt122igényelt támogatás, MFt110amennyiben a projekt több elemből áll, az
egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program és prioritásÉMOP 3.1.3. Bkapcsolódás a
fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Épület átalakítás bővítés előtt 332 m2 (földszint 273,7
m2,pince 58,3 m2)
Épület a fejlesztés után 440 m2 (földszint 381, 7 m2, pince 58, 3 m2)
Helyiségek száma fejlesztés előtt 23 db ( földszint 20 db, pince 3 db)
Helyiségek száma fejlesztés után 27db (földszint 23 db, pince 4 db)
1 db akadálymentesített épület
35 db új, hőszigetelt homlokzati nyílászáró (jelenleg 24 db, hőszigeteletlen)

24 db új, hőszigetelt ajtó (jelenleg 15 db hőszigeteletlen)számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1
db megújult 440 m2-es korszerű, energiatakarékos, kulturált munkavégzést lehetővé tevő közigazgatás
épület
1827 fő a fejlesztéssel érintett lakosság száma
1 db működő kisebbségi irodaprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA fejlesztéssel érintett épület 1943ban épült. Rossz állagú és funkcionális kialakítású. A tetőszerkezet és az épület falai az alap süllyedésénél
fogva megnyíltak, elmozdultak. A falakon, plafonokon látható repedések mentén a csapadékvíz befolyik. Ez
által a vakolat levált, omlik a mennyezet. Az irodákban található számítógépeket, műszaki berendezéseket
esős idő alkalmával takarással védeni kell. Kevés a helyiségek száma. Nincs tanácskozó, házasságkötő
terem, pénztárhelyiség. Ügyiratforgalmunkhoz kicsi az irattár, 2007-ben főszámon iktatott ügyiratok száma:
3153. Nincs elhelyezése a kisebbségi önkormányzatoknak. (Községünkben két kisebbségnek: cigány, ukrán
van önkormányzata.) Egy-egy irodában 3-3 ügyintéző dolgozik. A zsúfoltság egymás zavarásával jár,
különös tekintettel az ügyfelek fogadására is. Ily módon a kulturált ügyfélfogadás feltételei és a megfelelő
munkakörülmények nem biztosítottak. Öt testületi szerv kiszolgálására kerül sor (Képviselő-testület, UKÖ,
CKÖ, 2 állandó bizottság). Helyt adunk fogadó idejében – saját elhelyezésünk rovására – a gazdajegyzőnek,
a rendőrségnek, a nem kiemelt építési feladatokat ellátó szakembernek. Az akadálymentesítés nem
megoldott, az épület jelen kialakításában nem is megoldható.
A létesülő fejlesztés környezetre gyakorolt hatása: A munka-, és ügyfélfogadási körülmények javulnának, az
épített környezet is szebbé, esztétikusabbá válna – különös tekintettel arra, hogy az épület műemléki
környezetben van -, a vonatkozó jogi környezet kívánalmai teljesednének (akadálymentesítés). A természeti
környezetre a beruházás káros hatással nem jár. A fejlesztés eredménye illeszkedik a rendezési tervhez és
a meglévő települési környezethez.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntElfogadható minőségű a kor
körülményeinek megfelelő közigazgatás épület kialakítása. Kulturált munkakörülmények biztosítása hivatal
dolgozói számára és a további károk megelőzése.projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az
önkormányzati dolgozók. A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket
intézik az épületben.projekt tevékenységeiAz épület teljes külső és belső felújítása. Belső átalakítás,
tetőszerkezet cseréje, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, homlokzati munkák, fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés, parkoló kialakítása.projekt kiválasztási kritériumoknak való
megfelelés kifejtéseAz épület használhatatlan, közel életveszélyes állapotban van a tető beázik a fal
megnyílt. A felújítás elkerülhetetlen.költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a
meglévő épület felújítása a leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni,
amelyek a gazdaságos üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.pénzügyi fenntarthatóság,
működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az önkormányzatra, mivel a jelenlegi
épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a korszerű technikák beépítése miatt.Hátrányos
helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaKözségünkben a roma lakosság száma kb. 400 fő,
az össz. lakosság kb. 25%-a. Érdekeik védelmére, ügyeik intézésére kisebbségi szervezetek működnek a
településen: Lungo Drom, Romák Érdekvédelmi Egyesülete (RÉV). Irodájuk, tárgyaló helyiségük nincs, ahol
az érintettek elérhetnék őket, és igénybe vehetnék szolgáltatásaikat. A beruházás megvalósulásával e
probléma megoldódna, az újjá épített épületben jutna helyiség számukra is.megvalósítás indítása és
befejezése (év, hónap)Indítás
2009. 05.Befejezés
2010. 10.előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Beruházás
műszaki dokumentációja
Hatósági engedély
Magyar Energia Hivatal nyilatkozata
Képviselő-testületi határozattovábbi előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek,
engedélyek, stb. listája, időigénye)
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma45fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeSzalaszend Község Polgármesteri
Hivatalának felújításaprojekt gazda neveSzalaszend Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeVerpecz István
onkszalaszend@t-online.hu
3863 Szalaszend Jókai út 37

46/470-101megvalósulás helyszíne (település)Szalaszendösszköltség, MFt44igényelt támogatás,
MFt40amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
200 m2 felújított alapterület
150 m2 bővített alapterület
2 db új helyiség kialakítása
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db megújult 350 m2-es közigazgatás épület
1117 fő a fejlesztéssel érintett lakosság számaprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal
épületének rossz állapota miatt szükségszerű a felújítás. Mivel a település egyik legnagyobb foglalkoztatója
az önkormányzat, ezért alapvető fontosságú a munkakörülmények javítása. A településhivatal épület kicsi
nincs ügyfél váró, hiányzik a dolgozók kiszolgáló helyisége emiatt az épület bővítése is szükséges
megközelítőleg 150 m2. Nyílászárók cseréje külső és belső felújítási munkák elvégzése teljes szigetelés és
fűtéskorszerűsítést kell végre hajtani.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének felújítása, az itt dolgozók
munkakörülményeinek javítása, az ügyeket intéző lakosság magasabb szintű kiszolgálása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása az épület 150 m2-reltörténő bővítése
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA közigazgatási épület a jelenkor
követelményeit kinőtte.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010. 04Befejezés 2011. 04előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma46fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeHernádbűd Község Polgármesteri
Hivatalának felújításaprojekt gazda neveHernádbűd Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeDankó Sándor polgármester
hernadbud@level.datanet.hu
3853 Hernádbűd Rákóczi út 58

46/385-857megvalósulás helyszíne (település)Hernádbűdösszköltség, MFt8igényelt támogatás,
MFt7amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)2 db felújított épület
300 m2 felújított alapterület
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)2 db megújult 300 m2-es alapterületű közigazgatás épület
155 fő a fejlesztéssel érintett lakosság száma
projekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal épületének nyílászárói jelenleg rossz állapotban
vannak. Jelentős többletköltséget okozva a település önkormányzatának a téli időszakban. A felújítás
költséghatékonyabbá teszi a épület működtetését. Az önkormányzat tulajdonában lévő könyvtár és rendelő
helyiség épületében több évtizede nem történt felújítás. A helyiségek az apró 150 fős település közösségi
életének színhelyei, mind az időskorúak, mind a fiatalok számára.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének részleges rekonstrukciója a
nyílászárók cseréjével, az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása, az ügyeket intéző lakosság
magasabb szintű kiszolgálása, valamint a épület fenntartási, elsősorban a fűtési költségek racionalizálása.
A könyvtárnak és az orvosi rendelőnek helyet adó épület külső, belső felújítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének részleges felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt mind költséghatékonysági mind
fenntarthatósági szempontból megfelel az elvárásoknak, mivel az épület rendelkezésre áll, szerkezetileg
megfelelő.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen nem él roma lakosság.
Viszont a népesség jelentős száma időskorú ember. Akik számára ezen épületek szerény, de normális
funkciónak megfelelő korszerű működése. Napi problémáik megoldásában rendkívül fontos jelentősségű.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma47fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeHernádszentadrás Község
Polgármesteri Hivatalának felújításaprojekt gazda neveHernádszentandrás Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeÜveges Gábor Polgármester
hszaonk@t-online.hu
3852 Hernádszentandrás Fő út 41
46/456-201megvalósulás helyszíne (település)Hernádszentandrásösszköltség, MFt17igényelt
támogatás, MFt15amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett

operatív program és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű
településfejlesztés, települések infrastrukturális fejlesztéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db
felújított épület
200 m2 felújított alapterület
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db megújult 200 m2-es alapterületű közigazgatás épület
485 fő a fejlesztéssel érintett lakosság száma
projekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal épületének nyílászárói jelenleg rossz állapotban
vannak. Jelentős többletköltséget okozva a település önkormányzatának a téli időszakban. A felújítás
költséghatékonyabbá teszi a épület működtetését. Az épületen belül időszerű elvégezni az épületgépészeti
felújításokat, amely a vízvezeték és az elektromos hálózat cseréjét jelenti.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének részleges rekonstrukciója a
nyílászárók cseréjével és épületgépészeti felújításokkal. Az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása, az
ügyeket intéző lakosság magasabb szintű kiszolgálása, valamint a épület fenntartási, elsősorban a fűtési
költségek racionalizálása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének részleges felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása. Valamint az épületgépészeti elemek cseréje.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt mind költséghatékonysági mind
fenntarthatósági szempontból megfelel az elvárásoknak, mivel az épület rendelkezésre áll, szerkezetileg
megfelelő.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen közel 500 ember, amelyből
megközelítőleg 100 fő roma etnikumú.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 10.Befejezés 2010. 04.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma48fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeHernádpetri Község Polgármesteri
Hivatalának felújításaprojekt gazda neveHernádpetri Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeUrbán János polgármester
3874 Hernádpetri Kossuth út 13.
hvecse@enternet.hu
46/448-202megvalósulás helyszíne (település)Hernádpetriösszköltség, MFt17igényelt támogatás,
MFt15amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított épület
300 m2 felújított alapterület
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)1 db megújult 300 m2-es közigazgatás épület
242 fő a fejlesztéssel érintett lakosság száma

projekt indokoltsága, szükségszerűségeA hivatal épülete felújításra nyílászárói cserére szorulnak.
Jelentős többletköltséget okozva a település önkormányzatának a téli időszakban. A felújítás
költséghatékonyabbá teszi a épület működtetését. Az önkormányzat tulajdonában lévő és közös épületben
lévő rendelő helyiség épületében több évtizede nem történt felújítás. A rendelő helyiség a kor
követelményeinek nem felel meg. Eszközállománya elavult.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt célja a hivatal épületének részleges rekonstrukciója a
nyílászárók cseréjével, az itt dolgozók munkakörülményeinek javítása, az ügyeket intéző lakosság
magasabb szintű kiszolgálása, valamint a épület fenntartási, elsősorban a fűtési költségek racionalizálása.
Valamint a hivatal épületében található orvosi rendelő külső, belső felújítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az önkormányzati dolgozók.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a mindennapi ügyeiket intézik az épületben.
projekt tevékenységeiA polgármesteri hivatal épületének részleges felújítása, hőszigetelés és gazdaságos
üzemeltetés megoldása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt halmozottan hátrányos helyzetű
településen valósul meg. A felújítás egyszerre több problémát orvosol az érintett településen.
költséghatékonyság, alternatívákA vizsgált alternatívák közül a meglévő épület felújítása a
leghatékonyabb megoldás, mivel ezen csak felújítási munkákat kell elvégezni, amelyek a gazdaságos
üzemeltetést fogják a későbbiekben biztosítani. A felújítás során egymenetben két települési funkció kerül
felújításra.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA beruházás nem ró többletterhet az
önkormányzatra, mivel a jelenlegi épület üzemeltetési költségei csökkenni fognak a hőszigetelés és a
korszerű technikák beépítése miatt.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen a lakosság 60 %-a roma
etnikumú. Jelentős az időskorúak magas aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 09Befejezés 2010. 03előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)további előkészítés (beruházások
esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)A program előkészítése
előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma49fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeKrasznokvajda településen benzinkút
létesítéseprojekt gazda nevekapcsolattartó neve, elérhetőségeBújnóczky Sándor polgármester
3821 Krasznokvajda Scholtz Albin tér 3.
kvajda@citromail.hu
06-46/458-240megvalósulás helyszíne (település)Krasznokvajdaösszköltség, MFt33igényelt
támogatás, MFt30amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett
operatív program és prioritásÉMOP 3.1.3 Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű
településfejlesztés, települések infrastrukturális fejlesztéseszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db
új benzinkútszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Kiadott üzemanyag mennyisége nap/liter
A fejlesztéssel érintett lakosság száma 1200 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA Krasznokvajda
mikrotérségéhez tartozó 7 település számára 30 km –es vonzáskörzetben nem található benzinkút, amely
jelentős anyagi terhet és nehézséget jelent az itt élők számára.
Valamint jelentős többlet teherforgalom bonyolódik a településen az őszi időszakban, amely a szomszédos
gyümölcsös betakarítási és szállítmányozási időszakában.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA területi egyenlőtlenségek csökkentése. Életminőség és az
esélyegyenlőség javítását szolgáló benzinkút létesítésével.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a Krasznokvajdai mikrotérség 1200 fős lakossága,
teher és személygépjármű tulajdonosok, vállalkozók.

A projekt közvetett célcsoportja a szomszédos kistérség településének lakossága. Átutazók, túristák.
projekt tevékenységeiA helyi igényeket kielégítő stabil vagy mobil benzinkút létesítése.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt területi egyenlőtlenséget hívottat
csökkenteni és célja a gazdasági felzárkóztatás segítése.
költséghatékonyság, alternatívákA beruházás megtérül mivel a térség lakossága – kényszerből - jelentős
számban a szomszédos Szlovákia területén Szepsiben tankolnak. pénzügyi fenntarthatóság, működés
költsége és finanszírozás
A benzinkút működése az alacsony népesség ellenére a mikrotérségi igényekhez igazítva hatékonyan
működtethető. Plusz bevételt jelenthet az őszi betakarítási munkák során megnövekedett kamion forgalom
és a közelmúltban megnyitott Kány-Buzita határátkelő.Hátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javításaA település vonzáskörzetében jelentős számú roma lakosság is él. Nem csak a
kistérség területén, hanem a szomszédos kistérségben is Rakaca,Szalonna települések lakossága is
hasonló gondokkal küszködik.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)projektötlettovábbi előkészítés
(beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)A program
előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma50fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeEncs Vágóhíd telepfelszámolás és
roma településrészek rehabilitációjaprojekt gazda neveEncs CKÖ, Magyarországi Roma Parlament Encsi
Tagszervezetekapcsolattartó neve, elérhetőségeGarami Antal
Lázi Ernőmegvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt66igényelt támogatás,
MFt60amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.2. Dkapcsolódás a fejlesztési irányhoz
Roma integráció, teleprehabilitációszámszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felszámolt házak száma 5
db
Felépített házak száma 5 db
Felépített házak alapterülete 5 x 100 m2
A rehabilitálandó városi terület tervezett nagysága 5 (ha)
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)
Településrehabilitációval érintett lakosság száma 1200 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeAz Encs
Vágóhid úton található illegális épületek jelenleg 0 infrastruktúrával rendelkeznek normális emberi életvitelre
alkalmatlanok. A probléma 4 épületet érint a benne élőkkel együtt. Az épületek felszámolását követően
önkormányzati tulajdonban kerülő szociális bérlakások épülnek.
A projekt másik részében az encsi roma telepek árokrendszerének felújítása és járda hálózat kiépítése
történe a problémás településrészeken. Béke út és Fügöd településrész Nyárfa és Dankó Pista utcákban.
Roma önsegélyező szervezetek bevonásával.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA területi egyenlőtlenségek csökkentése. Életminőség és az
esélyegyenlőség javítását szolgáló teleprehabilitáció keretében.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az érinetet településrészek roma lakossága.
A projekt közvetett célcsoportja a település valamennyi lakosa.
projekt tevékenységeiA telepfelszámolás és teleprehabilitáció roma munkások bevonásával.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt területi egyenlőtlenséget hívottat
csökkenteni és célja a gazdasági felzárkóztatás segítése.
költséghatékonyság, alternatívákpénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és
finanszírozásHátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA projekt a kistérség
központi településén élő közel 600 fő roma élethelyzetének és életminőségének javítását célozza.

megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 10Befejezés 2010 05előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Projektötlettovábbi előkészítés
(beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)A program
előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma51fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeBeret játszótér kialakításaprojekt
gazda neveBeret Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeGulyás Károly polgármester
3834 Beret Rákóczi út 40.
46/440-120megvalósulás helyszíne (település)Beretösszköltség, MFt11igényelt támogatás,
MFt10amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db átadott új játszótér
8 db új játszóelemek száma
300 m2 alapterületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Játszóteret használó gyerekek száma
40 fő
A fejlesztéssel érintett településlakossága 293 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen
élő gyermekek szórakozásához, egészséges fejlődéséhez feltétlenül szükséges a játszótér kialakítása.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a gyermekeknek egy olyan közösségi
játszóteret kialakítani, hogy biztonságos körülmények között, felügyelet mellett a gyermekek a
szabadidejüket eltölthetik.
A szabadidős kikapcsolódás, sportolás feltételrendszerének újbóli megteremetése.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen településen élő gyermekek.
A gyermekek szabadidős lehetőségeinek bővítése játszótér kialakításával
projekt tevékenységeiA településen található szabadtéri helyek játszótér kialakítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA pályázat megvalósítása után a
karbantartási munkákat a település önkormányzata végzi.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy a játszóteret pályázati
forrásból valósítanák meg.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költségét Beret Község
Önkormányzata fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya megközelítőleg 80%-os. A fiatal lakosság kizárólag roma etnikumú.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08.Befejezés 2009. 11előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)Kapcsolódása más projektekhez mint pl:, az általános iskola korszerűsítése és felújítása.

projekt sorszáma52fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeFáj településen játszótér
kialakításaprojekt gazda neveFáj Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBroda
Lajosné polgármester
3865 Fáj Fő út 32
fulokercs@t-online.hu
46/470-201megvalósulás helyszíne (település)Fájösszköltség, MFt11igényelt támogatás,
MFt10amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db átadott új játszótér
8 db új játszóelemek száma
300 m2 alapterületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Játszóteret használó gyerekek száma
50 fő
A fejlesztéssel érintett településlakossága 349 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen
élő gyermekek szórakozásához és egészséges fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges egy helyi
játszótér kialakítása.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a gyermekeknek egy olyan közösségi
játszóteret kialakítani, hogy biztonságos körülmények között, felügyelet mellett a gyermekek a
szabadidejüket eltölthetik.
A szabadidős kikapcsolódás és sportolás feltételrendszerének újbóli megtermetése.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen településen élő gyermekek.
A gyermekek szabadidős lehetőségeinek bővítése játszótér kialakításával
projekt tevékenységeiA településen található szabadtéri helyek játszótér kialakítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA pályázat megvalósítása után a
karbantartási munkákat a település önkormányzata végzi a továbbiakban.
költséghatékonyság, alternatívákA játszóteret pályázati forrásból valósulna meg.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költségét Fáj Község
Önkormányzata fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya, megközelítőleg 90 %-os. A gyermeklétszám folyamatosan nő.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 08Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 3 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)-

projekt sorszáma53fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeFulókércs játszótér
kialakításaprojekt gazda neveFulókércs Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeZoltai
László
3864 Fúlókércs Fő út 93.

fulokercs@t-online.hu
46/470-201megvalósulás helyszíne (település)Fulókércsösszköltség, MFt11igényelt támogatás,
MFt10amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db átadott új játszótér
8 db új játszóelemek száma
300 m2 alapterületszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Játszóteret használó gyerekek száma
30 fő
A fejlesztéssel érintett településlakossága 196 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen
élő gyermekek és az környező településről beérkező alsó tagozatos diákok szórakozásoz feltétlenül
szükséges a játszótér kialakítása.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a gyermekeknek egy olyan közösségi
játszóteret kialakítani, hogy biztonságos körülmények között, felügyelet mellett a gyermekek a
szabadidejüket eltölthetik.
A szabadidős kikapcsolódás,sportolás feltételrendszerének újbóli megteremetése.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen településen élő gyermekek.
A gyermekek szabadidős lehetőségeinek bővítése játszótér kialakításával
projekt tevékenységeiA településen található szabadtéri helyek játszótér kialakítása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA pályázat megvalósítása után a
karbantartási munkákat a település önkormányzata végezteti el.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy a játszóteret pályázati
forrásból valósítanák meg.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költségeket Fulókércs
Község Önkormányzata fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya a lakosság 70 %-a.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08,Befejezés 2009. 12.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 3 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma54fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeEncs Város Uszodájának
felújításaprojekt gazda neveEncs Város Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBratu László
polgármester
Encs Város Önkormányzata
onkormanyazat@encs.hu
3860 Encs Petőfi út 75.
46/385-611megvalósulás helyszíne (település)Encsösszköltség, MFt167igényelt támogatás,
MFt150amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtÉpületgépészeti
felújítások, tetőszerkezet átlakítása, épület hőszigetelésének megoldása, napkollektorok
kihelyezése117Öltöző és kiszolgáló helyiségek felújítása50érintett operatív program és prioritásÉMOP
3.1.2.Dkapcsolódás a fejlesztési irányhoz
A fejlesztés a város és a kistérségben élő emberek sportolási szokásainak a javulásához
kapcsolható.számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított épület alapterülete 2000 m2

Felújított öltöző alapterülete 300 m2számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)Felújított intézmény
kihasználtsága
A kistérség településeinek összlakossága: 24 775 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeAz uszoda
mely az Encsi Kistérség központjában található és az itt élő emberek úszás oktatásához és az úszó sport
szélesebb körű elterjedése miatt kiemelt fontosságú intézmény. Az iskolai oktatás keretében is jelentős
számú gyermek fordul meg a városi uszodában.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolási és oktatási és szabadidős
tevékenységek folyamatos biztosítása, az épület felújítása amelyben kulturált körülmények között
készülhetnek a sportolni vágyok a szabadidő eltöltéséhez.
A városban és a kistérségben élő emberek egészségének megőrzése céljából történő felújítás
A szabadidős kikapcsolódás, sportolás feltételrendszerének újbóli megteremtése uszoda és a kiszolgáló
helyek felújításával történik.projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a város és a kistérség
lakossága.
A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az szabadidejüket. A projekt következő célcsoportja az iskolás
gyermekek, akik úszásoktatásban részesülnek, ezáltal több köztük sok hátrányos helyzetű illetve
halmozottan hátrányos helyzetű f fiatal tanul meg úszni.projekt tevékenységeiA projekten belül az
épületgépészei kivitelezési munkákon kívül az állagmegóvás és a rekreációs tevékenységek és a
szolgáltatás színvonalának a javítása.projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA
projekt megvalósulása után az épület üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök
javítási és pótlási költségei szintén csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a
szolgáltatásokat. A projekt során az üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a
fenntarthatóság mind pénzügyi mind intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költségét Encs Város
Önkormányzata fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
A sport összehozhatja a település roma és nem roma lakosságát egy közös cél érdekében.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2011. 08Befejezés 2012. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)Kapcsolódása más projektkhez mint pl:, az általános iskola korszerűsítése és felújítása.

projekt sorszáma55fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeA sportpálya és az öltöző felújítása
Szalaszendenprojekt gazda neveSzalaszend Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeVerpecz István
3863 Szalaszend Jókai út 37.
onkszalaszend@t-online.hu
46/470-101megvalósulás helyszíne (település)Szalaszendösszköltség, MFt11igényelt támogatás,
MFt10amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított öltöző és sportpálya felújítással érintett alapterülete
800 m2
Az öltöző alapterülete 144 m2
5 db nyílászáró cseréje (ajtó)
1 db felújított öltöző

1 db sportpálya melletti lelátó kialakítása 100 főt befogadószámszerű eredmények (indikátorok,
értékkel)A fejlesztéssel közvetve és közvetlenül érintett település lakossága: 1117 fő
35 db/sport esemény/év
500 testnevelés óra/évprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a sportöltöző felújítása
elengedhetetlen. A községben több alkalom van amikor szabadidős programként használják a sportpályakörnyezetét és az épület új infrastruktúrával kellemes programozási lehetőséget nyújt majd a község
életében. A sportpálya felújítása a településen élő fiatalok és idősebbek sportolását segítené elő.
Az iskolai nevelés alkalmával is hasznosításra kerül a sportpálya, ami így az ifjúsági nevelés egy fontos
színtere a község életében.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolás
céljából az épület felújítása, amelyben kulturált körülmények között készülhetnek a sportolni vágyok a
szabadidő eltöltéséhez.
A településen élő emberek szórakozási lehetőségeinek a javítása. projekt célcsoportjaA projekt közvetlen
célcsoportja a település lakossága.
A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók, akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az időt.projekt tevékenységeiA sportöltöző és a sportpálya
felújítása, ami a község hétköznapi és a szabadidős tevékenység eltöltésére ad lehetőséget. Az öltöző
felújítása során hőszigetelési, fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréjére kerül sor. Valamint kicserélésre
kerül a vizes blokk elavult berendezései és akadálymentesítés is megtörténik, amely a bejárati ajtókat is
érinti. Továbbá álmennyezet kialakítására kerül sor és a külső homlokzat is megújításra kerül. Továbbá a
sportpálya közvetlen közelébe kialakításra kerül egy 100 fő befogadásra alkalmas lelátó. projekt
kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott. költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben,
hogy az épület felújításával az eddigi költségek csökkennek.pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége
és finanszírozásAz üzemeltetési költséget a községi önkormányzat fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
A sport összehozhatja, erősítheti a helyi közösségi életet, ápolhatja a roma és nem roma lakosság
kapcsolatát.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 2 hónapot vesz majd igénybe.
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma56fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeAbaújkér sportpálya és sportöltöző
felújításaprojekt gazda neveAbaújkér Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségePalkó
József
3882 Abaújkér Rákóczi út 26.
abaujker@t-online.hu
47/532-003megvalósulás helyszíne (település)Abaújkérösszköltség, MFt17igényelt támogatás,
MFt15amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított öltöző és sportpálya alapterülete 800 m2
1 db felújított öltöző
1 db felújított sportpályaszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település
lakosságának száma: 687 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a sportöltöző felújítása
elengedhetetlen. Az épület beázik a nyílászárók korhadtak, vizes blokk teljesen hiányzik nincsenek
illemhelyek. A községben több alkalom van amikor szabadidős rendezvények helyszínéül használják a

sportpálya-környezetét és az épület új infrastruktúrával kellemes programozási lehetőséget nyújt majd a
község életében.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolás céljából az épület felújítása
amelyben kulturált körülmények között készülhetnek a sportolni vágyok a szabadidő eltöltéséhez.
A településen élő emberek szórakozási lehetőségeinek a javítása.
Teőszerkezet korszerűsítése
Nyílászáró csere.
Illemehelyek kialakítása
Gyepszőnyeg kilakítása
Burkolási és mázolási munkák. Külső homlokzat felújíása
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.
A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az időt.projekt tevékenységeiA sportöltöző és a sportpálya
felújítása ami a község hétköznapi és a szabadidős tevékenység eltőltésére ad lehetőséget.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költséget a községi
önkormányzat fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen 15 % a roma lakosság
aránya.
Wesley iskolában a speciális nevelési igényű gyermekek járnak, amelyek jelentős számban a roma
etnikumhoz tartoznak az iskola ifjúsági nevelési programjai során gyakran használja a település sportpályáját
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09Befejezés: 2010. 06előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak. Költségvetés rendelkezésre áll
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)Kapcsolódása más projektkhez mint pl:, az általános iskola korszerűsítése és felújítása.

projekt sorszáma57fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeA sportpálya és az öltöző felújítása
Csobádonprojekt gazda neveCsobád Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeBukovenszki István
3848 Petőfi út 35.
csobadpmh@t-online.hu
46/456-218megvalósulás helyszíne (település)Csobádösszköltség, MFt17igényelt támogatás,
MFt15amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított öltöző és sportpálya alapterülete 800 m2
1 db felújított öltöző
1 db felújított sportpályaszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település
lakosságának száma: 729 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a sportöltöző felújítása

elengedhetetlen. A községben több alkalom van amikor szabadidős programként használják a sportpályakörnyezetét és az épület új infrastruktúrával kellemes programozási lehetőséget nyújt majd a község
életében. A sportpálya felújítása a településen élő fiatalok és idősebbek sportolását segítené elő.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolás céljából az épület felujítása
amelyben kulturált körülmények között készülhetnek a sportolni vágyok a szabadidő eltöltéséhez.
A településen élő emberek szórakozási lehetőségeinek a javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.
A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az időt.projekt tevékenységeiA sportöltöző és a sportpálya
felújítása ami a község hétköznapi és a szabadidős tevékenység eltöltésére ad lehetőséget.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költséget a községi
önkormányzat fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
A sport összehozhatja a település roma és nem roma lakosságát egy közös cél érdekében.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma58fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeHernádszentandrás község
sportöltözőjének felújítása és környezetének rendezéseprojekt gazda neveHernádszentandrás Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeÜveges Gábor polgármester
3852 Hernádszentandrás Fő út 41.
46/458-240megvalósulás helyszíne (település)Hernádszentandrásösszköltség, MFt11igényelt
támogatás, MFt10amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett
operatív program és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű
településfejlesztés, települések infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított öltöző alapterülete 70 m2, park 450 m2
1 db felújított öltöző
1 db felújított parkszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település
lakosságának száma: 485 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a sportöltöző felújítása
elengedhetetlen. A községben több alkalom van amikor szabadidős programként használják a sportpálya
környezetét és az épület új infrastruktúrával kellemes programozási lehetőséget nyújt majd a község
életében. A környezetében lévő park kialakítása az idősebb generációtól kezdve a fiatalokig egy közösségi
térként funkcionáló tudna ellátni.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolás céljából az épület felújítása
amelyben kulturált körülmények között készülhetnek a sportolni vágyok a szabadidő eltöltéséhez.
A településen élő emberek szórakozási lehetőségeinek a javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.

A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az időt.projekt tevékenységeiA sportöltöző felújítása és a
környezetében található közösségi park rendezése. Ami a község hétköznapi és a szabadidős tevékenység
eltöltésére ad lehetőséget.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott. Ez parkosítás fenntartása is megoldható az önkormányzat segítségével.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA magán célra kiadott épület pénzügyi
bevétele és az önkormányzati támogatás ami fenn tarthatja az épületet.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
A sport összehozhatja a település roma és nem roma lakosságát egy közös cél érdekében.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 08Befejezés 2009 12.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6-8 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma59fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeA sportpálya és az öltöző felújítása
Perénprojekt gazda nevePere Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeBártfai Pál
polgármester
3853 Pere Rákóczi út 1.
46/386-603megvalósulás helyszíne (település)Pereösszköltség, MFt3,3igényelt támogatás,
MFt3amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított öltöző és sportpálya alapterülete 800 m2
1 db felújított öltöző
1 db felújított sportpályaszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település
lakosságának száma: 382 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a sportöltöző felújítása
elengedhetetlen. A községben több alkalom van amikor szabadidős programként használják a sportpályakörnyezetét és az épület új infrastruktúrával kellemes programozási lehetőséget nyújt majd a község
életében. A sportpálya felújítása a településen élő fiatalok és idősebbek sportolását segítené elő.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a sportolás céljából az épület felújítása
amelyben kulturált körülmények között készülhetnek a sportolni vágyok a szabadidő eltöltéséhez.
A településen élő emberek szórakozási lehetőségeinek a javítása.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.
A célcsoportban elsősorban a sportolni vágyók találhatók akik a felújított épületben és a környezetében
rendezett körülmények között tölthetik el az időt.projekt tevékenységeiA sportöltöző és a sportpálya
felújítása ami a község hétköznapi és a szabadidős tevékenység eltöltésére ad lehetőséget.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az

üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költséget a községi
önkormányzat fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
A sport összehozhatja a település roma és nem roma lakosságát egy közös cél érdekében.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009. 09.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma60fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeFulókércs tornaterem építése,
létesítéseprojekt gazda neveFulókércs Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeZoltai
László
fulokercs@t-online.hu
3864 Fúlókércs Fő út 93.
46/470-201megvalósulás helyszíne (település)Fulókércsösszköltség, MFt44igényelt támogatás,
MFt40amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Épített öltöző és tornaterem alapterülete 800 m2
2 db új öltöző
1 db új tornateremszámszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település
lakosságának száma: 383 fő
Érintett fiatalok száma 60 főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen indokolt egy
tornaterem építése a meglévő iskolai oktatás szempontjából. A településre több községből érkeznek be
tanuló fiatalok. A településnek nincs rendelkezésre álló létesítménye a testmozgáshoz és a szabadidő
eltöltésére.
projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA projekt elsődleges célja a fiatal iskolába járó generáció
egészségének a megőrzése és a sportolási igények kielégítése.
projekt célcsoportjaA projekt közvetlen célcsoportja az általános iskolába járó tanulok.
A projekt közvetett célcsoportja a település lakossága, akik a szabadidős tevékenységeket folytathatnak az
épületben.
projekt tevékenységeiA tornaterem építés, hőszigetelés és gazdaságos üzemeltetés megoldása.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA épületet az iskolai oktatás céljából
építenék elsősorban. A településen a visszajelzések alapján a diákok testnevelési és sportolási szükségletük
kielégítése céljából építene tornatermet. A környező településeken sincs tornaterem Így az épületet egyéb
célból is lehet igény bevenni.költséghatékonyság, alternatívákNem iskolai foglalkozások idején az épületet
kilehet adni bérbe sport és szabadidős foglalkozások céljára.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásA magán célra kiadott épület pénzügyi
bevétele és az önkormányzati támogatás ami fenn tarthatja az épületet

Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen jelentős a roma lakosság
aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2010 03.Befejezés 2010 09.előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Az előkészítési folyamatok jelenleg is
zajlanak.

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 6 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)Kapcsolódása más projekthez mint pl:, az általános iskola korszerűsítése és felújítása.

projekt sorszáma61fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeKultúrház nyílászáró cseréje beltéri
rekonstrukciója Abaújkérenprojekt gazda neveAbaújkér Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségePalkó Józsefmegvalósulás helyszíne (település)Abaújkérösszköltség, MFt20igényelt
támogatás, MFt18amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtNyílászárók
cseréje7Elektromos hálózat korszerűsítése5Padozat burkolása5Belső mázolási munkák3érintett operatív
program és prioritásÉMOP 3.1.3.Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés,
települések infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított kultúrház alapterülete 1260 m2
1 db felújított kultúrház
számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település lakosságának száma: 687
főprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA településen a Kultúrház felújítása elengedhetetlen. Az épület
nyílászárói elavultak nem zárnak, ezáltal a fűtés költség jelentős többlet kiadást ró az önkormányzatra. Az
elektromos hálózat elavultsága a könyvtár miatt fokozott tűzveszélyes. A padlózat egyenetlen, korhadt. Az
épület belsejének festése 15 éve történt.
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A projekt elsődleges célja a falu közösségi tereként szolgáló épület felújításaprojekt célcsoportjaA projekt
közvetlen célcsoportja a település lakossága.
projekt tevékenységeiAz elektromos hálózat cseréje, nyílászárók cseréje, padló burkolás, mázolás
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA projekt megvalósulása után az épület
üzemeltetési költségei csökkennek, az újonnan beszerzett eszközök javítási és pótlási költségei szintén
csökkennek, használatuk biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a szolgáltatásokat. A projekt során az
üzemeltetőre nem hárulnak többlet-üzemeltetési költségek, ezért a fenntarthatóság mind pénzügyi mind
intézményi szinten megoldott.
költséghatékonyság, alternatívákA költséghatékonyság ebben a projektben, hogy az épület felújításával
az eddigi költségek csökkennek.
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozásAz üzemeltetési költséget a községi
önkormányzat fedezi.
Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javításaA településen 15 % a roma lakosság
aránya.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 08Befejezés 2010. 04előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)Költségvetés rendelkezésre áll

további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája,
időigénye)A program előkészítése előreláthatólag 2 hónapot vesz majd igénybe.

kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

projekt sorszáma62fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeFőtér rekonstrukcióprojekt gazda
neveForró Község Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeRakaczki Zoltán
3849 Forró Fő út 62.
forroph@skylan.hu
70/453-3848megvalósulás helyszíne (település)Forróösszköltség, MFt22igényelt támogatás,
MFt20amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3. Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított Fő tér alapterülete 1050 m2
1 db felújított szabadtéri közösségi tér
6 db kültéri lámpaoszlop, 10 db kültéri pad, 10 db hulladékgyűjtő edényszámszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)Fejlesztést igénybe vevő érintett település lakosságának száma: 2599 fő
Átutazók, vendégek által tett igénybevétel: 4000 fő/év
6 db/rendezvény/évprojekt indokoltsága, szükségszerűségeA település fő tere, elavult, lehangoló
állapotban van. Felújítása elkerülhetetlen, mivel a település központjában helyezkedik el. A helyszínen a
település több fontos hivatalos és szabadtéri rendezvényt tart. ( Szeder Fesztivál) A kialakított park
pihenőként szolgálna a 3-as sz. fő közlekedési úton elhaladó autósok számára is, mivel a fő tér a fő út
mellett közvetlenül található.projekt konkrét célja, célcsoportonkéntA település Fő terének
rekonstrukciója, parkosítással és díszkivilágítás megteremtésével és utcabútorok kihelyezésével.projekt
célcsoportjaA település lakossága, átutazók.projekt tevékenységeiA Fő tér burkolatának eltávolítása és
újra burkolása, parkosítás és díszkivilágítás megteremtése és utcabútorok kihelyezése.projekt kiválasztási
kritériumoknak való megfelelés kifejtéseA település a kistérség 2 legnagyobb népességgel rendelkező
települése. Jelenleg a közösségi rendezvények megtartása jelentős problémát okoz a településnek és
szükségük van egy a népességükhöz méltó Fő tér kialakítására. költséghatékonyság, alternatívákA fő tér
rekonstrukciója során a legkedvezőbb közbeszerzési ajánlat kerül kiválasztásrapénzügyi fenntarthatóság,
működés költsége és finanszírozásA park minimális gondozást igényel, amelyet a település
önkormányzata biztosít, mind pénzügyi, mind humán szempontbólHátrányos helyzetűek, különösen a
romák helyzetének javításaA település lakossága 50 %-ban roma etnikumú, így a településkép javítása az
ő életükre is kihat.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 06.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
2 hónapkapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket,
korábbi projekteket)

projekt sorszáma63fejlesztési irány sorszáma7.4projekt rövid címeKözösségi emlékpark kialakítása
díszkivilágítás kiépítésévelprojekt gazda nevePere Község Önkormányzatakapcsolattartó neve,
elérhetőségeBártfai Pál
K0749@koznet.hu
3853 Pere Rákóczi út 1.
46/385-603megvalósulás helyszíne (település)Pereösszköltség, MFt8igényelt támogatás,
MFt7amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív program
és prioritásÉMOP 3.1.3. Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés, települések
infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)Felújított tér alapterülete 600 m2
1 db megújult közösségi tér

számszerű eredmények (indikátorok, értékkel)A fejlesztéssel érintett település lakosságának száma: 382
fő
projekt indokoltsága, szükségszerűsége
A település fő terének kialakítása sürgető feladat, mivel a település központjában helyezkedik el. A
helyszínen a település több fontos hivatalos és szabadtéri rendezvényt tart. Közösségi térként szolgál a
település lakosai számára.
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A település Fő terének rekonstrukciója, parkosítása és díszkivilágítás kihelyezésével.
projekt célcsoportja
A település lakossága, átutazók.
projekt tevékenységeiA Fő tér burkolatának eltávolítása és újra burkolása, parkosítás és díszkivilágítás
biztosítása
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Közösségi terek fejlesztése
költséghatékonyság, alternatívák
A fő tér rekonstrukciója során az egyszerű és ízléses elemek kialakítására törekszik az önkormányzat
pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A park minimális gondozást igényel, amelyet a település önkormányzata biztosít, mind pénzügyi, mind
humán szempontbólHátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása
A település lakossága 35 %-ban roma így a településkép javítása az ő életükre is kihat.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás 2009 08.Befejezés 2009. 12előkészítettség
(beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
2 hónapkapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket,
korábbi projekteket)

projekt sorszáma64fejlesztési irány sorszáma7. 4projekt rövid címeFancsal Község közös épületében
található Öregek Napközi Otthonának felújításaprojekt gazda neveFancsal Község
Önkormányzatakapcsolattartó neve, elérhetőségeVarga István polgármester
fancsal@freemail.hu
3855 Fancsal, Rákóczi út 46.
46/587-575megvalósulás helyszíne (település)Fancsalösszköltség, MFt22 M Ftigényelt támogatás,
MFt20 M Ftamennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFtérintett operatív
program és prioritásÉMOP 3.1.3. Bkapcsolódás a fejlesztési irányhozKisléptékű településfejlesztés,
települések infrastrukturális fejlesztése
számszerű outputok (indikátorok, értékkel)1 db felújított tetőszerkezet 300 m2számszerű eredmények
(indikátorok, értékkel)1 db megújult közösségi tér
A fejlesztéssel érintett település lakosságának száma 377 főprojekt indokoltsága, szükségszerűsége
1800-as években készült tetőszerkezet elavult, életveszélyes.
projekt konkrét célja, célcsoportonként
A tetőszerkezet cseréje. Az orvosi rendelő és a Idősek Napközi otthonának folyamatos működésének
biztosításaprojekt célcsoportjaIdősek a település lakossága
projekt tevékenységei
Az épület részleges rekonstrukciója a tetőszerkezet felújításával.
projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése
Az életveszélyes közeli helyzet megszüntetése.
költséghatékonyság, alternatívákA projekt a veszélyhelyzet elhárítása miatt fontos ezért költséghatékony.
Az új tetőszerkezet építésénél figyelembe kell venni a hőszigetelés szempontjait.

pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás
A fenntartás esetleges költségeit az önkormányzat biztosítjaHátrányos helyzetűek, különösen a romák
helyzetének javítása
A településen nem élnek romák. Az idős lakosok a település 50 %-át teszik ki.
megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap)Indítás
2009. 09Befejezés
2009. 12előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája)
Projektötlet
további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye)
3 hónap
kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi
projekteket)

