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6. számú melléklet  
 

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatás 
 
A HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések száma, címe, témaköre 
 
Előzmény – információ gyűjtés a helyi közösség bevonásával: 
A Közép- Szabolcsi LEADER Egyesület (akkor még Ibrány és Térsége Természetvédelmi Egyesület) - 
mint a Vidékfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 
területeként előzetes elismeréssel rendelkező szervezet - az Irányító Hatósággal 2015. augusztus 28. napján 
létrejött megállapodásában vállalta a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területén legalább 8 fórum 
megvalósítását és a szervezet térségbe való bevezetését, megismertetését.  
A fórumsorozat „A vidékfejlesztési feladatokat ellátó Ibrány és Térsége Természetvédelmi Egyesület 
szervezet bevezetése a térségben” címmel került meghirdetésre és megrendezésre a fejlesztési terület 8 
településén. (Az egyesület névváltozása a jogerős változás bejegyzést követően: Közép- Szabolcsi 
LEADER Egyesület néven tevékenykedik). 
A rendezvény sorozat célja volt, hogy a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program megvalósítása érdekében új 
LEADER HACS címbirtokosságra pályázó szervezetünk HFS tervezési területén olyan fórumokat 
valósítsunk meg, amelyek elősegítik a szervezet bevezetését, megismerését és meggyökeresedését a 
térségben és ezzel egy időben történjen meg a lakosság igényeinek felmérése is. 
 
A fórumsorozat megvalósítására 2015. szeptember 1. és 2015. október 31. időszakban került sor Balsa, 
Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel és Tiszatelek településeken, amelyek úgy 
kerültek meghirdetésre, hogy azokon a szomszédos települések lakói is jelen lehettek, ezért minden 
eseményt a 8 településre szabva és minden településen kiplakátozva és postaládákba eljuttatott 
szórólapokon hirdettünk meg, az elektronikus hírlevelek, és az egyesült, valamint a települések weblapján 
közölt tájékoztatások mellett. 
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy minél többen tudjanak részt venni a fórumokon, ezért az azokon való 
részvételt nem szűkítettük be helyi szintre, hanem lehetőséget adtunk azoknak az érdeklődnek is, akik 
elfoglaltságuk miatt a lakóterületén nem tudott eljönni a meghirdetett időpontban, azonban ez nem csak a 
fórumon való kommunikációt tette lehetővé, hanem előre egyeztetett időpontokban a településeken tartott 
fogadóórákon, illetve erre a célra fenntartott irodánkban is lehetőséget biztosítottunk a személyes 
konzultációra.  
 
Sokan vették és veszik igénybe jelenleg is az egyszemélyes konzultáció lehetőségét, mivel a települések 
között, igen rossz a közösségi közlekedés, a járásközpont csak nagyon nehezen érhető el. A 
kihelyezett ügyfélfogadások keretében az egyéni fejlesztési elgondolásokat és azok lehetséges megoldásait 
beszéltük át. Ilyen típusú kommunikációra a későbbiekben is lehetőséget kell teremtenünk a tájékoztatás 
egyenletes és esélyteremtő biztosítása céljából. Nagyon fontos, hogy nem csak pályázóként, hanem egy-egy 
közösség képviselőjeként is voltak jelen, amely keretében megfogalmazásra kerültek a közösséget segítő 
lehetőségek feltérképezései is. 
A fórumokon nem prezentációs előadásokkal kívántuk felhívni a figyelmet az új lehetőségekre, hanem 
irányított kérdezési technika alkalmazásával történt az információ gyűjtés. Az irányított beszélgetés, azaz 
facilitálás és animálás keretében történő a lakosság megkérdezése nagyon hatékony módszer, mivel ez által 
minden résztvevő legalább egyszer megszólításra kerül, amelyben a település és fejlesztési elképzelések 
vonatkozásában a saját tapasztalatát, elképzelését osztotta meg velünk. A módszer segít rávezetni a 
jelenlévőket a közös gondolkozásra, és folyamatosan, lendületesen megtartja a figyelmet.  
Olyan kérdésekre kerestük a választ, mint pl.:  
 
Mi is az a LEADER?  Tudják –e, hogy a település tábla mellett elhelyezett Európai LEADER Közösség 
tábla, mit jelent? Miért fontos ez a település közösségének? Miért fontos, hogy most itt vagyunk és 
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beszélgetünk a közösség dolgairól. Miben tud segíteni a helyi közösségnek a LEADER Program?  
Pályázott-e már?  Milyen tapasztalattal? Mire lenne pályázóként fejlesztési igénye? Fiatalként, idősként 
miben látja a település jövőjét? Min változtatna, hogy jobb legyen itt élni, hogy jobb legyen a 
komfortérzése a településen.  A településre idelátogató turistának, érdeklődőnek hogyan mutatná be a 
lakóhelyét, mit mutatna meg, melyek a település erősségei, gyengeségei? Miben tudunk mi segíteni? Miben 
tudna ő a változáshoz hozzájárulni? Vállalkozóként, miben gondolkodik? Mekkora projekt méretben és 
mire nyújtana be pályázatot?  
Nagyon érdekes válaszok születtek, amelyek mind az intézkedések megfogalmazásában, mind pedig a 
helyzetelemzés elkészítésében adnak jelentős információt számunkra, melyek a stratégia készítése során 
beépítésre kerültek.  
 
A fórum sorozat tovább folytatódott a HFS tervezés II. ütemének megvalósítása idején, amely leginkább 
szakmai rendezvények keretében valósultak meg. Ezek célja nem csak a HFS tervezéshez kapcsolódó 
intézkedések megfogalmazása volt, hanem ezzel egy időben a résztvevők új információkhoz való 
hozzáférésének biztosítása is, amelyben fontos szerepet kaptak a jó gyakorlatok bemutatása, a korábbi 
fejlesztési tapasztalatok összegzése is.  
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során a tervezés átláthatósága továbbra is az alapvető célja az 
egyesületnek, hiszen a stratégia a lakosság egészének szól, annak megismerése közérdek. 
A programok és fórumok meghirdetése változatlanul az egyesület honlapján www. 
kozepszabolcsileader.hu oldalon, az egyesület Facebook oldalán, minden partnerünk részére elektronikus 
levélben meghívót küldünk a rendezvényekre, valamint a térség településeinek honlapján, valamint 
hirdetőtábláin is meghirdetésre kerül. 
 
 A tervezés folyamán a térség szereplői között külön figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű, 
kirekesztett csoportok megszólítására pl. Búj, Paszab települések, ahol nagyon magas a roma lakosság 
száma. Ezen társadalmi csoportok különösen érzékenyek a térségben bekövetkező negatív irányú 
gazdasági változásokra, így megszólításuk rendkívül fontos. A hátrányos helyzetű csoportok bevonása 
egyrészt a teljes nyilvánosságot biztosító eszközök (honlap, kérdőívek terjesztése, e-mail megkeresések, 
felhívások) alkalmazásával, a helyi vezető személyes közreműködésével, valamint az információszerzés 
hatékonyabb eszközeinek alkalmazásával történik (személyes konzultáció, fórumok tartása). Tekintettel 
arra, hogy a tervezési folyamat során a nyilvánosság biztosított, valamint az egyesület tagjai (vállalkozói, 
civil és közszféra) több alkalommal is tájékoztatást kapnak a stratégia kidolgozásáról, az ágazat közeliség 
elve megvalósul.  
 
A tervezési folyamatot és a stratégia megalkotását az Egyesület munkaszervezete koordinálja, melyet segít 
egy Tervezést Koordináló Csoport (TKCS). A TKCS-t az egyesület polgármesterekkel kiegészített 
elnökség tagjai alkotják, akik véleményező és javaslattevő szerepet látnak el különböző tematikák alapján. 
 
A HFS tervezésben, illetve a LEADER program megvalósításában az Egyesület számára fontos a 
partnerség, mert általa jobb és reálisabb jövőkép és ennek megfelelő stratégia készülhet, ami jobban 
szolgálja a térség felzárkózását, az ott élők életminőségének javítását. A helyi partnerségen alapuló 
részvétel segít a problémák és lehetőségek feltárásában, hiszen a részvétel sokféle adat gyűjtésében 
segíthet, de az egyetlen forrása az egyének vágyait, véleményét és értékrendjét tartalmazó információknak.  
 
A programok és projektek innovativitására is hatással van, hiszen az új ötletek, innovációk sokszor az 
eltérő gondolkodású partnerek találkozásából születnek. A partnerség segít aktivizálni a vidéki 
közösségeket, ennél fogva komoly közösségformáló erő. A LEADER számára a helyi emberek jelentik az 
elsődleges erőforrást, és a LEADER projektek megkülönböztető jellemzője a helyi lakosság képességeibe 
vetett bizalom, amely megengedi, hogy az ott lakók döntsék el, milyen fejlődési irány illik leginkább 
környezetükhöz, kultúrájukhoz, képzettségükhöz és hagyományaikhoz. 
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A kevésbé mobil társadalmi csoportokhoz vagy közösségekhez a helyi rendezvényekhez kapcsolódva 
teszünk kísérletet a közösség szereplőinek megszólítására. pl. Nagyhalász – homoktanyán a nyugdíjas 
csoport hagyományőrző rendezvényén kérdeztük az időseket a településük jövőképéről, véleményük 
szerinti fejlesztési szükségletekről és a nyugdíjas klub pályázati lehetőségeiről. Az ilyen típusi 
megkérdezések nyitottabbak, véleményeiket könnyebben elmondó beszélgetéseket eredményez. 
 
Fontos megemlítenünk, hogy a helyi fórumok során tapasztalt információ hiány és a megkérdezettek 
igényét figyelembe véve (több szféra közös gondolkodása), ezért a kis létszámú, kifejezetten csak egyes 
célcsoportok megszólítása helyett a mindenki számára elérhető műhelymunkák, műhely konferenciák 
kerültek megvalósításra. Ezek igen magas látogatottságot eredményeztek, 60-100 fős részvételi aránnyal 
zárultak, amely igazolj számunkra az típusú rendezvények szükségességét. 
 
Tekintettel arra, hogy a HFS tervezés már 2015. szeptemberétől kezdődően az II. mérföldkő 2016. 06.10. 
napi megvalósításának időpontjáig folyamatos és elválaszthatatlan része ezért az események kronológia 
sorrendben történő megvalósulása az alábbiak szerint történt:  
 

2015.09.04 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Szakmai tájékoztató fórum (polgármesterek) 

2015.09.09 
Nagyhalász, Multifunkcionális 
Szolgáltató Központ Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.07 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Tájékoztató fórum, Közgyűlés 

2015.10.14 Balsa, IKSZT Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.19 Gávavencsellő, IKSZT Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.22 Buj Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.26 
Nagyhalász, Multifunkcionális 
Közösségi Ház Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.27 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Irányító Hatóság-új LEADER HACS-ok szakmai 
konzultációja 

2015.10.27 Tiszabercel, Teleház Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.30 Tiszatelek, Polgármesteri Hivatal Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.10.30 Paszab, Tájház Térségi szakmai tájékoztató fórum, TKCS  

2015.11.09 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Térségi szakmai tájékoztató fórum 

2015.11.23 Budapest, Külügyminisztérium 
Tisza Régió Stratégia egyeztetés 
KM+TŐOSZ+LESZ+ÉAR LEADER -ek 

2015.11.24 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

HFS tervezést segítő műhelymunka és szakmai 
konzultáció 
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2015.12.14 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Elnökségi ülés és Közgyűlés 

      

2016.01.12 Budapest, FM HFS tervezés, szakmai konzultáció 

2016.01.14 Buj, IKSZT TKCS ülés helyi vállalkozókkal 

2016.01.15 

Egyek, Polgármesteri Hivatal, 
LEADER Térségek között 
együttműködés feltérképezése, jó 
gyakorlatok helyszíni bejárása  HFS tervezés, projekt látogatás 

2016.02.05 Nyíregyháza, Megyeháza HFS tervezés, szakmai konzultáció 

2016.02.08 Nagyhalász-Homoktanya,  HFS tervezés, TKCS civil szervezetekkel 

2016.02.09 Budapest, Herman Ottó Intézet 
LESZ, KIFESZ által szervezett szakmai konferencia, 
szakmai rendezvény 

2016.02.11 Ibrány HFS termezés, szakmai egyeztetés 

2016.02.25 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Vidékfejlesztési műhelykonferencia, TKCS 

2016.02.29 Nyíregyháza, Megyeháza 
Sz-Sz-B.M. LEADER HACS-ok és a Sz-Sz-B. M. 
Hivatal egyeztető ülés, HFS tervezéshez 

2016.03.18 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár TKCS ülés (polgármesterek és elnökségi tagokkal) 

2016.03.23 
Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár Elnökségi ülés és közgyűlés 

2016. 04. 21.  Budapest, Kossuth Klub, HOI Merre tovább naturparkok? Műhelykonferencia 

2016.05.25 Budapest , Miniszterelnökség HFS egyeztetés az Irányító Hatósággal 

2016.05.26 Tiszabercel, Idősek Háza Közösségi alapú örökségvédelem és térségfejlesztés - 
natúrpark létrehozásának lehetősége a Rétközben - 
Szakmai nap 

2016.05.31 Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Felügyelő Bizottsági ülés, 2015. évi mérlegbeszámoló 
és stratégiai tervezés 

2016.05.31 Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Elnökségi ülés, 2015. évi mérlegbeszámoló és 
stratégiai tervezés 

2016.05.31 Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Közgyűlés, 2015. évi mérlegbeszámoló és stratégiai 
tervezés 
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2016.06.10 Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés 2014-2020                                   
Tervezést koordináló Csoportülés 

2016.06.10 Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Helyi Fejlesztési Stratégia II. mérföldkő elfogadása - 
Közgyűlés 

2016.07.02.   Lengyelország, Lublini tartomány 
Lengyel – Magyar Nemzetközi Együttműködések 
előkészítő látogatása. 

 
 

A HFS tervezési folyamatot és a stratégia megalkotását, valamint az ahhoz kapcsolódó tényfeltáró, 
tájékoztató szakmai rendezvényeket az Egyesület Munkaszervezete szervezi és koordinálja, amely 
munkáját az Egyesület tagságából felállított Tervezést Koordináló Csoport segíti. A TKCS tagjai 
véleményező és javaslattevő szerepet látnak el különböző tematikák alapján (gazdaságfejlesztés, turizmus, 
esélyegyenlőség, roma kérdés, kultúra, hagyományőrzés, egyház, ifjúság, civil, önkormányzatok stb.). 

 
 

HFS tervezéshez kapcsolódó (előkészítő) szakmai rendezvények 
 
HFS alátámasztását szolgáló elkészült tanulmányok címe, témaköre: 
A HFS kezdeti munkálatai közül megemlíteném a munkaszervezet által készített projekt-adatlapokat. 
Külön sablonokat állítottunk össze mindhárom szféra részére a 2015. év szeptemberében. Az említett 
sablonokat elhelyeztük a honlapunkon, melyen egy új menüablakot is létrehoztunk HFS 2014-2020 
címmel. Így minden érdeklődő számára lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a neki megfelelő sablont 
letöltse, kitöltse és visszajuttassa munkaszervezetünk számára. Az említett projekt-adatlap sablonokat a 
facebook profilunkban is elérhetővé tettük, illetve e-mailek segítségével eljuttattuk a címlistáinkon 
szereplőknek. Az említett műhelynapokra nyomtatott verzióban is magunkkal vittük a sablonokat, hogy az 
érdeklődők a helyszínen kitölthessék. Összesen 54 db projekt-adatlap érkezett vissza 
munkaszervezetünkhöz, melyből 26 db civil elképzelés, 14 db önkormányzati elképzelés és szintén 14 db 
vállalkozási elképzelés. A visszajuttatott adatlapokat a munkaszervezet feldolgozta és beépítette a készülő 
HFS-be. A térségükben szervezett műhelynapok nagyon jó lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 
munkaszervezet által összeállított projekt-adatlapok alapján beszélgetések folyamán is rögzítsünk fejlesztési 
elképzeléseket. A műhelynapok alkalmával megtartott képzéseket követően lehetőséget biztosítottunk 
kötetlen beszélgetésekre, melyek során bemutattuk az elkészített adatlapjainkat. A műhelynapok alkalmával 
65 szóbeli megbeszéléseken alapuló projektet rögzítettünk, melyeket beépítettünk HFS-nk tervezésébe. 
Több alkalommal személyes találkozókat is szerveztünk, melyeket az érdeklődők kértek 
munkaszervezetünktől telefonosan. Ezek során is átbeszéltük a VP lehetőségeit, elhelyeztük fejlesztési 
elképzeléseiket az operatív programok által nyújtott lehetőségek között.  
 
A jövőben szeretnénk térségi előremozdulást tenni az alternatív energiaforrások nagyobb kapacitású 
felhasználása és kinyerése irányába is, de a jelenlegi fejlesztési forrásaink sajnos nem teszik lehetővé az 
elmozdulást az említett irányba. 

 
A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre 
 
Számos lehetőséget igyekeztünk biztosítani arra nézve, hogy a térségünkből érdeklődők megtehessék 
észrevételeiket, fejlesztési elképzeléseiket elmondják munkaszervezetünk részére a HFS-nk minél szélesebb 
körű informálása érdekében. 
 
Már 2015. júniusában fórumot tartottuk a HFS elkészítésével-, a térségünk felkészítésével kapcsolatosan. 
A nevezett fórumon átadtuk térségünk számára a legújabb információinkat a Helyi Fejlesztési Stratégiánk 
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elkészítésével kapcsolatosan. A tájékoztató fórumunkat egy-, az észak-magyarországi HACS-al összevont 
regionális értekezlet előzte meg, melyen részt vettek az IH és az MVH képviselői is, alapinformációkkal 
ismertették meg a jelenlévőket. Ezeket az információkat továbbítottuk térségünk felé a megszervezett 
fórumunkon. 
 
2015. augusztus 17. napján általános fórumot szerveztünk térségünk részére, ahol az elfogadott 
Vidékfejlesztési Programot mutattuk be, a fejlesztési lehetőségeket a programon belül, illetve a hozzá 
kapcsolódó forrásallokációkat. 
 
2015. szeptember 28. napján került sor a következő tájékoztató fórumunkra, melyen ismertettük a NAK 
által megjelentetett Nemzeti Agrárgazdasági Kézikönyvet, illetve ismertettük a Helyi Fejlesztési Stratégia 
dokumentumait. A HFS tájékoztató során bemutatásra kerültek a tervezési dokumentumok, a térségünk 
fejlesztési forrásai, az elvégzendő feladatok. Már ezen a fórumunkon adottak voltak projekt-adatlapjaink 
sablonjai, így felhívtuk a jelenlévők figyelmét arra, hogy fejlesztési elképzeléseiket a nyomtatvány 
segítségével juttassák vissza munkaszervezetünk részére, hogy azokat beépíthessük a stratégiánkba. 
 
2015. október 13. napján kitelepült a munkaszervezet Ilk településére és tájékoztatókat tartottunk az 
érdeklődőknek a HVS-nk által elért eredményekről, a végbeszámolónkban foglaltakról, illetve 
felkészítéseket végeztünk a HFS-el kapcsolatosan. 

 
Egész térségünket átfogó workshopot szerveztünk a HFS elkészítésével kapcsolatosan Vásárosnamény 
városában 2015. október 15. napján, mely több szakaszra tagolható. Az első szakaszban ülésezett a Felső-
Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése, melynek napirendi pontjai között szerepelt a Tervezői 
Csoport és Tematikus Csoport tagjainak, vezetőinek a megválasztása. A napirendet megelőzte a HFS 
tervezési folyamatainak a bemutatása című napirendi pont, ahol a munkaszervezet lépésről-lépésre 
tájékoztatta az egyesület tagjait a HFS elkészítésének folyamatiról. Megválasztásra kerültek a TKCS tagok, 
majd első ülésezésüket tartották, melyen a HFS általános irányvonalai kerültek megbeszélésre, elfogadásra, 
illetve a munkaszervezet vázolta az adatgyűjtéssel, képzéssel kapcsolatos terveit, a tervezési folyamatokat. 
Az ülésezést követően térségi fórumot tartottunk, ahol tájékoztattuk az érdeklődőket az aznapi 
információkról, folyamatokról, tervezési irányvonalakról. 
 
A TKCS ezt követően még két alkalommal ülésezett 2016. január 27. napján és 2016. március 1. napján.  
 
2016. január 27. napján a TKCS ülésezés során a munkaszervezet bemutatta adatgyűjtési munkáját a 
tervezőknek, ezt megelőzte a héthelyszínes képzős-tájékoztató műhelynap-sorozat a térségben. A 
begyűjtött információkat a munkaszervezet feldolgozta, rendszerezte és bedolgozta a HFS draft 
verziójába. A TKCS részletesen átbeszélte a HFS területeit a tervezési sablonnak megfelelően, a térség 
gazdasági, társadalmi, környezeti és esélyegyenlőségi részeit. Elfogadta a swot-analízist és az említett 
területeket részletező HFS részeket. Átbeszélésre kerültek a visszaérkezett és begyűjtött projektötletek és 
ezek tartalma alapján elfogadásra kerültek a fejlesztési irányok, célterületek. Ezt követően a 
munkaszervezet a műhelynapjainak második sorozatát bonyolította le a térségben 2016. február hónapban, 
tájékoztatván és képezvén a térséget a kijelölt fejlesztési célterületekkel kapcsolatosan. 
 
2016. március 23. napján ismételten ülésezett a TKCS, ahol véglegesítette a fejlesztési célirányokat, 
azoknak kritériumait, forrásokat rendelt ezekhez és időbeli beosztásokat is elfogadott azokkal 
kapcsolatosan. Az ülésezés során elfogadta az elkészített és véglegesített HFS draft verziót és az így 
elfogadott anyagot megfelelőnek tartotta a közgyűlési előterjesztésre és elfogadásra. 

 
2016. március 23. napján a Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület közgyűlése 1. napirendi pontjában 
részletesen átbeszélte a térség Helyi Fejlesztési Stratégiájának draft verzióját, majd azt elfogadta 1/2016. 
(III.23.) számú határozatával, amely az Irányító Hatóság részére 2016. március 30. napján elektronikus 
levélben értékelésre megküldésre került. 
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2016. április 21.  Műhelykonferencia „A magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója” 

végrehajtásának elősegítésére (Kossuth Klub, Budapest VIII. Múzeum u. 7). A natúrpark minden 
esetben a helyi közösségek által létrehozott tájszintű terület- és vidékfejlesztési együttműködés. Célja, hogy 
a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok közötti összhangra 
törekedve biztosítsa a területen élő lakosság boldogulását úgy, hogy közben a táj élővilágának életfeltételei 
fennmaradnak és javulnak. 

 
 

2016.05.26. Közösségi alapú örökségvédelem és térségfejlesztés - natúrpark létrehozásának lehetősége a 
Rétközben - Szakmai nap (Tiszabercel, Idősek Háza).  
A Rétköz területén működő Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület Naturpark létrehozását tervez 
megvalósítani. A natúrpark minden esetben a helyi közösségek által létrehozott tájszintű terület- és 
vidékfejlesztési együttműködés. Célja, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a gazdasági, társadalmi 
és környezeti szempontok közötti összhangra törekedve biztosítsa a területen élő lakosság boldogulását 
úgy, hogy közben a táj élővilágának életfeltételei fennmaradnak és javulnak. 
 
 
2016.05.31. HFS TKCS ülés (Ibrány, Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár). 
 
2016.05.31. Felügyelő Bizottsági ülés, 2015. évi mérlegbeszámoló és stratégiai tervezés (Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési Központ és Könyvtár). 
 
2016.05.31. Elnökségi ülés, 2015. évi mérlegbeszámoló és HFS tárgyalása 
(Ibrány, Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár). 
 
2016.05.31. Közgyűlés, 2015. évi mérlegbeszámoló és HFS tárgyalása (Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár). 
 
2016.06.10. Elnökségi ülés, HFS II. mérföldkövének tárgyalása, elfogadása (Ibrány, Ibrányi László 
Művelődési Központ és Könyvtár). 
 
2016.06.10. Közgyűlés, HFS II. mérföldkövének tárgyalása, elfogadása (Ibrány, Ibrányi László Művelődési 
Központ és Könyvtár). 
 
2016. 07. 02. –  2016. 07. 05. Lengyel – Magyar Nemzetközi Együttműködések előkészítő látogatása. 
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5. A HFS elkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma település és 
partnerségi szektor szerint 
 

2014 -2020 Programozási Időszakhoz kapcsolódó Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítéséhez kapcsolódó 
szakmai rendezvények  

Dátum Helyszín Megnevezés 
Összes 
résztvevő   Téma 

2015.09.04 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Szakmai tájékoztató 
fórum 
(polgármesterek) 10 

Ö: 8           
C: 2            
V: 0                  

A Közép-Szabolcsi LEADER 
Egyesület első szakmai, HFS 
előkészítő 
konzultációja,amelyen elsőként 
a település vezetők kaptak 
részletes tájékoztatást az ehhez 
kapcsolódó közös 
feladatainkról 

2015.09.09 

Nagyhalász, 
Multifunkcionális 
Szolgáltató Központ 

Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 20 

Ö: 6            
C: 6             
V: 6            
IH: 2 

1) 2014-2020 fejlesztési időszak 
aktualitásai Előadó: Lantos 
Gergely - Miniszterelnökség.   
2) Közös ügyünk és közös 
feladataink. HFS a helyi 
igények tükrében. Lakossági 
Fórum sorozat egyik állomása, 
ahol a helyi igények felmérése a 
LEADER Program 
bemutatása, társadalmasítása 
tötrént, továbbá közösségi 
animálás a HFS tervezés 
tükrében. Számos étékes 
információt osztottak meg a 
stratégia tervezéshez 
illeszkedve. Pl. Közösségi terek 
fejlesztésére, civil szervezetek 
közösségi rendezvényeinek 
szervezésére, eszköz 
beszerzésekre, térfigyelő 
rendszerekre, horgásztó és autó 
szerelő műhely, valamint helyi 
kifőzde fejlesztésére lenne 
szükség leginkább. 

2015.10.07 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár Elnökségi ülés   13 

Ö: 4             
C: 4             
V: 5          

1) Tájékoztatás az egyesület 
jogállásáról, a LEADER Helyi 
Akciócsoport 
címbirtokosságának 
megszerzéséig szükséges 
feladat ellátásáról.       2) 
Tájékoztatás az egyesület 
munkaszervezetéről, 
megbízatásairó és 
feladatellátásáról.      3) 
Tájékoztatás az Egyesület 
működése, finanszírozása 
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tárgyában szükséges 
intézkedésekről.     4) 2015. évi 
működési költség 
megtárgyalása   5) Alapszabály 
módosítás megtárgyalása, a 
módosított alapszabály 
elfogadása   6) SzMSz 
előkészítése, elfogadása    7) 
Egyebek : HFS  tervezés                   

2015.10.07 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Tájékoztató fórum, 
Közgyűlés 35 

Ö: 8           
C: 14         
V: 13           

1) Tájékoztatás az egyesület 
jogállásáról, a LEADER Helyi 
Akciócsoport 
címbirtokosságának 
megszerzéséig szükséges 
feladat ellátásáról.       2) 
Tájékoztatás az egyesület 
munkaszervezetéről, 
megbízatásairó és 
feladatellátásáról.      3) 
Tájékoztatás az Egyesület 
működése, finanszírozása 
tárgyában szükséges 
intézkedésekről.     4) 2015. évi 
működési költség 
megtárgyalása   5) Alapszabály 
módosítás megtárgyalása, a 
módosított alapszabály 
elfogadása   6) SzMSz 
előkészítése, elfogadása    7) 
Egyebek                   

2015.10.14 Balsa, IKSZT 
Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 30 

Ö: 1             
C: 18                 
Szoc. 
szöv: 
3               
Magá
nsze
mély:   
8       

Helyi vállalkozások fejlesztése. 
Civil szervezetek részére 
működésre és rendezvények 
támogatására pályázati 
lehetőség. Énekkar részére 
egységes ruházat. (Görög-
katolikus) Templom külső-, 
belső felújítása. 

2015.10.19 
Gávavencsellő, 
IKSZT 

Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 16 

Ö: 7             
C: 3               
V: 4              
Magá
nsze
mély: 
2 

Térfigyelő rendszer kiépítése. 
Közétkeztetést végző konyha 
fejlesztése. Helyi vállalkozások 
fejlesztése, támogatása, 
eszközbeszerzésre pályázati 
lehetőség. Vencsellői római kat. 
Templom külső- belső 
felújítása. 
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2015.10.22 Buj 
Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 37 

Ö: 1             
C: 2                
V: 1                
Magá
nsze
mély:   
33       

Helyi vállalkozások fejlesztése, 
támogatása.  Civil szervezetek 
részére rendezvények 
támogatása, eszközbeszerzés, 
illetve működésre pályázati 
lehetőség. 

2015.10.26 

Nagyhalász, 
Multifunkcionális 
Közösségi Ház 

Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 22 

Ö: 5              
C: 8              
V: 6            
IH: 2            
Magá
nsz: 
1 

Lovasturizmus fejlesztése. Ipari 
terület létesítése. Civil 
szervezetek részére 
rendezvények támogatása, 
eszközbeszerzés. Helyi 
vállalkozások fejlesztése. 
Kerékpárút szélesítése, 
felújítása. Szociális célú 
alkotóház létrehozása 
önkormányzat által. 
Szálláshelyek fejlesztése.  
Református templom felújítás. 

2015.10.27 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Irányító Hatóság-új 
LEADER HACS-ok 
szakmai konzultációja 9 

C: 7              
IH: 2 

  

2015.10.27 Tiszabercel, Teleház 
Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 4 

Ö: 1               
C: 2                  
V: 1 

Tisza-part fejlesztése.  Helyi 
vállalkozás fejlesztése.  

2015.10.30 

Tiszatelek, 
Polgármesteri 
Hivatal 

Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 4 

Ö: 2              
C: 2 

Tisza-part fejlesztése. 
Vállalkozások 
eszközbeszerzésének 
támogatása. 

2015.10.30 Paszab, Tájház 
Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 8 

Ö: 2              
C: 4              
V:2 

Mesterség (szövés) 
tudásátadásának lehetősége.  A 
település lakosait, kisebbségi 
csoportokat bevonó 
rendezvények, képzések, 
attrakciók.  

2015.11.09 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Térségi szakmai 
tájékoztató fórum 40 

Ö: 7             
C: 8               
V: 24           
Kor
m.hiv
: 1 

Civil szervezetek ifjúsági 
programjainak szervezése. 
Helyi vállalkozások fejlesztése. 
Tisza-part fejlesztése.  

2015.11.23 
Budapest, 
Külügyminisztérium Tisza Régió Stratégia 7 

önko
rmán
yzato
k és 
leade
r 
szerv
ezete
k 

A Külügyminisztérimban került 
sor a Duna Stratégia mintájára 
a Tisza Stratégia egyeztetésére, 
ahol  miniszteri biztos, a 
TÖOSZ elnök, LESZ és Az 
ÉAR LEADER szervezetek 
képviseletében a határon 
átnyúló együttműködési és 
főként turisztikai fejlesztések 
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képvi
selői 

lehetőségei volt a téma a HFS 
és megyei stratégiák 
szemszögéből  

2015.11.24 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

HFS tervezést segítő 
műhelymunka és 
szakmai konzultáció 22 

IH és 
LEA
DER 
HAC
S-ok 

A szakmai egyeztetésen az 
Irányító Hatóság  munkatársai, 
valamint a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyében  

2015.12.08 
Budapest, 
Vajdahunyadvár 

V. Vidékfejlesztési 
Nap Gálaest   

szak
mai 
együt
tműk
ödő 
partn
erek 

Szakmai inforációs nap 

2015.12.09 
Budapest, Herman 
Ottó Intézet 

Herman Ottó évzáró 
szamkai 
műhelykonferencia   

szak
mai 
együt
tműk
ödő 
partn
erek 

Szakmai inforációs nap 

2015.12.14 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár Elnökségi ülés 9 

Ö: 2              
C: 4              
V: 3 

1) Tájékoztatás az egyesület 
jogállásáról, a LEADER Hely 
Akciócsoport 
címbirtokosságának 
megszerzéséig szükséges 
feladat ellátásról - HFS 
előkészületeiről.  2) SZMSZ 
jóváhagyása. 

2015.12.14 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár Közgyűlés 31 

Ö: 6            
C: 14           
V: 11 

1) Tájékoztatás az egyesület 
jogállásáról, a LEADER Hely 
Akciócsoport 
címbirtokosságának 
megszerzéséig szükséges 
feladat ellátásról - HFS 
előkészületeiről.    2) SZMSZ 
jóváhagyása. 

2016.01.12 Budapest, FM 
HFS tervezés, 
szakmai konzultáció 6 

C: 2              
FM:1            
HOI: 
3 

A Naturparki Fejlesztési 
Koncepció szakmai 
véleményezése a Helyi 
Fejlesztési Stratégia, valamint a 
Rétköz, mint egy potgenciális 
naturparki terület  
szemszögéből 
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2016.01.14 Buj, IKSZT 
TKCS ülés helyi 
vállalkozókkal 7 

IKS
ZT: 1       
C: 2              
V: 3 

Helyi vállalkozások fejlesztése, 
versenyképességének növelése. 

2016.01.15 

Egyek, 
Polgármesteri 
Hivatal 

HFS tervezés, projekt 
látogatás 11 

Ö: 8             
C: 3 

LEADER Térségek 
együttműködése keretében 
létrejött Ebrendész telep mint 
megvalósítandó mintprojekt 
megtekintése a nagyhalászi 
önkormányzat képviselő 
testületi tagjaival. A látogatás 
nagyon eredményes lett, mivel 
nem csak megismerték Egyek 
település kiemelt fejlesztéseit, 
de még közös együttműködésre 
is sor kerül az önkormányzatok 
feladat ellátásában, így a kóbor 
kutyák begyűjtésében és 
fogadásában is. 

2016.02.05 
Nyíregyháza, 
Megyeháza 

HFS tervezés, 
szakmai konzultáció 17 

Megy
ei Ö: 
1  C: 
15            
V: 1 

A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség a tervek szerint 
GINOP forrásra pályázik vízi 
megállóhelyek kialakítására 
Tisza menti településekkel, 
ehhez kapcsolódhatnak majd a 
LEADER helyi akciócsoportok 
turisztikai beruházásai. 
Utóbbira a megyei Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program turisztikai forrásai 
adhatnak lehetőséget.  

2016.02.08 

Nagyhalász-
Homoktanya, 
Közösségi Ház HFS tervezés 12 

C:12 Civil szervezetek szakmai 
programjainak  megvalósítási 
lehetőségei a LEADER-ben. 
Helyi vállalkozások fejlesztése. 
Tisza-part fejlesztése, 
turisztikai hasznosítása, kikötő, 
szálláshely és szolgáltatás 
fejlesztés, eszköz beszerzés 

2016.02.09 
Budapest, Herman 
Ottó Intézet 

LESZ, KIFESZ által 
szervezett szakmai 
konferencia 

nem saját 
rendezvény   

Natúrparkok jelenlegi helyzete 
és hazai fejlesztésű 
koncepciójának bemutatása.    
KIFESZ 2016. évi tervezett 
programjai.          LEADER 
Helyi Fejlesztési Stratégia 
értékelési szempontjainak 
ismertetése,  javaslatok a 
jelenlévő HACS 
munkaszervezet vezetők és 
munkatársak számára a 
stratégiájuk elkészítésére 
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vonatkozóan. 

2016.02.11 Ibrány 

HFS tervezés, 
szakmai egyeztetés, 
TKCS 5 

Ö: 2              
C: 3 

Civil szervezetek szakmai 
programjainak  megvalósítási 
lehetőségei a LEADER-ben. 
Helyi vállalkozások fejlesztése. 
Tisza-part fejlesztése, 
turisztikai hasznosítása, kikötő, 
szálláshely és szolgáltatás 
fejlesztés, eszköz beszerzés 

2016.02.25 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Vidékfejlesztési 
műhelykonferencia 92 

Megy
ei 
Önk: 
1  Ö: 
10          
C: 41            
V: 27            
IH: 2              
NAK
: 1        
Járási
Hiv: 
1  
MV
H: 3      
MN
VH: 
1   
Orsz.
képv: 
1 
Mag.
sz: 4     

A Műhelykonferencia 
keretében a Vidékfejlesztési 
Program (VP) és az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) 2016. évben 
megjelenő pályázati 
felhívásairól hallhattak 
előadásokat az érdeklődő 
önkormányzati, egyházi, civil, 
vállalkozói, valamint a 
vidékfejlesztésben és 
agráriumban tevékenykedő 
szakmai szervezetek képviselői. 

2016.02.29 
Nyíregyháza, 
Megyeháza 

Sz-Sz-B.M. LEADER 
HACS-ok és a Sz-Sz-
B. M. Hivatal 
egyeztető ülés 12 

Megy
ei Ö: 
2 C: 
7                
V: 2             
MN
VH: 
1 

A Megyei Fejlesztés Koncepció 
és Helyi Fejlesztési Stratégia 
kapcsolódási pontjainak 
megvitatása, Bejárható 
Magyarország Program és a 
Magyar Kajak - Kenu 
Szövetség fejlesztési 
programjainak kapcsolódásai a 
HFS-ekhez és a megyei TOP, 
GINOP forrásokhoz. 

2016.03.18 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

TKCS ülés 
(polgármesterek és 
elnökségi tagokkal) 14 

Ö: 6             
C: 5              
V: 3 

HFS tervezet megtárgyalása. 
Nemzetközi együttműködések 
lehetőségei. 
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2016.03.23 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár Elnökségi ülés 6 

Ö: 2             
C: 4               

HFS tervezetének 
megtárgyalása, elfogadása. 

2016.03.23 

Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár Közgyűlés 20 

Ö: 4             
C: 8              
V: 8 

HFS tervezetének 
megtárgyalása, elfogadása. 

2016.04.07 Nyíregyháza, 
Megyeháza 

Szakmai konzultációs 
nap 

nem saját 
rendezvény 

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat kiemelt 
feladatként kezeli a 2014-2020-
as ciklusban a települési 
önkormányzatok részére 
megjelenő pályázatok 
eredményes megvalósításában 
való közreműködést, ezért 
tájékoztató szakmai napot 
tartottak  a vidékfejlesztési 
program nyújtotta 
lehetőségekről Dr. Mezei 
Dávid Csaba agrár-
vidékfejlesztési stratégiai 
ügyekért felelős helyettes 
államtitkár közreműködésével. 

2016.04.12 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Vidékfejlesztési 
műhelykonferencia 

81 Ö: 6   
C: 49 
V: 17  
IH: 2  
NAK
: 1      
FM: 
2  
MN
VH: 
1 
Szöv.
:1    
Iskol
a: 1    
Megy
ei 
Ö:1 

 Műhelykonferencia a Közép – 
Szabolcsi LEADER Egyesület, 
a Földművelésügyi 
Minisztérium, a 
Miniszterelnökség, a Fiatal 
Gazdák Magyarországi 
Szövetsége, a Kisléptékű 
Termékelőállítók 
Érdekképviselete, valamint az 
ENEREA Észak-Alföldi 
Energia Ügynökség 
közreműködésével.  A helyi 
termékek értékesítése, a 
termékfejlesztés, és a 
tanyafejlesztési program is 
része annak a komplex tervnek, 
amire az idei évben 1,2 milliárd 
forintot költenek állami 
forrásból.  

2016.04.12 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

LEADER HACS-ok 
sszevont régiós 
értekezlet  

29 C: 27 
IH:1  
MN
VH: 
1 

Az Észak-Magyarországi és az 
Észak-Alföldi LEADER 
HACS-ok összevont LEADER 
értekezletére került sor, ahol a 
HFS feldolgozásának aktuális 
állapotairól és teendőiről 
történt tanácskozás., 
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2016.04.21-
22. 

Budapest, 
Múzeumkert 

Föld Napja - 
Tudományfesztivál 
VI.  (2016.04.21-én 
Műhelykonferencia:  
"Mo-i natúrparkok 
fejlesztési 
koncepciója" 
végrehajtásának 
elősegítésére) 

nem saját 
rendezvény 

  A VI. Tudományfesztivál és a 
Föld napja idén is tartalmas és 
interaktív programokkal várta a 
látogatókat 2016. április 21. és 
22. között Budapesten, a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
kertjében. A Közép - Szabolcsi 
LEADER HACS Naturpark 
létrehozását tervez 
megvalósítani, amelyhez a 
rendezvény szakmai alapot 
nyújt. 

2016.04.27 Budapest LESZ elnökségi ülés nem saját 
rendezvény 

  LESZ országos szakmai 
fórumot tervez szervezni, 
amely szakmai előkészítése 
céljából találkozott az elnökség 
Budapesten. 

2016.05.24 Kecskemét, Bács-
Kiskun Megyei 
Katona József 
Könyvtár 

Országos szakmai 
fórum (LESZ 
közgyűlés) 

nem saját 
rendezvény 

  LESZ országos szakmai 
fórumot szervezett, ahol a 
résztvevők a rendelkezésükre 
álló információikkal, 
tapasztalataikkal kívánták 
elősegíteni az új programozási 
időszak eredményes és 
zökkenőmentes megkezdését. 

2016.05.25 Budapest , 
Miniszterelnökség 

HFS egyeztetés az 
Irányító Hatósággal 

    Irányító Hatósággal HFS 
egyeztetés 

2016.05.26 Tiszabercel, Idősek 
Háza 

Közösségi alapú 
örökségvédelem és 
térségfejlesztés - 
natúrpark 
létrehozásának 
lehetősége a 
Rétközben - Szakmai 
nap 

45 Ö: 6   
C: 14 
V: 4   
Iskol
a: 3 
HOI:
3  
ME:1   
FM:2  
MN
VH:1 
Orsz
ággy. 
képv.
:1   
Szöv.
: 1  
Megy
ei Ö: 
1   
Magá
nsz.: 
8 

Natúrpark létrehozását tervezik 
a Rétközben – térségünkben ez 
már a második lenne. Akár egy 
éven belül megszerezhetik az 
ehhez szükséges névhasználati 
címet. A tervet támogatja a 
szakma, több település és a 
civilek is.  Értekezés,  hogy 
milyen lehetőségek rejlenek a 
natúrpark létrehozásában, így 
az örökségvédelemben és a 
térség fejlesztésében. 
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2016.05.31 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Felügyelö Bizottsági 
ülés 

3 ö: 1 
V:1 
C:1 

1) Az Egyesület 2015. évi 
mérlegbeszámolójának 
megtárgyalása és elfogadása   2) 
Egyebek:  HFS tervezés  

2016.05.31 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Rendkívüli elnökségi 
ülés 

8 Ö: 3      
C: 3  
V: 2 

1) Az Egyesület 2015. évi 
mérlegbeszámolójának 
megtárgyalása és elfogadása   2) 
Egyebek:  HFS tervezés  

2016.05.31 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Rendkívüli közgyűlés 33 Ö: 6   
C: 17 
V: 2 

1) Az Egyesület 2015. évi 
mérlegbeszámolójának 
megtárgyalása és elfogadása   2) 
Egyebek:  HFS tervezés  

2016.06.10 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Helyi Fejlesztési 
Stratégia tervezés 
2014-2020                                   
Tervezést koordináló 
Csoportülés 

14 Ö: 3      
C: 5  
V: 6 

1) Az Egyesület 2015. évi 
mérlegbeszámolójának 
megtárgyalása és elfogadása   2) 
Egyebek:  HFS tervezés  

2016.06.10 Ibrány, Ibrányi 
László Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Helyi Fejlesztési 
Stratégia tervezés 
2014-2020                     
Közgyűlés 

14 Ö: 3       
C: 5    
V: 6 

1) Az Egyesület 2014-2020 
Helyi Fejlesztési Stratégia 
végleges verziójának 
megtárgyalása, elfogadása    2) 
Egyebek 

2016.07.02 Lengyelország, 
Lublin tartomány 

Lengyel - Magyar 
Nemzetközi 
Együttműködések 
előkészítő látogatás 

25 

  

Nemzetközi együttműködési 
lehetőségek előkészítése, 
szakmai konzultációk, 
tárgyalások keretében 

 
 
Ibrány, 2016. július 10. 
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