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1. A PROJEKT BEMUTATÁSA
1.1. Helyzetértékelés
Alábbiakban a projekt célterületét jelöljük ki, illetve a mellékletben bemutatott térképen
mutatjuk be jelen pályázati kérelmünket benyújtó településeket, Jászapáti járás településeit,
célterületünket, valamint a helyzetértékelésben a lakosságszámot, népességi adatokat,
demográfiai adatokat is bemutatunk.
Mivel a megjelölt célterületet minden esetben az egész település alkotja, így nem szükséges
utcákkal lehatárolni a területet, amelyre a projekt irányul. A célterületet képez
településrészek egy járást alkotnak, három akcióterületre bonthatóan.
Jászapáti település vezetésével évekre visszanyúló aktív együttműködést mutatunk be
dokumentumunkban a konzorcium tagjai között.
Jászapáti járás
Jászapáti és a járás térségének története er sen köt dik a Jász népcsoport történetéhez. A
tájegység (Jászság) településinek építészete, népi hagyományai, összetartó ereje a Jász
hagyományokban gyökeredznek. Apáti ugyanakkor az egyetlen a régi jász falvak között,
amely nem él víz mellett fekszik. Nevéb l feltételezhet , hogy a középkorban egy apátság
helyezkedett el a területén.
Apáti alapításának körülményei tisztázatlanok. Valószínűsíthet , hogy el bb keresztény
lakosság, majd az apátság faluját megszálló jászok telepedtek le. Legels feljegyzéskor, 1391ben Apátiszállás néven fordult el . A XV. század közepén már népes falu volt Apáti, azonban
középkori virágzását a törökvilág éppen ugyanúgy sújtotta, mint a többi jász települést a
térségben. A Jászság kés bbi életében, az 1745. évi redempciót követ en Apáti ismét népes és
gazdag falu lett. A kiváltságokkal járó autonómiának messzemen társadalmi, gazdasági
következményei lettek, a módos falu 1746-ra városi rangot szerzett. Ezt a rangot 1876-ban
elvesztette, csak jóval kés bb, a rendszerváltás id szakában, 1989-ben szerezte vissza.
Jászapáti járás földrajzi adottságai, valamint történelmi, kulturális öröksége a jászsági
településekkel együtt nagymértékben különböz helyzetet teremtenek a többi kistérségi
településekt l. A gazdasági-társadalmi kapcsolatainak iránya észak-nyugatra mutatnak, emiatt
fejl dési vonalait Budapest közelsége dönt en befolyásolja. A járás a megye egyik
legkevésbé fejlett térsége. A 209/2014. (XI.26.) kormányrendelet alapján kedvezményezett,
fejlesztend , és komplex programmal fejlesztend járás kategóriákba tartozik. A 105/2015.
(IV.23) kormányrendelet alapján társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett településeinek száma 2 db (Jászivány, Jászladány), jelent s
munkanélküliséggel sújtott településeinek száma pedig 1 db (Jászivány).
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Táblázat: A járási települések fontosabb mutatói
A település
megnevezése
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Forrás: TeIR, 2017

jogállása

Terület
(hektár)

község
község
község
város
község
község
város
nagyközség
község

3 429
3 479
4 767
7 816
4 286
3 951
13 011
9 273
4 433

Lakó-népesség
(2016.január
1.)
1 950
2 374
3 288
8 442
2 160
356
5 349
5 507
2 411

A járási terület népsűrűsége (60,1 f /km2) amely a megyei átlag (67 f /km2) alatt van. A
térségben érzékelhet a járásszékhely felszívó hatása, így a Jászapátiban legnagyobb a
népsűrűség, mindemellett akadnak olyan települések is, ahol négyzetkilométerenként a
népsűrűség a járási átlag 60 százalékát sem éri el (pl.: Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér).
A járás 9 települése között - összefügg területi elhelyezkedése révén- funkcionálisan jól
működ , él kapcsolat van, a települések közötti közlekedés megoldott, így a projekt sikeres
megvalósítása földrajzilag megalapozott, adekvát.
A térség társadalmi jellemz i
Jász-Nagykun-Szolnok Megye területe az ország 6 százalékát jelenti, a megyében él k pedig
hazánk összlakosságának 3,8 százaléka. A térség népsűrűsége az 1960-as években
volt a legmagasabb (82,6f /km2), azóta folyamatos stagnálást figyelhetünk meg az állandó és
a lakónépesség tekintetében egyaránt. Jelenleg az egy négyzetkilométerre jutó lakónépesség
száma 67 f . A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2016. január 1- jén Jász-NagykunSzolnok megye lakónépessége egy évvel korábbihoz képest 4 ezer f vel kevesebb, azaz 376
ezer f volt. 2016 I. negyedévében 886 f született és 1406 halálozás történt, így a születések
száma 0,9%-kal, a halálozásoké pedig 18%-kal csökkent az el z év azonos id szakához
képest. A születések és halálozások egyenlegeként kialakuló természetes fogyás így összesen
520 f vel csökkentette a megye népességét.
Táblázat: A lakónépesség aránya az egyes korcsoportokban a járás településein a
népszámlálási adatok (2001,2011) tükrében (%)
2001

2011

0-14 év 0-14 év
Alattyán

19,2

19,5

2001
15-59
év
60

2011
15-59
év
58,6

2001

2011

60-x év 60-x év
20,8

21,9
4

Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

18
16,9
20,3
15,3
12,9
20,9
21,7
12,8

15,2
14,5
17
13,4
10,6
18,5
18,9
10,8

58
60,8
58,9
55,9
59,1
59
55
55,2

59,8
59,6
59,4
58,3
62,1
60,4
58,5
56,7

24
22,3
20,8
28,8
27,9
20
23,3
32

25
25,9
23,6
28,2
27,3
21,1
22,7
32,5

Forrás: TeIR 2017 adatai alapján
A térségben a 0-14 évesek korcsoportjának aránya a lakosságon belül a települések több mint
felében eléri, vagy meghaladja az országos átlagot (14,6%), noha a 2001-es népszámlálás óta
csupán egy településen n tt az arányuk. Jásziványon és Jászszentandráson viszont nagyon
alacsony az ilyen korúak száma, miközben a 60 év felettiek aránya ezeken a településeken
nem csak az országos (23,5%), hanem a megyei (24,6%), illetve a járás (24,3%) mutatóit is
meghaladják. Jászdózsán is viszonylag magas az id skorúak aránya (28,2%), noha
Jászladányon kívül ez az egyetlen olyan település, ahol a 60 év felettiek aránya mérsékl dött a
két népszámlálás között.
A járásban az országos (62%) és a megyei (61,2%) átlaghoz képest is alacsonyabb (59,2%) a
15-59 évesek aránya a lakónépességen belül. E tekintetben is legrosszabb mutatóval
Jászszentandrás (56,7%) rendelkezik, habár a térség azon hét települése közé tartozik, ahol e
korcsoportnak az aránya a legutóbbi cenzus óta n tt.
Jászapáti lakónépessége 2011-ben 8889 f volt. A népesség az elmúlt 25 évben kisebb,
bizakodásnak okot adó pozitív kilengésekkel folyamatosan csökkent. A csökkenés intenzitása
a megyei és az országos értékeket meghaladta, azaz nagyobb ütemben fogyott a városi
népesség, mint a magasabb területi szinteken. Ennek els dleges oka nem csupán a negatív
természetes szaporodás, hanem a megyei értékeket meghaladó negatív vándorlási különbözet.
A népesség elöreged tendenciát jelez az öregedési index adatai alapján: a 60 év felettiek
aránya jelent sen n tt 2001 és 2011 között.
2001-ben népszámláláskor Jászapáti város lakosságának 90%-a magyar, 10%-a cigány
nemzetiségűnek vallotta magát. 2011-ben Jászapátit 8889 f lakta, ebb l ekkor 89% (7927 f )
vallotta magát magyarnak, és 10% (928 f ) pedig cigány nemzetiségűnek. Az adatszolgáltatás
alapján a járásban a cigány (beás, romani) etnikai kisebbséghez tartozók aránya Alattyánban
(14,1 %) és Jászkisérben (13%) volt a legmagasabb a népszámlálás évében.
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a megszerzett legmagasabb iskolai végzettség
tekintetében pozitív tendenciát tapasztalhatunk: országos szinten 2001. óta javult a lakosság
végzettségi szintje. Az iskolázottsági színvonal emelkedését jelzi, hogy a 15 éves és
id sebbek körében számottev mértékben csökkent az alapfokú iskolai végzettséget sem
szerzett személyek aránya. Ez egyrészt annak köszönhet , hogy fokozatosan kihalnak azok az
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id s korosztályok, amelyek tagjai még a 8 osztályos rendszer bevezetése el tt végezték
tanulmányaikat. Országos átlagban az általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb
végzettségűek 2001. évi 11,2%-os hányada 2011-re 4,9%-ra esett vissza. Jász-NagykunSzolnok megye azonban az országos átlagnál rosszabb mutatókkal rendelkezik, az általános
iskolai végzettséggel sem rendelkez k aránya 7,2 százalék volt a népszámlálás évében.
A legutóbbi két népszámlálás között eltelt id szakban a 15 éves és id sebb népesség körében
csökkent a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkez k aránya is, országos átlagban
34-r l 27%-ra. E tekintetben mind az Észak-Alföldi Régió, mind pedig Jász-NagykunSzolnok megye az országos átlagnál rosszabb mutatóval rendelkezik (29,6, illetve 30,8 %). A
Jászapáti járás adatai, azonban a térségben is igen rossznak mondható, a megyei átlag értéke
felé közelít. (27,5%). A járás egyes települései között azonban jelent s különbségeket
tapasztalhatunk ebben a vonatkozásban.

Táblázat: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkez k aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül a népszámlálási adatok alapján a Jászapáti járásban (%)

Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

2001
47,4
39,1
34,2
34,7
33
37,9
44
49,2
31,1

2011
31,8
26,9
19,2
26
21
19,5
32,1
40
14,3

Forrás: TeIR 2017 adatai alapján

Az aktív korúak tekintetében (15-59 évesek) a legfeljebb iskolai végzettséggel rendelkez k
aránya a 2011-es népszámláláskor már jelent s javulást jelzett minden térségi mutatónál.
Országos szinten 14,7%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 15,6% százalék a legfeljebb
csupán befejezett 8. osztállyal rendelkez k aránya a vizsgált korosztályban. A járás adatai
(27,8%) azonban ennél jóval rosszabb képet mutatnak, települési szinten pedig Alattyánban
(31,8%), Jászkiséren (32,1%) és Jászladányban (40%) az országos átlag több mint kétszerese
a csupán ilyen végzettséggel rendelkez k aránya a 15-59 éves lakosság körében. A megyei és
az országos értékekhez csupán Jászszentandrás (14,3%) mutatói közelítenek. A járási
lakosság iskolai végzettsége minden végzettségi szinten némileg elmarad a megyei és az
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országos átlagtól. A lemaradás az országos átlaghoz képest a fels fokú végzettségűek arányát
illet en a legjelent sebb.
Táblázat: Fels fokú végzettségűek a 25 éves és id sebb népesség arányában a népszámlálási
adatok tükrében az egyes településeken (%)

Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás

2001
3,1
4,3
4,5
7,7
5
1,9
4,6
3,7
4,7

2011
6,1
7,5
7,8
10,3
8,6
6,6
7,4
5,6
7,6

Forrás: TeIR 2017 adatai alapján
Noha az országos tendenciákhoz hasonlóan a két népszámlálás között eltelt id szakban a járás
településein jelent sen növekedett a diplomások aránya, mégsem közelíti meg az országos
(19%), s t a megyei (18,1%) értékeket. A járási átlagértéket (7,9%) Jászapáti (10,3%) és
Jászdózsa (8,6%) mutatói lépik túl, a legjelent sebb fejl dés azonban nem ezeken a helyeken,
hanem Alattyán és Jászivány esetében tapasztalható.

22,7
13,2

2,6
1,2

14,6
47,4

10,7
5,2

5,6
2,2

Ismeretlen

2,4
0,4

Egyéb

fels fokú 36,8
középfokú 0,4

Szolgáltatások

Oktatás
Humán
tudomány és
művészet
Társadalomtudomány,
Matematika,
gazdaság,
jog
számítástechnika, egyéb
természettudomány
Műszaki,
ipari
és épít ipari
képzések
Mez gazdaság
és állatorvosi
tudomány
Egészség-ügyi
és szociális
gondoskodás

Táblázat: A befejezett iskolai végzettséggel rendelkez népesség megoszlása képzési
szintenként a végzettség tanulmányi területe szerint a Jászapáti járásban

4,5
7,7

0,0
21,5

0,2
0,8

Forrás: Népszámlálás 2011

A lakosság képzettségének tudományterületi megoszlása alapján látható, hogy az országos
tendenciáknak megfelel en a fels fokúak körében az oktatás és a társadalomtudományi
szakképzettségekkel rendelkez k vannak jelen jelent s mértékben a járásban. Az országos
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arányhoz (25,3%) képest közel 10 százalékkel magasabb pedagógiai diploma jól jelzi a térség
fels fokú végzettségű lakosságának alacsony számát, illetve a térséghez legközelebb es ,
Jászberényben működ fels oktatási intézmény (Eszterházy Károly Egyetem) képzési
profiljának hatását. A diplomások között jelent s még a műszaki végzettséggel rendelkez k
aránya, ugyanakkor e képzési terület a középfokúak között abszolút túlsúllyal bír, ami a térség
munkaer -piaci szükségletéb l és szakképzési profiljából adódik.
A járásszékhelyen egy bölcs de (Horváth Bölcs de), három óvoda, két általános iskola
(Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Jászapáti Szent Imre Katolikus Iskola)
és egy gimnázium és szakközépiskola (JNSZM Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium,
Szakképz Iskola és Kollégium) működik. A gimnázium és szakgimnáziumban gimnáziumi,
valamint közgazdasági és szociális szakképzést folytatnak. A szakképz iskolában 11
szakmacsoportban 28 szakirányú képzés zajlik. Az iskolák a feln ttképzés keretében
munkaer -piaci képzést is biztosítanak.
Ezen kívül a városban található egy zeneiskola (Rácz Aladár Zeneiskola), Vágó Pál Múzeum,
Művészetek Háza, Közösségi Ház és Kiállítótér, valamint egy művel dési ház (Pájer Antal
Művel dési Ház), amely színház- és moziel adásoknak, valamint a város közösségi
rendezvényeinek ad helyet.
A járásban Jászapátin kívül még 7 db önkormányzati fenntartású óvoda és 4 általános iskola
működik:
Jászkiséren,
Jászladány
és
Jászszentandráson
állami
fenntartású,
Jászalsószentgyörgyön pedig a Katolikus Egyház vállal szerepet az intézmény
működtetésében.
Jászapáti intézményi ellátottsága megfelel járásközponti szerepkörének. A város minden
szakterületen (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kulturális szolgáltatások stb.)
rendelkezik a méretének és vonzáskörzetének megfelel intézményi hálózattal. A város
középfokú oktatási intézménye térségen túlnyúló vonzer vel bír, de presztízse és vonzereje
fokozatosan csökken.

Területi különbségek
A területi különbségek bemutatását a Jászapáti Járás Jász-Nagykun-Szolnok megyén belüli
helyzetének ismertetésével kezdjük, majd a járáson belüli, a gazdasági fejlettség terén
mutatkozó egyenl tlenségeket fogjuk bemutatni településszinten.
Jász-Nagykun-Szolnok megye területi különbségeinek elemzése el tt érdemes megvizsgálni
az Észak-alföldi régió helyzetét az Európai Uniós tagállamok régióinak fejlettségének
kontextusában. A régiót alkotó Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-SzatmárBereg megyékb l álló terület a regionális bruttó nemzeti termék (GDP) nagysága alapján
összeállított fejlettségi rangsor szerint 2014-ban az Európai Unió 28 tagországának 276
régiója közül a 266-267. helyre került, közösen a román Sud-Muntenia régióval. Egész
Európában néhány bolgár és román régió, tovább Észak-Magyarország és a Franciaországhoz
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tartozó – Madagaszkár és az afrikai kontinens között elterül – sziget, Mayotte szegényebbek
az Észak-alföldi régiónál.
A 106/2015. (IV. 23.) kormányrendelete a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról meghatározott módszertan alapján, egy
komplex mutató segítségével közzétette a járások fejlettségük szerinti rangsorát. A komplex
mutatót négy mutatócsoport (társadalmi és demográfiai helyzet mutatói, lakás és
életkörülmények mutatói, helyi gazdaság és munkaer -piaci mutatók, és infrastruktúra és
környezeti mutatók) 24 mutatóinak használatával alakították ki.
A rangsor emelked , az 1. sorszámú járás a legrosszabb helyzetű járást takarja. Magyarország
197 járása (beleértve a f városi kerületeket is) közül a leginkább leszakadó, a magyarországi
népesség 10%-a által lakott 36 komplex programmal fejlesztend járás közé Jász-NagykunSzolnok megyéb l a 20.106 lakosságszámú Kunhegyesi, és az 31.837 f s Jászapáti járás
került be a rangsorba, sorszámuk a következ : Kunhegyesi Járás (5.), Jászapáti járás (35.).
A Jászapáti járásról elmondható tehát, hogy Magyarország legnehezebb helyzetű 36 járása
közé tartozik, éppen ezért a fejlesztési források megfelel koncentráltságára és az azokból
finanszírozott projektek összehangolása kulcskérdés a járás fejl désének szempontjából.
Mivel a megye teljes lakónépessége 376.334 f , megállapítható, hogy az itt él lakosság 13,8
százaléka a leginkább leszakadó, komplex programmal segítend két járásban él, többségük a
Jászapáti járásban.
Mivel a komplex mutató alapján összeállított járási rangsorok keveset árulnak el az adott
közigazgatási egységen belüli egyenl tlenségekr l, ezért településszintű vizsgálatokat is
végeztünk. Ehhez igénybevettük a 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerér l joganyagban rögzített települések
listáját, illetve a legfrissebb szegénységi kockázati index elemzést.
A 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet 2. melléklete azokat a településeket sorolja fel,
amelyek jelent s munkanélküliséggel sújtott települések és/vagy társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések. Az els esetben azok a
települések kerültek megnevezésre, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos
átlag 1,75-szeresét, a második esetben pedig a komplex mutató alapján rangsorolt települések
legkedvez tlenebb harmada. A komplex mutató egy társadalmi és demográfiai, lakás és
életkörülmények, helyi gazdaság és munkaer -piaci, valamint infrastruktúra és környezeti
mutatókból képzett, összetett mutatószám.
A besorolásnak az adja a jelent ségét, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való
hozzájutás tekintetében a kedvezményezett települések el ny élveznek, ahogy a
kormányrendelet 4.§-a megfogalmazza:
„(1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezettnek vagy jelent s munkanélküliséggel sújtottnak min sül, a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való
hozzáférés tekintetében.
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(2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezettnek és jelent s munkanélküliséggel sújtottnak min sül, a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztend járással azonos
elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.
(3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezettnek vagy jelent s munkanélküliséggel sújtottnak min sül, és a
kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztend
járásban található, a fejlesztend járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú
támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.”
A kormányrendelet 2. melléklete a Jászapáti járásban két községet sorol fel, amelyek jelent s
munkanélküliséggel sújtott települések és/vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett települések közé tartoznak, ezek pedig Jászivány és Jászladány.
Jászivány mindkét szempont szerint kedvezményezett település, míg Jászladány „csak”
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból tekinthet annak.
A megvizsgált kormányrendeletekben rögzített járási és települési fejlettségi rangsorok és
min sítések között egyfajta koherenciazavart tapasztalhatunk, ha összevetjük a járások
fejlettségi rangsorát az egyes járásokban a munkanélküliség és kedvez tlen társadalmigazdasági és infrastrukturális helyzetük miatt kedvezményezett településeken él k számával
és arányával. Ennek az ellentmondásnak a feloldása miatt a Pannon.Elemz Iroda Kft. kiadás
el tt álló, 2013 augusztusában véglegesített Szegénységi kockázatok – területi hátrányok
című elemzésén keresztül is megvizsgáltuk a Jászberényi járást településekre lebontva. Az
elemzés 2011-es adatok (Fiatalodási index, középfokú végzettséggel rendelkez k aránya, a
személyi jövedelemadó-alap egy lakosra jutó összege, foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya, munkanélküliségi ráta, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül k arány a
0-17 éves korosztályban, korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesül k aránya a
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül k között) alapján számolta ki az egyes
települések szegénységi kockázati indexét.
A szegénységi kockázati index módszertana egyfajta pontozásos módszer segítségével
dimenziótlanítja, s így hozza közös nevez re az el bbiekben felsorolt hét alapváltozót. A
tanulmány ezt a módszert a következ képpen írja le: „A dimenziótlanítási eljárás úgy zajlik le,
hogy els lépésben ki kell számolni az adott változó Budapest nélküli, ún. „vidéki” átlagát,
majd minden egyes település értékét ki kell fejezni ennek a vidéki átlagnak az arányában. Ezt
követ en mindegyik települést egy kódszámmal kell ellátni a szerint, hogy értéke mennyiben
tér el a vidéki átlagtól.” Az iskolázottsági változó esetében módszertani megfontolásból eltér
kódolást kellett alkalmazni, de az így kialakított kódolás végül egy sokkal pontosabb és
használhatóbb eloszlást képes megmutatni.
A módosított kódolást követ en a szegénységi kockázatok mutatószámai úgy alakulnak, hogy
az 1-es érték azt jelenti, az érintett településen a szegénységi kockázat a vidéki átlag 60%-a
alatt van, a 2-es érték szerint, hogy 60-70%-a és így halad felfelé egészen a 10-es értékig. A
10-es értékkel bíró, legrosszabb helyzetű településeken a szegénységi kockázat a vidéki átlag
10

140%-a felett található. A kódokhoz tartozó szegénységi kockázati értékeket az alábbi
táblázat mutatja be.
Táblázat: A szegénységi kockázati indexek kialakításának kategória-határai a módosított
kódolás szerint
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A település szegénységi kockázata
A vidéki átlag 60%-a alatt
A vidéki átlag 60-70%-a
A vidéki átlag 70-80%-a
A vidéki átlag 80-90%-a
A vidéki átlag 90-100%-a
A vidéki átlag 100-110%-a
A vidéki átlag 110-120%-a
A vidéki átlag 120-130%-a
A vidéki átlag 130-140%-a
A vidéki átlag 140%-a felett

Az elemzés településszinten történt, és mivel a járások és az egykori kistérségek nem minden
esetben fedik le egymást, ezért a jelenlegi Jászapáti járás településeit vizsgáltuk, melyek
egykor a Jászberényi kistérséghez tartoztak.
Táblázat: A Jászapáti járás településeinek szegénységi kockázati indexe
A Jászapáti járás településeinek szegénységi kockázati indexe
A település lakónépesség, f
A szegénységi kockázati
Település neve
(2011.)
index értéke
Alattyán
2128
8
Jánoshida
2472
7
Jászalsószentgyörgy
3550
5
Jászapáti
8889
6
Jászdózsa
2180
5
Jászivány
388
5
Jászkisér
5467
7
Jászladány
5614
8
Jászszentandrás
2509
4
Forrás: Pannon Elemz Iroda Kft: Szegénységi kockázatok – területi hátrányok című
elemzése
A táblázatból látható, hogy a szegénységi kockázati index szerint Alattyánon, Jánoshidán,
Jászkiséren és Jászladányon vannak a legrosszabb, a szegénységi kockázatot er sít
körülmények, hiszen ezeken a településeken 7-es vagy annál magasabb a pontérték. E négy
településen a járás lakosságának közel fele, 47,23 %-a él.
A támogatással érintett megye – Jász-Nagykun-Szolnok - fejlettsége az egy f re jutó bruttó
hazai termék alapján (ezer Ft, 2015. évi KSH adatok alapján): 2 222 ezer Ft. Járási szintű
statisztika nem áll rendelkezésre.
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Jászapáti konzorciumvezet
Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa. A település a Tisza és a Zagyva folyó közötti
síkságon terül el. Közúton a31-es f úton, vonattal a MÁV 86-os számú Vámosgyörk–
Újszász–Szolnok-vasútvonalán érhet el. Jászapáti vasútállomás Jászdózsa megállóhely és
Jászkisér vasútállomás között található.
Apáti egyetlen a régi jász falvak között, amely nem él víz mellett fekszik, s olyan hely ez,
amelyr l feltételezhet , hogy a középkorban egy apátság helyezkedett el. Jászapáti a Jászság
második legnagyobb városa, a Tisza és a Zagyva folyó közti síkságon terül el.Talán nem is
eredeti jász település, mivel a legels feljegyzéskor, 1391-ben Apátiszállás néven fordul el .
Neve az 1333-i pápai tizedlajstromban (az egyházas községek névsorában) nem található,
amely két okra tehet : vagy nem volt meg egyáltalán, vagy elpusztult állapotban volt
egyházával együtt. Ugyanakkor 1381-ben Szűz Máriáról nevezett egyházát említi meg egy
határjáró levél. Apáti alapításának körülményei tisztázatlanok. Valószínűsíthet , hogy el bb
keresztény lakosság, majd az apátság faluját megszálló jászok telepedtek le. A XV. század
közepén már népes falu volt Apáti, s a középkori virágzást a törökvilág éppen ugyan úgy
sújtotta, mint a többi jász települést. A Jászság kés bbi életében, az 1745. évi redempciót
követ en Apáti ismét népes és gazdag falu. A kiváltságokkal járó autonómiának messze men
társadalmi, gazdasági következményei lettek, a módos falu 1746-ra városi rangot szerzett.
(Ezt a rangot 1876-ban elvesztette, csak jóval kés bb 1989-re szerezte vissza.) A település
dönt en mez gazdasági jellegű. Jelenleg kisebb kapacitású könnyűipari üzemek,
kereskedelmi egységek, szolgáltatások egészítik ki a mez gazdasági termelést. Az élelmiszerés bútoripar vonatkozásában Jászberény és Jászapáti vezet helyet foglal el a jászsági
kistérségben, néhány gazdaságilag jellemz adatai a következ k:
 jelenleg 1000 lakosra 21 vállalat jut,
 a jászsági összes vállalkozás 10.5 %-a,
 az iparvállalatok 9.8 %-a található a városban.
A turisztikai infrastruktúra megvalósulását jelentette az 1960-as évek elején épült, ma már
kiemelten legvonzóbb létesítmény, a termálvizes strandfürd . A turizmushoz köt d
szolgáltatást egészíti ki a 100 fér helyes camping, amely többnyire a külföldiek körében
kedvelt. (A strand vízellátását 805 méter mély kút 45 °C-os vize biztosítja.)
Jászapáti földrajzi adottságai, valamint történelmi, kulturális öröksége a jászsági
településekkel együtt nagymértékben különböz helyzetet teremtenek a többi kistérségi
településekt l. A gazdasági-társadalmi kapcsolatok irányultságai észak-nyugatra
mutatnak, így fejl dési vonalait Budapest közelsége dönt en befolyásolja
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1.1.2 A projekt célterületének demográfiai, társadalmi (különösen közösségi), gazdasági,
környezeti, valamint infrastrukturális jellemz inek bemutatása, problémák feltárása.

Projektünk egyik kiemelt célcsoportjának, a célterületen él fiatalok helyzetér l elmondható,
hogy nem jellemz ek az iskolán kívüli öntevékeny érdekl dési csoportok, kevés olyan
elhivatott személy (karakteres, hiteles feln tt személyiség) van, aki koordináljon, illetve nincs
megfelel hely az id tartalmas, értékes csoportos eltöltésére. Mindezek, valamint a
munkalehet ségek korlátozott száma és nem megfelel min sége tovább er sítik a
továbbtanuló fiatalok elvándorlását is.
A vázolt társadalmi környezet és kulturális er források - civil szervezetek, klubok,
könyvtárak, népzenei, táncegyüttesek – tekintetében elmondható, hogy a szervezetek közül
egynek sincs regisztrációs kötelezettsége, és emellett maguk is változó intenzitással
tevékenykednek. A civil szervezetek között jellemz , hogy gyenge az egyéb küls források
megszerzéséért kifejtett tudatos forrásszerzési tevékenység, és küls segítség nélkül nem
képesek létrejönni, és támogatás nélkül sok esetben életképtelenek.
A célterületek demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemz it figyelembe véve
megállapítható, hogy bár vannak szervezetek, szervez dések, amelyek kapcsolati hálót
tartanak fent és bár a szervezetek jó része nyitott az együttműködésre, mégis, csak felszínesen
ismerik egymás tevékenységét és ritka, hogy közösen szervezzenek bármely eseményeket.
Társadalmi helyzet civilek általi megítélése
Jelen s a roma lakosság száma. Továbbá az elvándorlás tekintetében elöreged település
révén az id sekre kiemelt figyelmet kell fordítani, továbbá ösztönözni kell a fiatalok helyben
maradását és Jászapátira települését. Er síteni kell a közösséghez és a lakóhelyhez köt dést,
a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást. Kiemelt figyelmet kell fordítani, ha kell pozitív
diszkriminációt alkalmazni a veszélyeztetett célcsoportok számára. Tudatos és partnerségen
alapuló intézkedések szükséges, melynek hatására a hátrányos helyzetű

1.2. A projekt céljainak bemutatása

1. Az alábbiakban a projekt céljait általánosságban, és konkrétan, valamint részcélokat is
megmutatunk. Igényfelmérésünk, el zetes interjúk, közösségi fórumok, valamint a
helyzetelemzés adta alapját a célok meghatározásának.
Feln tt létállapotunk alapja, hogy tudatos polgárként éljünk, vegyünk részt azokban a döntési
folyamatokban, amelyek különböz
színtereken meghatározzák az életünket.
Társadalmunkban egyre többen érezzük, hogy egyedül nem bírunk megküzdeni a feladatokkal
és a felmerül problémákkal, szükségünk van összefogásra, mások együttérzésére, segítségére,
a köt dések er sítésére. Közösségekben könnyebb megosztani örömünket és bánatunkat, a
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közös értékrend, érdekl dés visz bennünket egy társaságba, ahol akkor tudunk megmaradni,
ha a normákkal el tudjuk fogadni és követni tudjuk. A kulturális érdekl dés, a
hagyomány rzés, az örökségvédelem iránti elkötelezettség, vagy egyszerűen a szépség
szeretete egy-egy közösséget formálhat. A közösségi tevékenység mindenképpen er síti a
társadalmi jólét érzését.
Egy-egy helyi közösségen gyakran jóval több múlik, mint els re látható lehetne, azt is
meghatározhatja, hogy hogyan alakulnak a lakóhelyi életkörülmények. Olyan
projekttevékenységeket szeretnénk közösen létrehozni, amelynek az alapvet célja a helyi
közösségek tagjainak jóléte, életmin sége, biztonsága, identitásfejlesztés. A helyi, települési
társadalom- és gazdaságfejlesztés, a versenyképesség és az életmin ség javításának helyi
feltételeit a társadalmi kohézió és t ke – a helyi társadalom összetartása, befogadó jellege,
szolidaritása, bels szervezettsége – er sítése és gyarapítása nélkül nem lehet elérni. Ezen
célok jegyében működnek és tevékenykednek a konzorcium településein megalakult
kisközösségek is.
A Felhívás céljainak megfelel en projektünk célja Jászapáti járásban található helyi
közösségek fejlesztése a résztvev 9 település, a térség közösségi kezdeményez - és
cselekv képességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás meger sítése. Megállapíthatjuk,
hogy a tervezett közösségépítés a lokális helyszínek központjaiban zajlik majd, a kulturális,
közösségfejleszt programok a már meglév infrastrukturális tereket használják funkciógazdagságra törekszünk az infrastrukturális terek újraalkotásában is
Jászapáti járásközponttal, és Jászapáti konzorciumvezetésében terveztük meg projektünket,
amely szervesen illeszkedik a konzorciumi tagok korábbi tevékenységéhez atekintetben, hogy
a rendezvények állandó meghívottjai között szerepelnek, valamint a konzorciumi partnerek,
több járási szintű pályázatban is együtt dolgoznak.
Célunk tehát, hogy települési identitást er sít , de nem csak egy településre kiterjed
folyamatokat indítsunk el és közösségi részvételre alapuló szabadid s, közbiztonsági, képzési
programok segítségével. Célcsoportunk – ld. részletesebben kés bb – az esélyegyenl séget
figyelembe véve a hátrányos helyzetűek, a fiatalok, a n k és id sek, kiemelten a
népességmegtartás és fiatalok köt désének er sítése céllal, a helyi identitás és a közösségi infrastruktúrák
fejlesztésének hangsúlyait megtartva.
A helyzetértékelésben feltárt és az elvégzett elemzések nyomán tett megállapítások szerint a
társadalmi depresszióval is jellemezhet térség társadalmi felzárkóztatása kiemeleten fontos
társadalmi és gazdaságpolitikai cél, amely a térségben határozottan és hatványozottan jelen
lév társadalmi problémákat célozza. A járásban található közösségek tagjainak egymás iránti
felel sségtudata, a helyi civil társadalom meger södése segíti a helyi közösségi konfliktusok
megoldását és az önálló cselekvési képességek er sítését, er södnek a szükséges
kompetenciák, a helyi identitás, valamint a térséghez való köt dés, ezáltal a térség
népességmegtartó képessége is n . Projektünkben tervezett műszaki és szakmai tartalom
társadalmi és gazdasági értelemben feltárt valós igényekre reagál. Azaz a képzettek, a fiatalok
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(tovább tanulók els sorban) magas arányú elvándorlása, a gazdasági és társadalmi depresszió
visszaszorítása, a közösségek szerepvállalásának er sítésének igényeire.
Szükséges az igényfelmérés szerint a helyi szerepl k kiegészít forráshoz juttatásának
segítése, az ún. együttműköd társadalom er sítése (esetlegesen az önkéntesség fejlesztése a
közösségi célok megvalósulása érdekében). Cél a civil társadalom és szervezeteinek
meger sítésével a közösségen belül a rászorulók hatékonyabb segítése és a helyi közösségek
öngondoskodásának er sítése, valamint a helyi civil szervezetek számára a kiegészít helyi
tudás terjesztése (gyarapodó tudást ke), ill. a felel sségvállalás er södésével közbiztonság,
kölcsönös felel sség növelése, a fiatalok motiválása, aktiválása. Célunk, hogy a
kihasználatlan közösségi célú infrastruktúra kihasználtsága is növekedjék és a közösségek
megújuljanak, a helyi esélyegyenl ségi terveket megújíthassuk, újragondoljuk
lehet ségeinket.
Elvárt eredményeink a fenti célok mentén a közösségi tervezés, valamint az EFOP-1.3.1-15
Cselekv Közösségek kiemelt projektcélokhoz is illeszkedve (további illeszkedéseket ld.
kés bb) egyrészt az együttműködések számának növelése, a közösségfejlesztést és egyéni
kompetenciafejlesztést szolgáló programok támogatása, küls és bels együttműködéseken
alapuló közösségi, és kulturális projektek megvalósulása.
Projekttevékenységeink eredeményeként képzett közösségfejleszt k dolgoznak majd a
járásban, a tervezett negyedévenkénti új akciók, félévenkénti projektszinten megvalósított új
programok eredményeként pedig helyi hagyományokra, kulturális és közösségi értékekre
alapozva hatékonyabban kihasználhatjuk a rendelkezésre álló lehet ségeket,
közösségfejlesztés történik. A program pozitívan érinti a település hátrányos helyzetű
csoportjait is, emellett a helyi vállalkozások, civilek, kulturális intézmények, és a teljes
lakosság identitástudata er södik.
A projekt el készítése során ezért aztán a legszélesebb célcsoportspektrum bevonásával
igyekeztük megtalálni azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kívánunk, a
helyzetelemzésben feltártak szerint így az alulról jöv kezdeményezések ösztönzése, a helyi
közösségi kohézió és a helyi partnerség kialakítása a részcélunk.
A jászsági, azon belül a Jászapáti járás mikrotérség kulturális értékeire épül hagyományok
újrafeldolgozása, programokon való újragondolása, valamint a munkaszervezetben dolgozó
kollégák stratégiai célok szerinti gondolkodásának és cselekvésének er sítése további
részcélunk.

2. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy a projekt keretében elérend célok hogyan
illeszkednek a Felhívásban meghatározott célokhoz, a helyi igényekhez és a célcsoport
igényeihez. Projektünkben tervezett minden egyes tevékenység a projekt célját szolgálja.
Jászapáti járás 9 településének összefogásával, 3 célterületen, egyrészt Jászapáti,
Jászszentandrás, Jászivány és Jászdózsa, másrészt Jászkisér és Jászladány, harmadrészt
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Alattyán, Jánoshida és Jászalsószentgyörgy településeken valósul meg Jászapáti Városi
Önkormányzat konzorciumvezetésével. Az el készítés során bevontuk településeink
mobilizálható lakosait, felmértük a közösségeket (közösségi interjúk és kerekasztal
beszélgetés révén), ebb l alakítottunk ki fejlesztési szükségleteinket. Megállapíthatjuk, hogy a
projekt keretében elérend célok a helyi igényekhez igazodnak, egyrészt, mert az érintettek
bevonásával kerültek meghatározásra, másrészt, mert valódi társadalmi problémára reagálnak.
Céljainak kialakításába sikeresen vontuk be a lakosságot illetve annak kiemelt célcsoportját, a
fiatal polgárokat annak érdekében, hogy ifjúság-megtartó átfogó céljainak és a jász és helyi
identitás er sítésének megfelel programot tudjunk összeállítani.
Ún. helyi cselekvési terv alapján a Felhívásnak megfelel en járási településeink lakosságának
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok megvalósítása zajlik majd a Felhívásnak megfelel en az
alábbi tevékenységek mentén:
a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
b) programok, folyamatok,
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglév fórumainak fejlesztése,
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglév k fejlesztése
A beazonosított szükségletek alapján tevékenységeink a felhívás céljainak is megfelel en
történik: a fiatalság köt désének er sítése, olyan programok elindítása, amelyek er sítik a
közösségeiket. Amennyiben ez végbe megy, jelent sen növekszik a települések megtartó
ereje.
Fontos, hogy az inaktív civil szervezeteket motiváljuk, bevonjuk a közösségi folyamatokban,
a térség térszerkezete, valamint meglév infrastuktúra adottságainak kihasználása mellett.
Tevékenységeink a projektfelhívás céljainak megfelel en az együttműködések számának
növelését szolgálják civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések
számának növelése mentén. A tevékenységek minden esetben az identitás fejlesztése, az
értékmeg rzés és az értékteremtés égisze alatt zajlanak majd, a programok, akciókon
keresztül közösségi kohézió és identitás meger sítése valósul meg. A projekt el segíti a helyi
hagyományok életben tartását, ezzel is segítve a település hátrányos helyzetű csoportjait.
A közösségfejlesztési folyamatokról tájékoztató közösségi információs pontot hozunk létre,
ahogy a projektben tervezett közösségfejleszt -képzésünk is a településen megvalósuló
kés bbi közösségi folyamatokat segíti majd el .
3.
Projektünk céljai összhangban állnak a települések hatályos Integrált Településfejlesztési
Stratégiájában (ITS) – ahol releváns –, illetve a Helyi Esélyegyenl ségi Programjában (HEP)
meghatározott célokkal (minden településen elérhet ).
Az egyenl bánásmódról és esélyegyenl ség el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
63.§ (5) bekezdése a települési önkormányzatok számára megteremtette annak lehet ségét,
hogy helyi esélyegyenl ségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen él
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok
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esélyegyenl ségét el segít célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra,
egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.
A program megalkotása korábban nem volt kötelez . Mivel az uniós pályázatok elbírálásánál
el nyt jelentett a helyi esélyegyenl ségi program megléte, így a konzorciumi tagjaink
rendelkeznek Helyi Esélyegyenl ségi Program (a továbbiakban: HEP) dokumentumokkal.
Céljaink szerint az illeszkedés mellett aktívan és folyamatosan érvényesítjük az
esélyegyenl ségi szempontokat, az esélyegyenl ség megvalósítását horizontális elvnek
tekintjük, amely áthatja valamennyi projekttevékenységünket is.
A projektben résztvev valamennyi Önkormányzat az esélyegyenl ségi politikáját
munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben
érvényesíti. Az esélyegyenl séggel kapcsolatos tevékenységünk során, de már az egyes
projektelemek kidolgozásában az érintett civil szervez dések is aktív szerepet játszottak és
játszanak, el segítve ezzel a települések lakosságának szemléletváltását is. Az
esélyegyenl ség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy minden állampolgárnak esélye legyen a jó min ségű közszolgáltatásokra,
életmin ségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Projektcéljainkat kiegészítve a HEP átfogó céljaival célunk:
- az egyenl bánásmód, és az esélyegyenl ség biztosítása
- diszkriminációmentesség,
- szegregációmentesség.
Cél, hogy érvényesüljön az az els dleges alapelv, mely szerint minden embert egyenl nek
kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés
senkit ne érjen. Az alapvet projektcéljaink között szerepel a mélyszegénységben él k, a
romák, a gyermekek, a n k, az id sek, a fogyatékkal él k helyzetének javítása és
esélyegyenl ségük megteremtése is.
A megvalósuló fejlesztés illeszkedik továbbá a hatályos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Programhoz is. A megyei területfejlesztési program beazonosítható
fejlesztési szükségletek alapján került kialakításra a megyei területfejlesztési koncepció
célkitűzéseihez igazodva. Projektünk a hatályos jogi szabályozásnak megfelel en stratégiai és
operatív részekb l áll. A program operatív része széleskörű projektgyűjtésen alapul. A
program partnerségi alapú kialakítása, a többkörös egyeztetések eredménye.
A megyei területfejlesztési programjában fejlesztési prioritásként szerepel a lakosság
életmin ségének javítása, a diszkrimináció mentesség a közösségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés esélyegyenl ségének biztosításával, továbbá a helyi közösségek fejlesztése. JászNagykun Szolnok megye társadalma egészsége és megújuló képessége növelése érdekében
cél a népességszám csökkenésének megállítása. Az Integrált területi programhoz való
illeszkedés tehát: a konzorciumi partnerek településfejlesztési stratégiái ill. igényfelmérése
(stratégia hiányában) egyértelműen megfogalmazzák a helyi közösségek fejlesztésének
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szükségletét a települések társadalmi helyzetének javítása érdekében. Projektünk ebben a
tekintetben maximálisan illeszkedik a helyi településfejlesztési programokhoz, hozzájárul a
települések élhet bbé tételéhez, a humán t ke fejlesztéséhez.
Jász-Nagykun Szolnok megye területfejlesztési programjához való illeszkedés továbbá: a
területfejlesztési programjának célkitűzései között szerepel a térségi és helyi gazdaság
fejlesztése, a foglalkoztatás b vítése a vidéki térségekben. A program tematikus céljai között
szerepel az oktatásba, a készségekbe, az egész életen át tartó tanulásba történ beruházás,
valamint a szegénység elleni küzdelem. Fontos prioritás a lakosság életmin ségének javítása,
a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
esélyegyenl ségének biztosítása. Jelen pályázati programunk célkitűzései is ezen célokra
épülnek, ezen célok megvalósulásához teljes mértékben hozzájárulnak.
JNSZ Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott "Jász-NagykunSzolnok Megyei Területfejlesztési Program prioritásrendszere szerint terveztük
projekttevékenységeinket. A 2014-2020-as id szakra vonatkozó megyei tervdokumentumok
1.3 pontjában meghatározott prioritásokból a fejlesztés els dlegesen az 5. prioritáshoz
kapcsolódik: 5. Esélyteremt , befogadó, egészséges társadalom prioritás 5.4.2 intézkedéséhez,
azaz Esélyegyenl ség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növel , önszervez dést
segít programokhoz, és különösképp a 6. prioritás 6.1.4 intézkedéséhez, a települési
együttműködésekhez, beavatkozásokhoz, történ illeszkedés.
A konzorciumi partnereink nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenl ség érvényesítése, a
hátrányos helyzetűek oktatáshoz, programokhoz
való hozzáférésének javítására. A
programok által javul számukra a hozzáférés, valamint jelent s segítséget nyújt a
beilleszkedéshez.
Általánosságban elmondható, hogy projektünk a települések által elkészített HEP-ek és
településfejlesztési stratégiák legfontosabb helyi szükségletéhez igazodnak, és a
mélyszegénységben él k, gyermekek, n k, id sek esélyegyenl ségét tűzték ki célul a
közösségfejlesztés segítségével, valamint a település lakosságának közösség- és
identitásfejlesztését, mindezeken keresztül a szegénységben él k számának csökkentéséhez
járulhatnak hozzá közvetetten.
Az identitásfejlesztés, a közösségfejlesztés a munkanélküli életvitel problémakörére is választ
nyújt, segít rávilágítani, hogy azok, akik eddig megelégedtek helyzetükkel, a
szakképzetlenséggel, munkanélküli életvitellel, azok a feln ttek, és fiatalok jöv képpel
rendelkezzenek. Az elszegényesedés következtében ugyanis a család fogalmának
átértékel dése, valamint a jöv kép eltűnése (vagy legfeljebb egy-két napos jöv kép megléte)
jellemz , valamint a gyermekek szociális helyzetének és jöv jének romlása.
Intézkedésként programjaink és akcióink hozzájárulnak a hétvégi és nyári programokhoz is
(jelenleg ezek hiánya jellemz célcsoportunkban).
Általánosságban elmondható, hogy projektünk illeszkedik a települések által elkészített (ahol
a település lakosságszáma indokolja) településfejlesztési stratégiai célokkal és
intézkedésekhez, a települési együttműködés el nyeinek kihasználásához, a humán
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er forrásfejlesztéshez, a települési környezeti körülmények javításához (közvetve), valamint a
szociálisan terhelt területek kezeléséhez.

1.3. A projekt célcsoportjának bemutatása
1. A helyi identitás és kohézió el segítése a lakosság minél nagyobb arányának bevonásával
valósítjuk meg, projekttevékenységünkkel minél szélesebb spektrumot kívánunk lefedni a
települési lakosokból, hogy életkörülményeiket minél nagyobb arányban tudja pozitívan
befolyásolni.
Az ember ugyanis társas lény. Érzései, véleménye és gondolatai másokkal való interakciói
következményeként, mások reakcióival relációban alakulnak ki. A társas támogatás, a
társaság éppen ezért minden ember életében létfontosságú. A társas támogatás tulajdonképpen
mások segít , vagy annak szánt megnyilvánulásai. A társas támogatásnak szerves részét
képezik a hatalmi és információs kapcsolatok és viszonyok. Az, akinek széles és stabil
támogatói köre van, könnyebben jut hozzá fontos információkhoz, és könnyebben tudja
érdekeit, akaratát érvényesíteni. A közösségekben található meg az a forma, melyen keresztül
az emberek hétköznapi kultúrája a saját léptékük szerint változtatható, s ily módon a
beavatkozás kezdeményezhet .
Közösségek alatt az emberek olyan összefügg hálózatait értjük, amelyek lakóhelyük
(település, szomszédság, lakókörzet), a napi tevékenységüket a legnagyobb mértékben kitölt
elfoglaltságuk (oktatási intézmények), munkájuk (munkahelyük), valamilyen életkori
(fiatalok, id sek), demográfiai jellemz ik (n k), esetleg közös problémáikra közös válaszokat
keres (önsegít csoportok) dimenziók mentén szervez dnek. E közösségek léte egyrészt
adottság, másrészt valamilyen érdekek, célok megvalósítására önkéntesen vagy kívülr l
inspirálva szervez dnek. A rendszerváltást követ en Magyarországon a területi, társadalmi,
szociális és gazdasági egyenl tlenségek jelent sen feler södtek. Egyes térségek komoly
gazdasági fejl désnek indultak, mások elszegényedtek. A különbségek megmutatkoznak a
szociális helyzetben éppúgy, mint a gazdasági potenciálok jelenlétében.
A rendszerváltást követ en a magyar gazdasági és társadalmi életre a jelent s visszaesés volt
jellemz . Az eltér adottságokkal és eltér fejlettségi szinttel rendelkez régiók
különböz képpen élték meg az új gazdasági rendszer bevezetését. A keleti országrészek és a
dél-dunántúli területek kerültek a legrosszabb helyzetbe, az észak-nyugat-dunántúli
kistérségek gazdasági-társadalmi helyzete kedvez bb képet mutat. Ez a jellegzetes kép a
kés bbi években sem változott meg. Ma is kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen
szó akár a képzett munkaer rendelkezésre állásáról vagy akár a foglalkoztatottság és
munkanélküliség mértékér l. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a
különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a
térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális
különbségek kedvez tlen hatása horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül,
így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével
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és adaptálásával valósulhat meg sikeresen. A helyi társadalom összetétele és jellemz i már a
nagyobb területi egységek (régiók, megyék, járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, és
a települések közötti illetve azokon belüli társadalmi különbségek is jelent sek. A szükséges
szolgáltatások körét jelent sen alakító korösszetétel sem tekinthet területileg homogénnek,
de egyéb szolgáltatások iránti keresletre kiható jellemz k tekintetében is eltérések
tapasztalhatók.
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya (országos szinten) 8,9 és 48,8 százalék
között alakul megyénként, és az Országos kompetenciamérések eredményei is nagy területi
különbségeket mutatnak. Az esélyhátrányok családban zajló átörökítése is csak komplex,
ágazatközi beavatkozással mérsékelhet , ahol generációtól függetlenül történhet meg a
készségek fejlesztése, és a társadalmi felzárkózást támogató szolgáltatások
hozzáférhet ségének javítása. A magyarországi települések 56%-a 1.000 f alatti
lakosságszámú kistelepülés. A hátrányos helyzetű települések (a települések harmada)
minden, a társadalmi hátrányokat meghatározó dimenzió mentén rosszabb helyzetűnek
mutatkoztak egy 2014-es kutatás szerint, mint Magyarország egyéb vizsgált településtípusai.
A legfontosabbak: elérhet ség, egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság,
infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés.
Célcsoportunk épp ezeket a negatív folyamatokat megél társadalmi rétegeket fedi le, a n kre
fókuszálnak tevékenységeink – akik a családdal, gyermekneveléssel kapcsolatos egyoldalú
terhelés miatt – munkavállalói karrierjük során hátrányt szenvednek (a gyermeküket egyedül
nevel n k gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva). Az 50 év fölöttiekre
fókuszálunk (közöttük tapasztalható munkanélkülisége egyre n , digitális írástudás hiánya
jellemzi ket), és célcsoportunk kiemelten a fiatalok, ill. az egyedül, és a mélyszegénységben
él k, gyermekek, n k, id sek, valamint az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, fizikai
vagy mentálisan leromlott állapotú, és / vagy kisebbségi munkanélküliek.
2. A társadalmi felzárkózás el segítése érdekében a projekt által érintett településeken a
közösségi tevékenységbe bevonandó lakosság aránya, a lakosság 20 % feletti bevonása
(21 %-al).
3. Projektünk hozzájárul a HEP-ekben és az igényfelmérés során feltárt nehézségek,
célcsoportjaink életkörülményeinek javításához, a népességmegtartáshoz és a közösségi
programokon és az er söd , közös identitáson keresztül a társadalmi kohézió er sítéséhez.
Az igényfelmérésb l és korábbi tapasztalatainkból is látszik, hogy a helyi közösségeken
jelent s mértékben múlik az, hogy hogyan alakulnak a lakóhelyi életkörülmények. Olyan
közigazgatást kell az érintettekkel közösen létrehozni, amelynek nincs más alapvet célja,
mint a helyi közösségek tagjainak jóléte, életmin sége, biztonsága. A helyi, települési
társadalom- és gazdaságfejlesztés, a versenyképesség és az életmin ség javításának helyi
feltételeit a társadalmi kohézió és t ke – a helyi társadalom összetartása, befogadó jellege,
szolidaritása, bels szervezettsége – er sítése és gyarapítása nélkül nem lehet elérni. Ezen
célok jegyében működnek és tevékenykednek a konzorcium településein megalakult
kisközösségek is.
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2. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA
Az alábbiakban projektünk keretében tervezett tevékenységeket (önállóan támogatható,
kötelez en megvalósítandó, választható tevékenység szerinti bontásban) mutatjuk be.
2.1. A megvalósítandó tevékenységek bemutatása
A Felhívás 3.1 szerinti megvalósítjuk a kötelez (A1-A6) tevékenységeket az alábbiakban
táblázatban is részletezett formában, jelen bekezdésben felsorolás szerint:
A1 Helyi Cselekvési Terv, közösségi interjúk
A2 Közösségi tevékenység feltárása
A3 Közösségi akciók (szomszédolás, helytörténeti kiállítások, on-line fórumok) negyedévente
1 új akció / település. Félévente 1 új program projektszinten (helyi szellemi örökség,
helytörténet, adatbázis, helyi szellemi örökség, színházi, zenei el adások amat r
színjátszókkal, hagyomány rz csoportok, kerekasztalok.
A4 HEP-ek és releváns dokumentumok felülvizsgálata
A5 A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
A6 Közösségfejlesztési folyamat szakmai min ségének biztosítása, képzés (közösségfejleszt
intézményekb l 1 munkatárs és a projekt szakmai vezet je a projektkezdést l számított 3
éven belül közösségfejleszt képesítést szere. Tanulmányút.
Kötelez en
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogathatóan
megvalósítjuk
az
infokommunikációs akadálymentesítést és a nyilvánosság biztosítását.
KÖTELZ EN MEGVALÓSÍTANDÓ
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (A1-A6)
A - Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A1 Helyi Cselekvési Terv
Jászapáti
Közösségek részvételével megvalósuló
felmérés és tervezés
Közösségek részvételével megvalósuló
Tevékenység célja, célcsoportja
tervezés (helyi lakosok bevonása)
Helyi Cselekvési Terv (célterületenként 1
db, max. 15.000 f s lakosság/célterület) - 5
db közösségi interjú havonta, 1
Tevékenység szakmai leírása
alkalommal közösségi tervez i műhely a
cselekvési terv kidolgozására
Tevékenység iránti igény bemutatása, közösségi interjúk, műhelyek, fórumok
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indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

iránti igény
projekt kezdete
1. mérföldk
2 400 000, Ft

A2 Közösségi tevékenység történeti
feltárása, lakosság számára elérhet vé
Tevékenység neve
tétele
Tevékenység gazdájának megnevezése
Jászapáti
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott jó gyakorlatok feltárása, bemutatása
támogatható tevékenységekhez
projektbe bevont civil és önkormányzati
Tevékenység célja, célcsoportja
szerepl k, lakosság
közművel dési, muzeális és könyvtári
intézmények, valamint a projekt
Tevékenység szakmai leírása
célkitűzései által érintett egyéb
intézmények, szervezetek
együttműködésével.
Tevékenység iránti igény bemutatása, tapasztalatcsere igénye
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt 2. fele
legkés bb a projektmegvalósítás el tti
Megvalósítás tervezett vége
utolsó mérföldk ig
Tevékenység megvalósításának becsült 600 000, -Ft
költsége (Ft)

A3 Közösségi akciók, tevékenységek,
események - Alattyán
Tevékenység gazdájának megnevezése
Alattyán
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott helyi cselekvési terv alapján a) közösségi
támogatható tevékenységekhez
akciók
teljes célcsoport
Tevékenység célja, célcsoportja
Tevékenység neve

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - testvértelepülési
Tevékenység szakmai leírása
találkozó, szomszédolás, kiállítások,
közösségi rendezvények
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás er sítése
indokoltsága
célból - kistérségi együttműködés er sítése
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
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folyamatosan negyedévente
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység megvalósításának becsült 2 500 000, -Ft
költsége (Ft)

Tevékenység neve

A3 Közösségi akciók, tevékenységek,
események - Jászapáti

Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a Felhívásban meghatározott helyi cselekvési terv alapján a) közösségi
támogatható tevékenységekhez
akciók
teljes célcsoport
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Negyedévente egyszer egy új helyi közösségi
akció, közösségek szomszédolása, helyismereti
kiállítások, on-line és hagyományos fórumok
1. negyedév: jászságból elszármazott
értelmiségiek el adása a Jászság történelmi
múltjáról és hagyományteremt célzattal zenei
fesztivál 2. negyedév: kosárfonás, pörkölttorta
készítés, jászsági ételek közös elkészítése 3.
negyedév: A meglév helyi közösségek
bemutatása, érdekl d k toborzása a helyi
közösségekbe 4. negyedév: Szomszédünnep
szervezése kiállításokkal a célterületeken lév
településekr l kapott anyagból

A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás er sítése
indokoltsága
célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység megvalósításának becsült 6 500 000, -Ft
költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászladány
gazdájának Jászladány
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók
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Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - Szomszédolás közös programok, kiállítások,
Tevékenység szakmai leírása
egymás közösségi rendezvényeinek
látogatása
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 5 000 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászivány
gazdájának Jászivány
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - 1 Szomszédünnep
szervezése , 1 Kiállítás célterületen
lév településekr l kapott anyagból,
1 közösségi találkozó testvértelepülés
Tevékenység szakmai leírása
megismertetése a célterületen lév
településekkel, 1 vállalkozói fórum :
célterületen lév településekkel
közösen
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 1 000 000, -Ft
becsült költsége (Ft)
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Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 - Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászszentandrás
gazdájának Jászszentandrás
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - 1 Szomszédünnep
szervezése , 1 Kiállítás célterületen
lév településekr l kapott anyagból,
1 közösségi találkozó testvértelepülés
Tevékenység szakmai leírása
megismertetése a célterületen lév
településekkel, 1 vállalkozói fórum :
célterületen lév településekkel
közösen
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 2 500 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 - Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jánoshida
gazdájának Jánoshida
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Tevékenység szakmai leírása

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - Zenei fesztivál 1
alkalommal, többféle zenei stílusban,
hagyománytaramt célzattal, 1
alkalommal/év, Gasztronómiai és
zenei fesztivál a helyi termékek
bemutatásával, a termést l a
végtermékig - termelési út
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bemutatása, süt k, mobil
kemencékkel
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 3 500 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 - Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászalsószentgyörgy
gazdájának Jászalsószentgyörgy
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció – Szomszédolás közös programok, kiállítások,
egymás közösségi rendezvényeinek
Tevékenység szakmai leírása
látogatása kosárfonás, pörkölttorta
készítés, jászsági ételek elkészítése,
Jászságból elszármazott
értelmiségiek el adása Jászság
történelmi múltjáról
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 3 000 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység

A3 - Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászkisér
gazdájának Jászkisér
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megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - Szomszédolás közös programok, kiállítások,
Tevékenység szakmai leírása
egymás közösségi rendezvényeinek
látogatása
A jász identitás fejlesztésének,
Tevékenység iránti igény bemutatása, er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
indokoltsága
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 2 500 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 - Közösségi akciók,
tevékenységek, események Jászdózsa
gazdájának Jászdózsa
Felhívásban helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók

Tevékenység célja, célcsoportja

teljes célcsoport

Tevékenység szakmai leírása

Negyedévente egyszer egy új helyi
közösségi akció - Szomszédolás közös programok, kiállítások,
egymás közösségi rendezvényeinek
látogatása; Drogprevenciós el adás
gyermekeknek; Internet veszélyei
gyermekeknek és szül knek; Id sek
sérelmére elkövetett
bűncselekmények megel zése
id seknek; Trükkös csalással
elkövetett bűncselekmények
megel zése id seknek

Tevékenység iránti igény bemutatása, A jász identitás fejlesztésének,
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er sítésének igénye, a közösségi célú
rendezvények, az összetartozás
er sítése célból
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 2 500 000, -Ft
becsült költsége (Ft)
indokoltsága

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 – Programok, folyamatok
Projekt szinten értelmezve
gazdájának Jászapáti
Felhívásban A helyi cselekvési terv alapján
támogatható félévente egy új program

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Településen él célcsoportok,
elszármazottak, térség lakosai

Félévente egyszer egy új program
Falusi esték” programsorozat 1. program
csomag (kosárfonás, pörkölttorta készítés,
jászsági ételek közös elkészítése, 2.
program csoport: jászságból elszármazott
értelmiségiek el adása a Jászság
történelmi múltjáról és
hagyományteremt célzattal zenei
fesztivál rendezése. 3. programcsomag:
Gasztronómia fesztivál a helyi termékek
bemutatásával a termelést l a
végtermékig. A termelési út bemutatása.
Süt k, kemencék kihelyezése
Jászapáti: Színházi el adások a
célterületeken lév települési
színjátszókörök bevonásával, Közösségi
tervez műhely létrehozása
Alattyán: Az együttműköd parnekerek
közötti rendszeres kapcsolattartás,
fórumok szervezése. A helyi újság
lehet séginek kihasználása.
Bűnmegel zési, közlekedésbiztonsági
program, vetélked , ismeretterjeszt
el adás szervezése. A helyi fiatalság
közösségfejlesztése, a szabadid s és
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ismeretátadó programokon keresztül.
Együttműködés kialakítása és
továbbfejlesztése az iskola, a helyi
polgár rség és a rend rség között.
Települési értékek meg rzése,
továbbfejlesztése, a közösségi szellem
er sítése
Jászszentandrás, Jászivány, kulturális
program: színházi el adás célterületen
lév más település színjátszókörének
el adása
Jászladány: helytörténet, olvasókör,
helyi szellemi örökséggel ápolása: Helyi
értékek feltárása, helyi értéktár bizottság
megalapítása, működtetése,
hagyomány rz csoport alakítása,
önművel d közösség szervezése
Jánoshida: Faluszínház amat r,
települési színjátszókkal
Jászalsószentgyörgy: Családi Napok
megszervezése, gyermekprogramok,
közös f z verseny
Jászdózsa - Horgászverseny a Tarna
holtágon, a település műemlékeinek és
emlékművek bemutatása, a Kápolna
domb (régészeti lel hely) ismertetése.
Jászladány programjai négy tematika
mentén valósulnak meg: 1. „Generációk
egymás között”: lekvárf zés,
kenyérsütés, tésztakészítés, generációk
közti párbeszéd. 2. Népzenénknéptáncunk: minden évben más-más
„házigazda” bevonásával - Csíkrákos,
Oromhegyes és Jászkisér zenészei,
táncosai irányításával szervezünk
programot. 3. Települési közösségi
akciók: lakatfal kialakítása, tojásfa
állítás, „Fogadj örökbe” akció. A
település lakóinak összefogásával új
közösségi pont kialakítása, új
hagyomány teremtése, valamint a
közterületeken lév virágos szigetek
folyamatos gondozásában történ
részvétel el segítése, új zöld pontok
kialakítása. 4. „Régi id k mozija” - régi
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korok hangulatát idéz „kertmozi”
feeling megteremtésével filmvetítéssel
egybekötött közösségi program
szervezése (régi filmek, Jászladány
múltját és jelenét bemutató
összeállítások)

A meglév helyi közösségek
Tevékenység iránti igény bemutatása,
bemutatása, érdekl d k toborzása a
indokoltsága
helyi közöségekbe
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett kezdete
folyamatosan félévente 1
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
A tevékenység becsült költsége az
ugyanezen kötelez
f tevékenységhez, azaz az A3
Tevékenység
megvalósításának közösségi folyamatok ’akciók’-nál
jelzett költségeken belül kerül
becsült költsége (Ft)
elszámolásra, az akciók és
programok közös költségsoron
szerepelnek.

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

A3 – c) Helyi nyilvánosság
fórumainak megteremtése és d)
részvételi fórumok – minden
település
gazdájának Minden település
Felhívásban Helyi cselekvési terv alapján a)
támogatható közösségi akciók:

Tevékenység célja, célcsoportja

Teljes lakosság

Egységes hirdet tábla a célterület
településeivel és részvételi fórumok
elindítása, működtetése, meglév k
fejlesztése - Bármely helyi program
Tevékenység szakmai leírása
keretében a célterületen lév
településeknek kerekasztal
beszélgetés szervezése – Jászdózsa.
Civil kerekasztal: Jászladány
Tevékenység iránti igény bemutatása, A meglév helyi közösségek
indokoltsága
bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt kezdetét követ 3. hónaptól
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
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A tevékenység becsült költsége az
ugyanezen kötelez
f tevékenységhez, azaz az A3
Tevékenység
megvalósításának közösségi folyamatok ’akciók’-nál
jelzett költségeken belül kerül
becsült költsége (Ft)
elszámolásra, az akciók és
programok közös költségsoron
szerepelnek.

Fórumok, kerekasztal résztvev i javaslati szinten (Jászapáti konzorciumvezet részér l)
Farkas Ferenc polgármester
Biróné dr. Boros Anikó jegyz
Jászapáti Polgár r Egyesület elnöke Elekes Ferenc
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány elnöke Kalmár Rozália
Jásztánc Alapítvány elnöke Tajti Erzsébet
Városi Könyvtár és Művel dési Központ vezet je Bukor Irén
Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány elnöke Juhász Ádám Zsolt
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete elnöke Kalmár Rozália
Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Tavasz Ferenc
Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola igazgatója Mészárosné Drizner Rita
Rácz Aladár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Juhász Ádám Zsolt
Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója Mihályi Szabolcs
Önálló Óvodai Intézmény vezet je Pallagi Imréné
Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezet je Kalmárné Nagyistván Erika
Jászapáti Gazdaságfejleszt Kft. ügyvezet je Móczó Zsófia
Fórumok, kerekasztal résztvev i javaslati szinten (Jászdózsa részér l)
Dr. Szerencsés István polgármester
Botlik Tiborné jegyz
Jászdózsai Polgár rség elnöke Orosz Tibor
Jászdózsa Községért Közalapítvány elnöke Baranyiné Csomor Katalin
„Dósai” Honismereti Szakkör vezet je Zsidei Andrásné
Települési Értéktár Bizottság elnöke Holló László
Bozóky János Általános Iskola intézményvezet je Vajda Anna Mária
Jászdózsai Mocorgó Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcs de vezet je Palotainé Szabó Éva
„Tarnamenti-2000” Mez gazdasági Termel , Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. ügyvezet je
Kovács Tamás
Holundarm Kft. ügyvezet je Szabó Attila
Sörf zde, RAMPA Kft. ügyvezet je Kiss László
Dósa Fűszer Kft. ügyvezet je Simó László
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Fórumok, kerekasztal résztvev i javaslati szinten (Jászladány részér l)
Bezzeg Józsefné Környezetvéd Nyugdíjas Klub
Gyárfás Lajos vállalkozó
Major Ferencné Jászladányért Egyesület

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

A4 - Társadalom- és
gazdaságfejlesztés tekintetében
meghatározó dokumentumok
áttekintése, ha releváns,
megújítása
gazdájának Jászapáti

HEP és a muzeális intézményekr l, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
Illeszkedés
a
Felhívásban
közművel désr l szóló 1997. évi
meghatározott
támogatható
CXL. tv. 77. §-a szerinti
tevékenységekhez
közművel dési rendelet áttekintése,
amennyiben releváns, megújítása
lakosság
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
megvalósításának
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység

helyi esélyegyenl ségi program
újragondolása, az esélyegyenl ség
szempontjából érzékeny csoportokat
érint problémák és szükségletek
beazonosítása, javaslatok
megfogalmazása, célok és
intézkedések vonatkozásában
Releváns dokumentumok megújítása
Projekt kezdete
2.mérföldk vége
1 500 000, -Ft

A5 - A közösségfejlesztési
folyamatról tájékoztató közösségi
információs pont kialakítása
gazdájának Jászapáti
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megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

Felhívásban tájékoztató közösségi információs
támogatható pont kialakítása (infrastruktúrafejlesztés nélkül)
közösségfejlesztési folyamatról
Tevékenység célja, célcsoportja
tájékoztatás a teljes lakosság számára
hirdet tábla, települési
rendezvényeken projektbemutató
pavilon, közösségi információs pont
Tevékenység szakmai leírása
kialakítása a művel dési házban,
települési honlap, facebook profil
Tevékenység iránti igény bemutatása, közösségépítés, tájékoztatás
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt 2.mérföldk t l
Megvalósítás tervezett vége
projekt végéig
Tevékenység
megvalósításának 550 000, -Ft
becsült költsége (Ft)

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

A6 - A közösségfejlesztési folyamat
szakmai min ségének biztosítása a)
és b)
gazdájának Jászapáti

A közösségfejlesztési folyamat
szakmai min ségbiztosítása a)
Illeszkedés
a
Felhívásban
képzések a településvezet k számára
meghatározott
támogatható
-; b) közösségfejlesztési folyamatban
tevékenységekhez
érintett lakosok részvételével
tanulmányutak
Települési szakemberek, lakosok
Tevékenység célja, célcsoportja
Közösségfejlesztési folyamatban
érintett lakosok, szakemberek,
település vezet inek közös
Tevékenység szakmai leírása
részvételével megvalósuló belföldi és
külföldi (EU-n belüli)
tanulmányutak, belföldi és
nemzetközi tapasztalatcsere
Tevékenység iránti igény bemutatása, tapasztalatcsere, települések helyi
indokoltsága
közösségeinek fejlesztése
Megvalósítás tervezett kezdete
3. mérföldk ig megkezdve
Megvalósítás tervezett vége
legkés bb utolsó mérföldk ig
Tevékenység
megvalósításának 950 000, Ft
becsült költsége (Ft)
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Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

Célcsoport képzése – minden
település
gazdájának Jászapáti
Felhívásban képzések szervezése, célcsoport
támogatható támogatásának költségei

Tevékenység célja, célcsoportja

célcsoport

Tevékenység szakmai leírása
Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
megvalósításának
becsült költsége (Ft)

Célcsoport képzése
Közösségfejleszt humán er forrás
kapacitás fejlesztése
3. mérföldk ig megkezdve
legkés bb utolsó mérföldk ig
1 980 000, Ft

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

1 Eszközbeszerzés – mind a 9
településen
gazdájának Településenként
Felhívásban Eszközbeszerzés
támogatható

Tevékenység célja, célcsoportja

Célcsoport egésze

programok, folyamatok
megvalósításához szükséges
Tevékenység szakmai leírása
eszközök – részletesen árajánlat
szerint
Akciók, programok kivitelezésének
Tevékenység iránti igény bemutatása,
sikeressége indokolja a
indokoltsága
tevékenységet
Megvalósítás tervezett kezdete
2.mérföldk ig
Megvalósítás tervezett vége
legkés bb 4.mérföldk ig
Mindösszesen 7 000 000, Ft
Jászapáti 2 000 000, -Ft
Jászszentandrás 800 000, -Ft
Tevékenység
megvalósításának
Jászivány 300 000, -Ft
becsült költsége (Ft)
Jászdózsa 700 000, -Ft
Jászkisér 700 000, -Ft
Jászladány 700 000, -Ft
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Alattyán 700 000, -Ft
Jánoshida 700 000, -Ft
Jászalsószentgyörgy 700 000, -Ft
Kötelez en megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

Nyilvánosság biztosítása
gazdájának Jászapáti
Felhívásban kötelez nyilvánosság, kötelez en
támogatható megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenység

Tevékenység célja, célcsoportja

tájékoztatás a tevékenységekr l

kötelez nyilvánosság tartalmi
elemeinek megvalósítása
Tevékenység iránti igény bemutatása, kötelez projekttevékenység,
indokoltsága
tájékoztatás
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt kezdete
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
Tevékenység
megvalósításának 400 000, -Ft
becsült költsége (Ft)
Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység neve
Tevékenység
megnevezése

Infokommunikációs
akadálymentesítés
gazdájának Jászapáti

infokommunikációs
Felhívásban
akadálymentesítés, kötelez en
támogatható
megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenység
tájékoztatás, egyenl hozzáférés
Tevékenység célja, célcsoportja
esélye
WEBLAP
Tevékenység szakmai leírása
AKADÁLYMENTESÍTÉSE
Tevékenység iránti igény bemutatása, esélyegyenl ség mentén egyenl
indokoltsága
hozzáférés a tájékoztatáshoz
Megvalósítás tervezett kezdete
projekt 3.mérföldk ig megkezdve
Megvalósítás tervezett vége
projekt vége
250000, -Ft
Tevékenység
megvalósításának
becsült költsége (Ft)
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez
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2.A Felhívásban felsorolt horizontális és fenntarthatósági követelmények közül az alábbiak
vonatkoznak konzorciumunkra, és az alábbiak szerint érvényesülnek a projekt keretében. A
horizontális követelmények közül programunk a diszkriminációmentesség és egyenl
bánásmód, és az esélyegyenl ség biztosításával közösségi lehet ségeket kíván nyújtani. Az
önszervez dés támogatását ezzel er sítve a helyi társadalmi t két és a közösségi kohéziót,
szervezeti működési szinergiák kihasználását. A cél esetében a helyi közösségen belül a
különféle szerepl k együttműködésének er sítése.

2.2. Szervezeti feltételek és infrastrukturális feltételek átfogó bemutatása

1.Az alábbiakban a projekt megvalósításához szükséges és rendelkezésre álló szervezeti
feltételeket mutatjuk be, illetve a szükséges infrastrukturális feltételek rendelkezésre állását.
Infrastruktúra-fejlesztést a feltételek megteremtéséhez nem kívánunk jelen projekt keretei
között, a támogatás terhére megvalósítani.
Jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra: a konzorciumba résztvev intézmények és
szervezetek rendelkeznek a tervezett tevékenységek lebonyolításához szükséges irodákkal és
el adótermekkel és szabadtéri helyszínekkel. Humán er forrás tekintetében a projektben részt
vesznek tapasztalt és fiatal kollégák, biztosítva ezzel a fenntartás és továbbfejlesztés
megvalósulását.
Az összes partner gazdasági adminisztrációja jól működik, képes és megfelel kapacitásokkal
rendelkezik a nagyméretű fejlesztési projektek hatékony pénzügyi adminisztrációjára.
Az elszámolásokat a projekt zárása végén független könyvvizsgáló auditálja.
A konzorciumvezet Jászapáti feladata:
- el készítés
- szakmai vezetés és koordináció
- eszközbeszerzés és közös költségek mentén tevékenységek biztosítása
- közbeszerzés
- könyvvizsgálat
- kötelez nyilvánosság biztosítása
- projektmenedzsment felügyelete és biztosítása Jászapáti Gazdaságfejleszt Kft bevonásával
Konzorciumi tagok alapfeladata:
-

el készít munkákban közreműködés
szakmai megvalósításban aktív közreműködés

A projekt megvalósulásához küls szolgáltatókat is tervezünk bevonni, melyeket a
beszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok alapján választjuk ki, így a nyilvánossági elemek
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biztosítására, a közbeszerzési eljárások lefolytatására, könyvvizsgálati feladatok ellátására,
valamint a projektel készít tanulmány, HEP felülvizsgálat, helyi cselekvési terv,
infokommunikációs akadálymentesítés és képzés valósul meg küls
szolgáltatás
igénybevételével.
A projekttevékenységekhez kapcsolódóan is lesznek olyan programelemek, melyekhez küls
személyeket, partnereket fogunk bevonni, a projektcél megvalósításához. Küls szakért k
bevonására olyan esetekben van szükség, amikor a konzorcium saját kapacitásai nem állnak
rendelkezésre, vagy nem rendelkeznek megfelel kompetenciákkal.
2.A projekt menedzsment szervezetet Jászapáti Gazdaságfejleszt Kft. biztosítja az alábbi
kompetenciák mentén, illetve a csatolt szakmai önéletrajzok alapján. A projekt
megvalósításában szerepet játszó kulcs-szakemberek régóta a települések közösségi életét is
szervez közszerepl k, elkötelezett, hiteles emberek.
Projektmenedzser kompetenciái és feladatai:
- a projekt végrehajtása során ellátja mindazokat a feladatokat, amik a megfelel
személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez szükségesek;
-

kapcsolatot tart a közreműköd szervezet programvezet jével és ügyintéz ivel

-

szervezi a projekt nyilvános kommunikációját;

-

együttműködik a projekt pénzügyi (könyvelési) szolgáltatójának ügyintéz jével;

-

dokumentációk készítése: ezen belül saját tevékenységének teljes körű
adminisztrációja, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációja és
dokumentációja, tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatok ellátása valamint a
projekt el rehaladási jelentések és a záró projekt jelentés elkészítése

Pénzügyi vezet feladatait is a Jászapáti Gazdaságfejleszt Kft. látja el az alábbi
kompetenciák mentén:
- a projekt pénzügyi, ügyviteli munkájának vezetése;
- kifizetési kérelmek, a pénzügyi elszámolások összeállítása, dokumentálása, igazolása
és megküldése a Közreműköd Szervezet felé;
-

folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel

-

közreműködik a konkrét projektfeladatok hatékony megoldásában

-

közreműködik a projekt bels koordinációjában

-

dokumentációk készítése: saját tevékenységének teljes körű adminisztrációja,
tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatok ellátása, valamint a pénzügyi jelentések
elkészítése

A projektcélok megvalósítása érdekében szakmai vezet i feladatokat Zólyomi Anna, több
éves uniós projekttapasztalattal rendelkez közgazdász végzettségű kolléga látja el.
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Közösségfejleszt k is bevonásra kerülnek projektünkben: Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat Gál Judit közösségi animátort, a Türr István Képz és Kutató intezet egykori
mentorát választotta erre a feladatra, míg a konzorciumvezet Horváth Zoltán közbiztonsági
referenst alkalmazza erre a feladatra.

2.3. Tervezett partnerség bemutatása
Támogatási kérelmünket 9 település, Jászapáti járás településeinek konzorciumi
együttműködésében nyújtjuk be a Felhívásnak megfelel en. Mindemellett a konzorciumban
nem csak a támogatást igényl Jászapáti vagy legalább egy konzorciumi tag rendelkezik a
szükséges kétéves szakmai tapasztalattal, hanem a konzorcium tagjainak mindegyike
rendelkezik legalább két tematikus tapasztalattal az alábbiak közül
- kulturális, vagy
- közösségfejlesztés, vagy
- szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások vagy
- terület/település/vidékfejlesztés.
Csatoltan mellékeljük a támogató javaslatokat is mindezek alátámasztására.

38

1. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a támogatást igényl és a konzorciumi tagok projektcélok eléréséhez kapcsolódó szakmai tapasztalatát.
Konzorciumi tag
Megvalósítási
Projektcélok eléréséhez kapcsolódó szakmai tapasztalat
helyszín, programok
els dleges helyszíne
Alattyán Község
Jászsági Általános
Alattyán településen az utóbbi években meger södtek a civil szervezetek és munkájukat agilis, a
Önkormányzata
Iskola Gerevich
település érdekeit figyelemvev vezet k irányítják. Az önkormányzat folyamatosan keresi a
Aladár Általános
lehet séget, hogy munkájukat segítve támogatásban részesítse ket. A Vöröskereszt helyi
Iskolai Tagintézménye szervezetét, az Alattyáni Polgár r Egyesületet, a Sporthorgász Klubot és az Aranyalkony Nyugdíjas
klubot az évek költségvetésben meghatározott összegen felül szervezésben és a eszközökkel is
támogatja, munkájukat fontosnak tartva azokat tev legesen segíti. Nagy rendezvényeiket, külön
kérelem alapján a képvisel -testület lehet ségéhez mérten támogatja. Civil szervezetek és az ARNÖ
szervezett programjaikkal igyeznek egymást támogatni, egymásnak segítséget nyújtani. Az egyházi
szervezetek jelent s szerepet töltenek be a település életében. Részt vesznek a települési
rendezvényeken, valamint saját rendezvényeikre várják a lakosságot, az érdekl d ket. Er snek
mondható az önkormányzat- civil szervezetek- egyház - önkormányzati intézmények közötti
együttműködés, mely megnyilvánul az eredményekben, sikeres rendezvényekben.
Jászapáti Városi
Városi Könyvtár és
A településen a művel dési ház biztosítja a helyi civil szervez dések rendezvényeihez szükséges
Önkormányzat
Művel dési Központ
helyszínt és szakmai hátteret, amelyet a helyi könyvtár is támogat. Kiemelked tapasztalattal
rendelkezik az Önkormányzat is, valamint Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány, akivel
együttműködve Jászapáti Város ismeretségének, jó hírnevének növelése, hagyományainak ápolása, a
közösséghez köt dés er sítése évek óta zajló folyamatos tevékenység. Kulturális, sport és oktatásinevelési rendezvények támogatása, községi közösségi élet fejlesztése érdekében is az önkormányzat
számos esetben működött együtt a Könyvtárral, Művel dési Központtal és a Mi Városunk
Alapítvánnyal is. A település közösségi együttlétre, kapcsolatok létesítésére alkalmas terekben nem
b velkedik, a városközponti park továbbfejlesztése szükséges. Kiemelten aktív közösség: Jászapáti
Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség számos képzést szervez, a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete pedig az önkéntességben jár elöl. A Roma Önkormányzattal is szoros az együttműködés,
a közösségfejlesztés céljainak megvalósulását k is segítik. Az egyházak, civil szervezetek
szerepvállalása a közösségi terek és közösségfejlesztés terén is kiemelked .

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat

Nagyközségi József
Jászladány településen civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy
Attila Művel dési Ház számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi éves költségvetési
és Könyvtár
rendeletében meghatározottak szerint támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. A projekt
céljainak eléréséhez nagy segítséget nyújt az oktatás-nevelés terén, a közösségfejlesztés és civil
szervezetek közti partnerségben szerzett tapasztalat. A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenl ségi tevékenysége lefedi a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának,
tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az id korúak kulturálódásáig, a
hagyomány rzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig az alapvet közszolgáltatások
(oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művel dés, közrend, közbiztonság)
ágazataiban lehetséges esélyegyenl séget támogató szolgáltatások körét.
A civil közösségeink a település sportéletének, a közbiztonság er sítésének, a kulturális
programoknak az aktív résztvev i, különösen aktívak a nyugdíjasokat tömörít klubok.
Művel dési Ház
A település kis méretének ellenére igen aktív a helyi civil szervez dés, melyekben szinte minden
korosztály képviselteti magát. Önkormányzatunk valamennyi civil szervez déssel jó kapcsolatot
ápol, lehet ségeihez mérten támogatja azok működését. Törekszik arra, hogy a szervezetekkel
Jászivány Községi
partneri viszonyt kialakítva a település életének egyre több szegmensébe vonjuk be azokat. A jó
Önkormányzat
együttműködés következménye, hogy az önkormányzati rendezvényeken aktívan részt vesznek ezen
szervezetek. Civil szervezetek: Jásziványért Közhasznú Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
szid Nyugdíjas Klub
Jászszentandrás
Művel dési Ház és
A településen működ civil szervezetek jó része aktív, ahogy a helyi lakosság is viszonylag magas
Községi
számban vesz részt a civil szervezetek programjain. A civil szervezetek, egyház és önkormányzat
Könyvtár
Önkormányzat
együttműködése zavartalan, évek óta együttműködnek a közösségi rendezvények és közösségi élet
működtetésében. A civil szervezetek függetlenségét az Önkormányzat elismeri és tiszteletben tartja.
Megfelel en működ , de nem túl szoros partneri viszonyt alakítottak ki.
Jánoshida Községi
Faluház és Könyvtár,
A településen viszonylag kevés civil szervezet működik, önsegít csoport pedig alig, kivéve a
Önkormányzat
Nyugdíjas Klubot.
A működ szervezetek között a Jánoshidai Kulturális-Oktatási-Sport
Zagyva Híd
Közalapítvány, a Jászsági cigányok Munkalehet ségéért Egyesület, A Jánoshidai Polgár r
Közösségi Ház
Egyesület, a Jánoshidai Sportegyesület és Iskolánk Tanulóiért Alapítvány jelent s. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal jó a kapcsolat, ugyanakkor az egyház és a civil szervezetek közötti
kapcsolat informális, nem jellemz az együttműködés.
Jászalsószentgyörgy Községi Könyvtár
Jászalsószentgyörgy község életében fontosak a civil szervez dések, a partnerséget pl. az
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Községi
Önkormányzat

a Művel dés Háza,
Jászkisér Községi Könyvtár és Csete
Balázs Helytörténeti
Önkormányzat
Gyűjtemény
Általános Művel dési
Központ

Jászdózsa Községi
Önkormányzat

önkormányzat és az egyház között a közoktatásra terjesztették ki, ugyanakkor a Jászalsószentgyörgy
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is megállapodást kötött a helyi kisebbség közszolgáltatásokhoz
történ hozzáférését el segítve. Emellett a település ún. Civil Szervezetek Háza elnevezésű épületet
is üzemeltet, mutatva az aktív és támogató partneri viszonyt az önkormányzat és a civil szervezetek
között.
A jászkiséri emberek identitástudata er s, már a 70-es évekt l Honismereti Szakkör működik, mai
napig aktív ún. Csete Balázs Honismereti Szakkör, Helytörténeti Gyűjtemény, borház. Közel 30
civil szervezet működik, jó részük aktív. A városi önkormányzat 4 ország településeivel tart aktív
testvér-települési kapcsolatot. Probléma azonban az elöregedés, a fiatalok bevonásának aktiválása.
A Jászdózsa Községért Közalapítvány a község ismeretségének, jó hírnevének növelése,
hagyományainak ápolása, a községhez köt dés er sítése érdekében tevékenykedik évek óta. F
tevékenysége a kulturális, sport és oktatási-nevelési rendezvények támogatása, községi közösségi
élet fejlesztése érdekében. A Jászdózsai Polgár rség is aktív a közösségi életben, amellett, hogy a
község lakóinak személyi és vagyonbiztonsága segítése, a bűncselekményekt l való visszatartásáért
dolgozik, Továbbá gyermek és ifjúságvédelem, szabadid s és sportrendezvények szervezésében is
szerepet vállal. A Jászdózsai Iskoláért, Óvodáért és Közművel désért Alapítvány a helyi iskolai,
óvodai oktatás, nevelés terén hosszú éves szakmai tapasztalatra tekint vissza, csakúgy, mint a
Bozóky János Kulturális Egyesület, amely kiemelten segíti Jászdózsa hagyományos kultúrájának a
kihaló félben lév mesterségeknek és technológiák minél harmonikusabb egységben történ
fennmaradását, alakítását és átörökítését. A Dósai" Honismereti Szakkör Népi ételek bemutatása,
hagyomány rz rendezvények, vásár, szüreti felvonulás, lakodalom, aratás, Szent János Úsztatás,
Baráti találkozók szervezésében jár élen évek óta.
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2. Az alábbi táblázatban Jászapáti Városi Önkormányzat, mint f támogatást igényl ,
valamint a konzorciumba bevont partnerek szerepét, feladatait mutatjuk be.
Együttműköd
További bevont partnerek (a
Szerepe, feladatai
intézmény, bevont
megvalósítás során
partner
együttműköd k)
Alattyán Község
Alattyáni Polgár r Egyesületet, a
helyi együttműködés
Önkormányzata
Sporthorgász Klubot és az
er sítése, közösségek
Aranyalkony Nyugdíjas klub,
szerepvállalásának
ARNO
er sítése
Jászapáti Városi
Jászapáti Polgár r Egyesület,
települési identitást
Önkormányzat
Jászapáti a Mi Városunk
er sít , de nem csak
Alapítvány, Rácz Aladár
egy településre
Zeneiskoláért Alapítvány, Jászapáti kiterjed
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, folyamatokat
Civil szervezetek, Jászsági
elindítása, segítése
Kistérségi Helyi Közösség
közösségi részvételre
Egyesülete, "JÁSZKÖR" Kulturális, alapuló szabadid s,
Önszervez d és Szabadid
közbiztonsági,
Közhasznú Egyesület, Jásztánc
képzési programok
Alapítvány
segítségével
közösségi
szerepvállalás
er sítése
Jászladány
Jászladányi Egyetértés
helyi és kistérségi
Nagyközségi
Sportegyesület, Jászladányi
együttműködés
Önkormányzat
Gazdakör, Jászladányi Polgár r
er sítése, közösségek
Egyesület, Jászladányért Egyesület, szerepvállalásának
Fagyöngy Kulturális Egyesület,
er sítése
Jászladány Biztonságáért
Alapítvány, Jászladányi Fiatalok
a tevékenységekbe
Továbbtanulását Segít Alapítvány, minden egyes civil
Csillogó Szemekért Alapítvány, Kis szervezetet be
Kezek Nagy Mesterek Művészeti
szeretnék vonni a
Alapítvány, Új Iskoláért Alapítvány, komplex program
Id sek Otthona Közalapítvány,
megvalósítás
Aranykalász, Vadásztársaság, Jóga
érdekében a
és reiki csoport, Környezetvéd
mindennapi életben
Nyugdíjas klub, Arany sz
tapasztalható
Nyugdíjas klub, Életet az Éveknek
hátrányok
Nyugdíjas Klub, Magyar
csökkentése érdkében
Vöröskereszt helyi alapszervezete,
Mozgáskorlátozottak
Helyi csoportja, Nagycsaládosok
Egyesületének helyi csoportja,
Gyermekek Mosolyáért Alapítvány.
Helyi munkahelyi közösségek:
óvoda, iskola, szociális alapellátás,

Jászivány Községi
Önkormányzat

PH, művel dési ház, könyvtár,
NÜVI, rendel
szid Nyugdíjas klub,
Jásziványért Egyesület

Jászszentandrás
Községi
Önkormányzat

Gyöngy N i Nyugdíjas klub,
Pacsirta N i Nyugdíjas Klub,
Jászszentandrás Község Tehetséges
Gyermekeiért, Kultúrájáért,
Művészetéért és Id skorú
Polgáraiért Közalapítvány, N i Kar,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, JászSzó Alapítvány, Jászszentandrás
Tehetséges Gyermekeiért,
Kultúrájáért, Művészetéért és
Id skorú Polgáraiért Közalapítvány

Jánoshida Községi
Önkormányzat

Nyugdíjasklub, népdalkör,
természetjárók, Jánoshidai
Kulturális-Oktatási-Sport
Közalapítvány, a Jászsági cigányok
Munkalehet ségéért Egyesület, A
Jánoshidai Polgár r Egyesület, a
Jánoshidai Sportegyesület és
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

Jászalsószentgyörgy
Községi
Önkormányzat

Jászalsószentgyörgy oktatási
intézményeiért Alapítvány,
Jászalsószentgyörgy Község
Tűzoltó Egyesület, Rozmaring
Asszonykórus, Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub, Helytörténeti Kör,
Kertbarát Egyesület, Ifjúsági
egyesület, Községi Sportegyesület

Jászkiséri Ifjúsági Egyesület,
Jászkisér polgár r egyesületek,
Pendzsom Néptánc Egyesület,
Nemzetiségi Kisebbségi
Jászkisér
Községi
Önkormányzat, Csete Balázs
Önkormányzat
Honismereti Egyesület, Kis-Ér
Kertbarátkör, Egyetértés Nyugdíjas
Klub, Kis-Ér Sporthorgász
Egyesület

helyi együttműködés
er sítése,
önszervez dések
el mozdítása,
generációk
közötti
párbeszéd el segítése
A leginkább tanyás
településen, az ún.
zsákhelyzetben él k
életkörülményeit,
köt dését és
jöv képét er síteni a
közösségek
cselekv képességének
fejlesztésén keresztül,
valamint az egyes
közösségek
szerepvállalásának
segítségével.
közösségi
kezdeményez - és
cselekv képességének
fejlesztése, a
közösségi
szerepvállalás
meger sítése.
helyi együttműködés
er sítése,
önszervez dések
el mozdítása,
generációk
közötti
párbeszéd el segítése,
szabadid s
tevékenységek,
ifjúsági
programok
el mozdítása
települési közösségi
folyamatokat
elindítása, segítése
közösségi részvételre
alapuló szabadid s,
akciók és programok
megsegítése
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Jászdózsa Községi
Önkormányzat

Jászdózsa Községért Közalapítvány,
Jászdózsai Polgár rség, Jászdózsai
Iskoláért, Óvodáért és
Közművel désért Alapítvány,
Bozóky János Kulturális Egyesület,
"Dósai" Honismereti Szakkör

települési identitást
er sít , de nem csak
Jászdózsa településre
kiterjed folyamatok
segítése, közösségi
részvételre alapuló
szabadid s, kulturális,
hagyomány rz
programok
el mozdítása

A települések együttműködnek (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások) a Jászsági
Kistérség Helyi Közösség keretében, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásban (gesztor:
Jászladány), a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége keretei között. Járási projektek
megvalósításában is megindult az együttműködés (EFOP-3.9.2, EFOP-1.5.3).

2.4. A saját teljesítésben végzett tevékenységek
Projekttevékenységek közül saját teljesítésben nem valósítunk meg programot, ugyanakkor a
projektben kialakításra kerül új akciók és programok számos önkéntes tevékenységgel
tudnak csak megvalósulni. A költséghatékonyságot a bérjellegű kifizetésekkel alkalmazott
közösségfejleszt k és szakmai vezet teljes járásra kiterjed munkája, valamint az önkéntes
tevékenységeken keresztül érjük el.

2.5. A tervezett költségek szakmai indokoltsága
Az alábbi táblázatban mutatjuk be támogatási kérelmünk elszámolni kívánt költségsorait. A
kitölt programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló helyen részleteztük a
költségeket, így az alábbi táblázatban vázlatos indoklást teszünk.7
A Felhívásnak megfelel en egy-egy célterületre minimum 15 millió forintot terveztünk.
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Tevékenységek
Lakosságszám
Megalapozó
dokumentum

közös
költségek
Jászapáti

Jászapáti
8819

Jászszentandrás
2432

Jászivány
395

Jászdózsa

Jászkisér

Jászladány

Alattány

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

2163

5496

5697

2028

2542

3510

Költségek
összesen
33 082

900 000

900 000

Közbeszerzés
Programok, folyamatok
megvalósításához
szükséges eszközök

800 000

800 000

Kötelez nyilvánosság
Menedzser és pénzügyi
vezet (heti 20 óra 39
hónap)

400 000

2 185 590

Rendezvényszervezés,
catering

350 000

Infokommunikációs
akadálymentesítés

250 000

Munkabér (szakmai
vezet ) heti 40 óra, 39
hó 270.000 Ft/hó
Foglalkoztatást terhel
adók, járulékok
(szakmai vezet ) heti
40 óra, 39 hó. 53.460
Ft/hó
Közösségfejleszt heti
20 óra, 4ó39hó,
135.000 Ft/hó
Foglalkoztatást terhel
adók, járulékok
(közösségfejleszt ),
heti 20 óra, 39 hó,
26.730, - Ft/hó

2 000 000

800 000

300 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Bels költségvetési korlát

7 300 000
400 000

2 185 590

Felhívás 5.7 „Szakmai
jellegű bels költségvetési
korlátok” pontban
350 000
szerepl költségkorlátokat
minden tekintetben
figyelembe vettük,
250 000
egyetlen tervezett
projekttevékenységünk
sem lépi túl a megengedett
10 530 000
korlátokat.

10 530 000

2 084 940

2 084 940

5 265 000

5 265 000

5 265 000

15 795 000

1 042 470

1 042 470

1 042 470

3 127 410

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó útiköltség,
kiküldetési költség:
utazási költség
1.500.000 Ft (Cselekv
Közösségek biztosította
képzésre történ
utazás) - szállásköltség
- helyi közlekedés
költsége - napidíj

600 000

Könyvvizsgálat

400 000

Anyagköltség (rezsi)
Közösségek
részvételével
megvalósuló tervezés
cselekvési terv
Közösségi
tevékenységek
feltárása, lakosság
számára történ
elérhet vé tétele: jó
gyakorlatok

450 000

90 000

90 000

90 000

90 000

150 000

90 000

90 000

90 000

2 400 000

1 080 000

2 400 000

600 000

600 000

6 500 000

1 500 000

1 500 000
400 000

300 000

A helyi cselekvési terv
alapján a) közösségi
akciók: közösségek
szomszédolása,
helyismereti
kiállítások, on-line és
hagyományos fórumok
b) programok,
folyamatok: félévente
egy új program
kötelez c) helyi
nyilvánosság fórumai:
d) részvételi fórumok kerekasztal,
szomszédsági tanács
HEP-ek megújítása,
közművel dési rendelet

450 000

2 500 000

1 000 000

2 500 000

2 500 000

5 000 000

2 500 000

3 500 000

3 000 000

29 000 000

1 500 000
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A közösségfejlesztési
folyamatról tájékoztató
közösségi információs
pont kialakítása (nem
infrastruktúrafejlesztés)
A közösségfejlesztési
folyamat szakmai
min ségbiztosítása a)
képzések a
településvezet k
számára -; b)
közösségfejlesztési
folyamatban érintett
lakosok részvételével
tanulmányutak
képzéshez kapcsolódó
utazási költség és a
célcsoport útiköltsége
(programokra való
eljutás)
198.000 Ft/f , 10 f
képzés
Mindösszesen

550 000

550 000

950 000

950 000

3 500 000

3 500 000

1 980 000

1 980 000

17 365 590

27 722 410

3 390 000

1 390 000

3 290 000

10 047 470

5 850 000

3 290 000

4 290 000

10 547 470

87 182 940

1. A Felhívás 5.7 „Szakmai jellegű bels költségvetési korlátok” pontban szerepl költségkorlátokat minden tekintetben figyelembe vettük,
egyetlen tervezett projekttevékenységünk sem lépi túl a megengedett korlátokat. Ezt, a fenti, 2.5 pontban szerepeltetett táblázatban is
kimutathatóvá tettük.
2. A projekt keretében nem tervezünk nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) tevékenységeket
megvalósítani, így azok költségvonzatának bemutatása nem releváns, illetve nincs olyan projektelem, amelyet pályázaton kívüli forrásból
tervezünk megvalósítani.
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3. KAPCSOLÓDÁS
Településeink egyike sem rendelkezik TOP CLLD Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiával,
nem vett részt TOP-7.1.1 támogatási kérelem konzorciumában, hasonlóképp nem rendelkezne
LEADER CLLD Helyi Fejlesztési Stratégiával.
Konzorciumi tagjaink közül Jászladány település nyújtott be támogatási kérelmet a EFOP1.6.2. „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című felhívásra
Komplex telepprogram Jászladányon II. címmel. A kérelem szakmai tartalmához jelen
pályázatunk szakmai tartalma több ponton illeszkedik: bűnmegel zési programok, kora
gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés, kompetenciafejlesztés, prevenciós
programok, helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók
együttműködésének meger sítése. A két projekt tevékenységei illeszkednek egymáshoz,
ugyanakkor pontosan lehatárolhatók, kett s finanszírozás nem valósul meg.
Jászladány település pozitív elbírálásban részesült TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” c. felhívás kapcsán. A projekt keretében kerékpárúttal lesz összekötve a
település összes fontosabb önkormányzat és közintézménye. A projekt eredményeként
közvetlen kerékpáros út épül a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, a
Jászladányi Óvoda és Bölcs de, az Ozoróczky Mária Szociális Központ, az Orvosi rendel , a
Piactér, a Polgármesteri Hivatal, a Rend r rs, a Nagyközségi József Attila Művel dési Ház és
Könyvtár, a Postahivatal, a Napközi Konyha között. Becsatlakozik még a nagyközség egyik
legnagyobb munkáltatója, a Jász-Föld Zrt. telephelye, amely a munkába járást fogja
nagymértékben könnyíteni. A beruházás eredményeként a beavatkozási terület közlekedési
úthálózata kerékpárosbaráttá válik, kialakul a terület kerékpáros alaphálózata mintegy 2400
méter hosszúságban. A beruházás szemléletformálási elemet is tartalmaz a
közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében.
Jászszentandrás település is pozitív elbírálásban részesült TOP-3.1.1-15 „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” c. felhívásra, amelyhez kapcsolódóan szemléletformáló
programterv valósul meg és illeszkedik jelen projektünkhöz, err l az alábbi táblázatban
számolunk be:
SZEMLÉLETFORMÁLÁSI PROGRAMTERV
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS JÁSZSZENTANDRÁSON
TOP-3.1.1-15-JN1-201600012
Rendezvény/Eszköz
Kerékpáros reklámozás

Ütemezés

Leírás

Alkalom/darab

2018 május-2018 október

2018 májusától
hétvégenként
megjelennek a
településen a kerékpárral
vontatott reklámtáblák,
amelyek a projekt

8 alkalom

népszerűsítése mellett a
kerékpáros életmódot is
hirdetik
Kerékpáros vetélked
iskolásoknak

2018 május-augusztus

Kerékpáros fórum

2018 május-2018 október

Információs kiadványok
készítése

2018. január-2018
október

Szervezett próbaút

2018. október 31.

A kerékpáros vetélked k
a közlekedési forma
népszerűsítése mellett a
biztonságos kerékpározást
is támogatják, hiszen az
ügyességi feladatok révén
a gyermekek
magabiztosabb
kerékpározásra lesznek
képesek.
A fórumon a lakosság, az
önkormányzat,
közlekedési szakért k
tapasztalatcseréjére kerül
sor és a kerékpáros
közlekedés el nyeinek
bemutatására.
2 típusú információs
kiadvány készítésére és
terjesztésére kerül sor. Az
egyik a kerékpáros
közlekedés népszerűsítése
mellett a megváltozott
forgalmi rendre és az új
KRESZ szabályokra hívja
fel a figyelmet. A másik
kiadványban a fejlesztés
részletes bemutatására
kerül sor.
A kerékpárút szervezett
kipróbálása a kivitelezés
befejezésekor

5 alkalom

2 alkalom

2x200 példány

1 alkalom

Jánoshida település pályázati kérelmet nyújtott be az EFOP 1.6.2 – Szegregált élethelyzetek
felszámolása benyújtott pályázat – két szegregátumra kihegyezve, komplex programok,
képzés, varrón , mez gazdasági képzés. támogatási igény: 200 000 000.- Ft, A konkrét
programleírás Jászapátin készült, célokat kiemelve: Stratégiai (EFOP) szintű célkitűzés: Az
aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel el mozdítása a
foglalkoztathatóság érdekében. A marginalizálódott közösségek, f ként a romák társadalmi /
gazdasági integrációja. Egyedi célkitűzés: Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást
el idéz humán tényez k és szolgáltatáshiányok visszaszorítása. A konstrukció átfogó célja:
A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben él , hátrányos helyzetű emberek
társadalmi felzárkózásának és integrációjának el segítése.
A TOP-5.2.1 „A társadalmi együttműködés er sítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” konstukcióban nem nyújtottak be pályázatot. Projektünk nem közvetlenül nem
kapcsolódik korábban megvalósított fejlesztésekhez és/vagy TOP keretében megvalósuló
infrastruktúrafejlesztést kiegészít projekthez sem.
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4. KOCKÁZATELEMZÉS
Kockázatelemzésünkben bemutatjuk és vázoljuk azokat a lehetséges kedvez tlen
eseményeket, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják. Célunk
volt annak vizsgálata, hogy a megvalósítani kívánt tevékenységekben rejl kockázatok milyen
mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a projekt eredményeit, illetve megvalósíthatóságát.
1. A projekt során megvalósított kockázatelemzés legfontosabb tényez i, lépései:
• A kockázat azonosítása: a kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek
a projekt célkitűzéseinek megvalósítását veszélyeztet f kockázatok.
• A kockázat jellege: A projekt célkitűzéseinek megvalósítását veszélyeztet kockázatok
jellegük szerint lehetnek küls illetve bels kockázatok. A küls kockázatok a
projektet tervez illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén kívül álló okból lépnek fel.
A bels kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek.
• A kockázat mértéke:
• a kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek
valószínűsége és hordereje kicsi, vagy amelynek kicsi a valószínűsége közepes
horder vel, vagy amelynek közepes a valószínűsége kis horder vel;
• a közepes mértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek
valószínűsége és hordereje közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége kis
horder vel, vagy amelynek kicsi a valószínűsége nagy horder vel;
• a nagymértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek
valószínűsége és hordereje nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes
horder vel, vagy amelynek közepes a valószínűsége nagy horder vel.
• Kockázatelemzés lépései: a kockázati tényez k felismerése, egymásra és a folyamat
kimenetelére vonatkozó hatásaik becslése, a hatások kiértékelése.
• Kockázatkezelés módszere: a kezelési eljárások megtervezése, az ehhez szükséges
er források biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, a végrehajtás eredményességének
nyomon követése.
• A kockázatkezelés kommunikációja: a kockázatok kommunikációjakor a legfontosabb,
hogy el re fel legyünk készülve a helyzetre. Ezt egy megfelel válságkommunikációs
terv alapján lehet megtenni. Az ebben lefektetett elvek szerint válság, krízis esetén a
megoldás megkeresésével egy id ben foglalkozunk a kommunikációval, amelynek
során a sajtóval nyílt, és szinte kapcsolatot alakítunk ki, hogy információért hozzánk
forduljanak. Ezen túl kiválasztunk1-3 kulcsüzenetet, és minden fórumon ezt és csak
ezt kommunikáljuk. A célcsoportokhoz való kommunikációt követ en a
válságkommunikációt le is zárjuk, azaz a válság elmúlásával err l is kommunikálunk.
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1. Az alábbi táblázatban mutatjuk be projektünket érint leg a kockázati tényez k
mérséklésére tervezett intézkedéseket és magukat a kockázatokat is
Kockázat
megnevezése

Kockázat
beköv.
valószínűs
ége

Kockázat várható hatása

A kockázat kezelésének módja,
kockázatkezelés stratégiája

nincs

nem releváns

nem releváns

közepes

Műszaki és szakmai tartalom
módosítása, megvalósítás
id beni csúszása

1.A jogszabályok folyamatos
figyelemmel kísérésével id ben
tudunk reagálni az esetleges,
projektet érint jogszabályi
változásokra.

Műszaki kockázat
Műszaki, kiviteli
tervek, munkák,
infrastrukturális
beruházás,
kivitelezés nem
relevánsak
Jogi kockázat
Jogszabályi
változások

2.Megfelel , jól képzett
szakemberek alkalmazása a projekt
megvalósítása során.
Közbeszerzési
eljárások
megtámadása

közepes

Megvalósítás id beni
csúszása, költségek
növekedése

Közbeszerzési szakért
alkalmazása, jól kidolgozott
közbeszerzési dokumentáció és
felhívás összeállítása

A lakosság nem kap közepes
megfelel
tájékoztatást a
projektr l.

A projekt a lakosság általi
támogatottsága csökken.

Nyilvánosság elemeinek
alkalmazásával folyamatos
tájékoztatás biztosítása a lakosság
számára

A célcsoport nem
kap megfelel
tájékoztatás a
projektr l.

A projekt célcsoport általi
támogatottsága csökken.

A kereslet felkutatása. Nyilvánosság
elemeinek alkalmazásával szélesebb
körű tájékoztatás. Jól kidolgozott
marketing tevékenység.

Társadalmi kockázat

közepes

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázat
Az igényelt tám.
csökkentett
megítélése

közepes

öner összegének
növekedése miatt a projekt
meghiúsulása

Jól átgondolt megvalósíthatósági
tanulmány kidolgozása
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A projekt el zetes
költségterve nem
fedi pontosan a
megvalósítás
költségei

alacsony

az adott költségkeretb l nem
tud megvalósulni a projekt

A költségeket árajánlatok
bekérésével kerülnek
megtervezésre, kalkulálva az
inflációval

A tám. döntés
id beni csúszása

közepes

A megvalósítás csúszása

Átgondolt ütemezés tervezés,
id tartalékok beépítése

Támogatás
kifizetésének
id beni csúszása

magas

A megvalósítás id beni
csúszása, likviditási
problémák

Ütemezés körültekint
megtervezése, id tartalékok
beépítése, más forrás (pl. hitel)
felkutatása

Menedzsment
munkatársak nem
megfelel en
felkészültek

közepes

Nem megfelel n működ
menedzsment szervezet

A menedzsment tevékenység
ellátására projekt megvalósításban
gyakorlott, referenciával rendelkez
személyek megbízása.

Projektkoordináció,
adminisztráció
széttagoltsága

alacsony

A küls szakemberek és
végrehajtók közti
együttműködés nem
követhet , nem jól működik.

A felel sök, tevékenységek
definiálása, konfliktuskezelés,
magas koordinációs készséggel és
megfelel referenciákkal rendelkez
menedzsment.

Az önkormányzat
és a menedzsment
nem megfelel
kapcsolattartása.

alacsony

Az információáramlás
min sége romlik. Az
információ nem jut el kell
id ben az érintettekhez.

A Konzorcium tagjai által
jóváhagyott projektmenedzsment
szervezet kiválasztása. Beszámolási
kötelezettségek szabályozása.

Intézményi kockázat

5. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA
1.1 JNSZ Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott "JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program prioritásrendszere szerint terveztük
projekttevékenységeinket. A 2014-2020-as id szakra vonatkozó megyei tervdokumentumok
1.3 pontjában meghatározott prioritásokból a fejlesztés els dlegesen az 5. prioritáshoz
kapcsolódik: 5. Esélyteremt , befogadó, egészséges társadalom prioritás 5.4.2 intézkedéséhez,
azaz Esélyegyenl ség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növel , önszervez dést
segít programokhoz, és különösképp a 6. prioritás 6.1.4 intézkedéséhez, a települési
együttműködésekhez, beavatkozásokhoz, történ illeszkedés.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program fent beazonosított fejlesztési
szükségletei alapján került kialakításra projektünk, amely a megyei területfejlesztési
koncepció célkitűzéseihez is igazodik.
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A Felhívás terület-specifikus mellékletekben szerepl megfeleléseket az alábbiakban vázoljuk
fel:
2.1 A társadalmi felzárkózás el segítése érdekében a projekt által érintett település közösségi
tevékenységébe bevonandó lakosság aránya a lehet legmagasabb. Célunk, hogy a helyi
identitás és kohézió el segítése a lakosság minél nagyobb arányának bevonásával valósuljon
meg, amelynek módszerét tanulmányunkban bemutattuk. A társadalmi felzárkózás el segítése
érdekében a projekt által érintett településeken a közösségi tevékenységbe bevonandó
lakosság aránya, a lakosság 20 % feletti bevonása (21 %).
2.2A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.)
Kormányrendelet értelmében Jászapáti járás komplex programmal fejlesztend járás, így a
projekt komplex programmal fejlesztend járásban valósul meg.
2.3 A projekt a térségi kohézió el segítése és kistáji identitás er sítése érdekekében több
települést érint, a teljes Jászapáti járásra, 9 településre terjed ki
Projektünkkel hozzájárulunk a gazdasági növekedéshez, a humán er forrás fejlesztés, a helyi
identitás er sítésén, közösségi kohézió mentén közvetetten er síthet .
3.1 Ösztönözzük a helyi identitás és kohézió el segítésének összehangolását a TOP-ból
megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel a támogatási kérelemben kidolgozottak szerint.
3.2 A projekt hozzájárul a helyi gazdaság növekedéséhez, vállaljuk a helyi/térségi gazdasági
szerepl k bevonását és helyzetbe hozását a helyi társadalmi beágyazottságuk növelésén
keresztül.
Projektünkben tervezett tevékenységekkel közvetlen és közvetetten is hozzájárulunk a
munkahelyteremtéshez. A projekt keretében legalább 1 f részfoglalkozású személyt
alkalmazunk a felhívás minimum követelménye szerint a támogatási szerz dést l számított
30. naptól a projekt fizikai zárásáig. Konzorciumunk vállalja 2 munkatárs alkalmazását,
mindannyian térségi lakosok, egyikük szakmai vezet ként, másikuk közösségszervez ként
tevékenykedik majd (a projektmenedzsmenten kívül). A projektmenedzsmentbe bevont
személyek is a járásban él munkavállalók.
Ezzel - a munkahelyteremtés ösztönzésével – illeszkedünk más dokumentumokhoz is, hiszen
a munkahelyteremtés kiemelten támogatandó a megyei tervdokumentumokban foglaltak
szerint is. A projekt megvalósításának biztosítéka a megfelel többlet humánkapacitás
rendelkezésre állása.
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MELLÉKLETEK
1. Célterület elhelyezkedése (térkép)
2. El zetes-célcsoport elemzés
3. Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt
szükségességét indokló, támogató javaslat)
4. Konzorciumi partnerek szakmai megfelel ségének igazolása
5. A területspecifikus mellékletekben meghatározott értékelési szempontoknál el írt külön
dokumentum - nem releváns
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