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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2016. január 28-án 10
00

 órai kezdettel a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Irodájának 

Tárgyaló termében (4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40.) az egyesület elnökségének és tervezői 

munkacsoportjának együttesen tartott üléséről.  

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Az ülés levezető elnöke dr. Péter Csaba, a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület elnöke. Az elnök 

javaslatára az elnökség egyhangúan megszavazta Kőrösi Gábort jegyzőkönyvvezetőnek, a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig két elnökségi tagot: Dr. Jámbrikné Pintér Andreát és Danó 

Sándort. 

Az elnökség a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét határozathozatal nélkül 

egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Péter Csaba: Köszönti az elnökségi ülésen megjelenteket, illetve köszönti a Keletköz 

Ügynökség Kft. szakértőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A meghívóban kiküldött 

napirend megtárgyalását javasolja. 

 

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 

 

I. A beérkezett projektjavaslatok illeszkedésvizsgálata 

Előadó: Dr. Péter Csaba, elnök 

 

Dr. Péter Csaba: Felkérem Bíró Zoltánt, a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 

munkaszervezetének vezetőjét, hogy ismertesse a napirendi pontot.  

Bíró Zoltán: Tisztelettel köszöntöm az elnökség és a tervezői munkacsoport tagjait. A beérkezett 59 

projektjavaslatból jelenleg 15 darab illeszkedik a LEADER programhoz. A többi beérkezett 

javaslatra egyéb pályázati forrásokat célszerű igénybe venni a pályázónak. Az önkormányzatok 

elsősorban a TOP-ban, a KEHOP-ban, illetve a VP-ben, míg a vállalkozások a GINOP-ban és a VP-

ben találhatnak terveikhez forrásokat.  
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Dr. Péter Csaba: Köszönöm a tájékoztatót. Van–e kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendhez. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás, vélemény nem érkezett.  

A napirenddel kapcsolatban határozathozatalra nem került sor. 

 

II. A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia célterületeinek 

véglegesítése, illeszkedésvizsgálata, aktuális állapotának áttekintése 

Előadó: Dr. Péter Csaba, elnök 

 

Dr. Péter Csaba: A napirendi ponthoz kapcsolódó munkaanyagot „Tervezési koncepció 2014-2020” 

címmel a jelenlévők a helyben megkapták. Ez alapján röviden ismertetem a napirendi pontot: 

 

1./ 2007-2013 eredmények 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 2007-2013 tervezési időszakban elért eredményei 

megalapozzák a következő tervezési ciklust. Mintegy 3,2 milliárd fejlesztési forrás állt 

rendelkezésre a tervezési ciklus elején, ezzel szemben plusz források felhasználásával közel 5 

milliárd forint érkezett a Szatmár Leader HACS területére. (A melléklet szerint).  

Ezen belül a forrásallokáció 2007-2013 között a IV. tengelyre (LEADER) nézve az eredeti HVS-

ben tervezett indikatív felosztás alapján 825.573.330 Ft volt. 

Ehhez képest a harmadik kör végére 201 pályázónak 1.399.479.995 Ft támogatás került kiosztása.  

A III. és IV. tengelyen a 362 db támogatott kérelem/pályázat összege elérte a 4.917.766.970 Ft-ot. 

A számok alapján a teljesség igénye nélkül megvalósult fejlesztések: 

• Mintegy 89 szálláshely jött létre 

• 76 db vállalkozás erősödött meg 

• 40 db civil szervezet részesült támogatásban 

• 42 db templom újult meg 992.876.755 Ft támogatásból  

• 10-10 millió forinttal támogattuk Szatmár kulturális örökségének megőrzését a Kölcsey és a 

Luby Társaság által 

• A civil, a vállalkozói, és az önkormányzati szféra összefogásával kerültek megrendezésre a 

Szatmári Fesztivál programjai 

• Elkészült Szatmár turisztikai adattára 
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• A HACS 3 városában: Csenger, Fehérgyarmat és Nagyecsed teleüléseken is kialakításra 

került a Helyi Értéktár 

• A Szatmár Leader HU-RO pályázat keretében a „Szatmári Legendák útján” c. projekttel 

határon átnyúló pályázatot valósított meg Nagykárollyal 

• Lovasturisztika szolgáltatások fejlesztése a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 

illetékességi területén c. projekt a LEADER Térségek közötti együttműködés keretén belül 

valósult meg. 

 

 

2./ 2014-2020 országos prioritások 

A korábbi tervezési ciklushoz képest változott Magyarország elképzelése a vidékfejlesztést illetően, 

aminek eredményeként nem különböző tengelyek mentén jelölik ki a vidékfejlesztési elveket, 

hanem prioritásokat, elsődleges szempontokat határoztak meg, melyek mögé sorakoznak fel a 

fejlesztési elképzelések. 

 

 

2007-2013 

Támogatási tengelyek 

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti 

ágazatok versenyképességének javítása 

II. tengely - A környezet és a vidék 

fejlesztése 

III. tengely - A vidéki élet minősége és a 

vidéki gazdaság diverzifikálása 

IV. tengely – LEADER 

 

2014-2020 

Prioritások 

1. kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, 

szaktanácsadás  

2. az agrárgazdaság életképességének és 

versenyképességének fokozása 

3. élelmiszerláncok szervezése, termék 

feldolgozás  

4. ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, biológiai sokféleség, 

tájak állapotának megőrzése  

5. erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 

megújuló energia, éghajlatváltozás 

hatásainak csökkentése  

6. társadalmi befogadás előmozdítása, 

szegénység csökkentése, gazdasági 

fejlődés a vidéki területeken  

 

 

A vidékfejlesztés céljait a 6. prioritás fogalmazza meg, és az alábbi fejlesztéseket preferálja: 

I. Nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése  
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- Turisztikai szolgáltatások és vendéglátás fejlesztése;  

- Mezőgazdasági termékek/melléktermékek értékesítése (REL) 

- Hagyományos kisipari és kézműves termékek előállítása;  

- A mező- és erdőgazdálkodási gazdasági egységen kívül kialakított kereskedelmi 

tevékenység vidéken és városban egyaránt.  

- Városban létrehozott kereskedelmi egység fejlesztése  

- Gazdálkodásra építő szolgáltatások kialakítása,  

 

II. Alapvető szolgáltatások és falvak megújítása a vidéki térségekben 

- A vidéki térségekben található települések alapvető szolgáltatás fejlesztése 

- Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése, 

bővítése  

- A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető szolgáltatások és a kapcsolódó 

infrastruktúra létrehozása, fejlesztése 

- A falvak kulturális és természeti örökségének megőrzése 

 

III. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése 

- A szegénység enyhítését célzó innovatív programok 

- Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése 

- Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése 

- A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések 

- A vidéki szellemi és közösségi élettel kapcsolatos programok 

- Kulturális és természeti örökség megőrzése és hasznosítása.  

 

IV. Helyi gazdaság megerősítése 

- Mikro- és kisvállalkozások elindításának, fejlesztésének ösztönzése,  

- A helyi termelési-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése 

- A helyi háztáji integrációs rendszerek kialakításának ösztönzése 

- A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira építő turisztikai fejlesztések.  

- Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematikus 

turisztikai termékcsomagok kialakítása.  

- Turisztikai hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése.  

 

 

3./ A Szatmár Leader tervezés elsődleges szempontjai, prioritások 

 

1. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 

támogatása a tervezési területünkön 

2. Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, kisvállalkozások alapításához és fejlesztéséhez, és a 

munkahelyteremtéshez  
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3. A helyi fejlesztés előmozdítása Szatmárban, élelmiszer feldolgozás innovatív kivitelezése 

4. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatának 

előmozdítása, és minőségének javítása 

5. Helyi piacok fejlesztése a városokban a piacra kerülés hálózatának támogatása, nagyvárosi 

piacokon, Szatmári termék megjelenítésének támogatása 

 

 

4./ Projekt tervek, javaslatok 

 

A korábbi elnökségi és tervezői munkacsoportüléseken elhangzott, illetve a beérkezett és a 

LEADER-hez illeszkedő javaslatok olvashatók a táblázatban: 

 

Projekt megnevezése 
Helyi adottság és 

helyzetértékelés 
Lehetőség a változtatásra 

Mikrovállalkozások 

létrehozásának és 

fejlesztésének 

támogatása 

A foglalkoztatási adatok 

alapján az aktív népesség 

körében magas a 

munkanélküliség, különösen 

magas (90% fölötti) a roma 

kisebbségnél. A térség 

adottságait figyelembe véve a 

mikrovállalkozások jelentik a 

helyi munkavállalók 

foglalkoztatásának fő 

szintereit, mivel ez a 

vállalkozási kategória adja a 

for-profit szektor 2/3-át. 

A szektor fejlődőképessége 

korlátozott, nagymértékű a fejlesztést 

szolgáló tőke- és a helyzetből adódó 

piaci viszonyokhoz való 

alkalmazkodóképesség hiánya. 

Szükséges, hogy a piaci kihívásokra 

reagálni képes vállalkozások jöjjenek 

létre és foglalkoztassanak a hátrányos 

helyzetű csoportokból származó 

munkavállalókat, a meglévő 

vállalkozások technikai 

korszerűsítésével. 

Vadgazdálkodás 

létesítményeinek 

kialakítása 

A vad-gazdálkodás mellett 

évente iskolás korú 

tanulócsoportok is 

megjelennek a tanulmányi 

kirándulások alkalmával a 

vadásztársaságok területein, 

erdei iskolákban megismerve a 

térség őshonos vadonélő állat- 

és növényfajait. 

A vadásztatást szolgáló létesítmények 

komfortfokozata nem kielégítő, ami 

negatívan hat ki a térségben töltött 

napok tekintetében. Az iskoláskorú 

gyerekcsoportok vad-, madár- és 

növénymegfigyelő helyek hiányában 

nem részesülhetnek a természetes 

élőhelyek megfigyelésében. 

A létesítmények megújításával, 

újabbak létrehozásával kedvező 

viszonyok teremthetők, amelyek 

multiplikatív hatása révén több 
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ágazatra gyakorol kedvező hatást. 

(turisztika, természetvédelem, oktatás) 

Helyi termékek 

piacának kialakítása, 

bővítése 

Rövid ellátási lánc 

kiépítése 

A mezőgazdasági termék 

előállítás struktúrájának 

változása következtében, a 

térségben kialakulóban van és 

egyre fejlődőképesebb a helyi 

termékek előállítása. 

A helyben előállított termékek 

értékesítése, a helyi specialitással bíró 

termékek térségen belüli, ill. 

turisztikai célzatú eladása nem 

biztosított. Nincsenek megfelelő 

eladóterek kialakítva. 

Termelői piac kialakítását és bővítését 

a nagy idegenforgalmi látogatottságú 

településeken szükséges biztosítani. 

Ugyanakkor Fehérgyarmat piacán 

árusító helyek kialakítása szükséges 

termelői összefogással. 

Természeti örökségek 

turizmust segítő 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

A Szatmári térség természeti 

örökségekben gazdag. A térség 

kifejezetten kedvelt az 

ökoturizmust preferáló 

látogatók körében. 

Egyaránt hiányoznak a 

kirándulóhelyekről a kulturált 

megálláshoz szükséges elemek, mint 

például a kihelyezett illemhelyek, 

szemetesek, ülőpadok, tájékoztató 

táblák, felfestések, esőbeállók stb.  

Szükséges a térség legszebb pontjain 

pihenőhelyek létesítése. 

Épített örökségek 

hiányzó 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

Szatmár térsége épített 

örökségekben kifejezetten 

gazdag. Kastélyok és kúriák, 

irodalomtörténeti emlékhelyek, 

néprajzi és tájtörténeti emlékek 

képeznek egymástól elérhető 

távolságon belül egységes 

kínálatot, ami a térség 

kimagaslóan jó adottságának 

tekinthető. 

Az épített örökségeink 

alapinfrastruktúrája rossz. Számos 

helyen nem megoldott a parkolási 

lehetőség, nincsenek illemhelyek, 

szociális blokkok, esetenként még a 

vezetékes ivóvíz sincs bevezetve. Sok 

esetben pontosan az alapvető 

feltételek hiánya miatt nem 

látogathatóak és nem elérhetőek 

kultúrtörténeti emlékeink. 

Épített örökségeink 

alapinfrastruktúrájának fejlesztése. 

Illemhelyek, vonalas infrastruktúra, 

pihenőpadok, tárolók, 

rendezvényterek, idegenvezető 

készülékek, biztonsági szempontból 

elengedhetetlen fejlesztések, 
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bemutató-egységek létesítésének 

támogatása. 

 

Erdei táboroztatás és 

szolgáltatásainak 

támogatása 

A gyermektáboroztatás 

programjait főként a helyi 

iskolákban dolgozó 

pedagógusok szervezik. 

Mára a gyermektáboroztatás 

hagyománya alább hagyott 

térségünkben, aminek oka egyrészt a 

táborhelyek ifjúsági szálláshelyek 

hiánya és leromlott állapota valamint 

a táborok megszervezésének hiánya. 

Nem elérhetők a fiatalok számára 

nyújtható szolgáltatások, úgymint a 

túravezetés, szállítás, 

programszervezés.  

Táborszervezéshez forrás biztosítása 

önkormányzatok, civilek, iskolák 

részére. Támogatás nyújtása a 

táboroztatáshoz közvetlenül 

kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételére.  

Turisztikai vonzerővel 

bíró szolgáltatások 

Turisztikai vonzerővel bíró 

szolgáltatás jelenleg nem 

értelmezhető a térségben. 

Hiányoznak az alkalmi falusi- 

agro- és ökoturisztikai 

szolgáltatások, vadászathoz 

kapcsolódó szolgáltatások. 

A térség nem büszkélkedhet egyedi 

jellegű, akár országos hírű turisztikai 

szolgáltatásszerkezettel. Fontos az 

aktív és vízi turizmus és ezekhez 

kapcsolódó programcsomagok 

kialakítása. A látogatók legtöbb 

esetben az adott helyszínen igénybe 

vett egyedi szolgáltatások alapján 

azonosítják be élményeiket. Ebből a 

térség csak kevés ideig képes határain 

belül tartani a látogatót. Fontos a 

turisztikai szolgáltatók 

együttműködése. 

Ifjúsági szálláshelyek, 

táborok és campingek 

létesítésének és 

fejlesztésének 

támogatása 

A térségben szinte alig 

működik camping, és ifjúsági 

szálláshely, melyek főként a 

turisztikailag frekventált 

területeken találhatók.  

A meglévő létesítmények nem 

rendelkeznek a mai kornak megfelelő 

szolgáltatási színvonallal. A 

campingek egy része nem rendelkezik 

megfelelő infrastruktúrával, ill. 

kapacitással, vagy nem is üzemel 

rendesen. Az ifjúsági szálláshelyek 
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száma kevés. 

A működtetésre alkalmas táborok, 

campingek fejlesztésének, ill. újak 

létesítésének támogatása. A meglévő 

ifjúsági szálláshelyek fejlesztésének, 

ill. új létesítésének támogatása. 

Turisztikai 

vállalkozások, régi 

szatmári népzene, 

népművészet, néptánc 

szakmai képzése 

Az elmúlt tervezési ciklusban 

jelentős számú falusi 

szálláshely jött lére, 

ugyanakkor a szolgáltatás 

minősége nem követi ezt. A 

turizmus fejlesztése 

munkahelyeket teremt, 

pótlólagos jövedelemforrást 

jelent, s a helyi értékek és 

hagyományok ápolása mellett 

tovább folytatható és 

fenntartható a „vidéki élet.” 

A falufejlesztést, a szálláshelyek 

számának növekedését a korábbi 

pályázatok is támogatták. A térségben 

a falusi turizmussal foglalkozók nem 

rendelkeznek kellő szakmai 

hozzáértéssel, hogy minőségi ellátást 

biztosítsanak. Csakis OKJ-s képzés 

támogatható az ilyen tevékenységek 

végzéséhez az alábbi témában:  

- Helyi turisztikai ágazatokhoz 

kapcsolódó minőségi szolgáltatást 

nyújtó vállalkozási ismerteket adó 

képzés 

- A vidéki élet népi gasztronómiát 

megismertető, és a kézműves 

hagyományokat ápoló és annak 

módszereit megőrző képzés. 

Néptánc, népzene, népművészetek 

oktatásának támogatása. 

 

 

 5./ Elvárt hatások 

- Foglalkoztatás növelése hosszútávon  

- Növekvő vállalkozói készség  

- Javuló foglakoztatási szint  

- Fenntarthatóbb, kiszámítható gazdálkodás  

- Helyi termékek piacra jutása 

- Turisztikai szolgáltatás minőségének javulása 

- Fokozódó innovációs teljesítmény  

- Hatékonyabb együttműködések  

- Szélesebb spektrumú helyi problémakezelés  

- Hatékonyabb tudásátadás  

- Finanszírozási nehézségek enyhülése  
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- Falusi vendéglátás színvonalának emelkedése 

Dr. Péter Csaba: Fel kell mérni a térség vállalkozóit és civil szerveződéseit, ebben akár a kistérségi 

iroda munkatársainak a segítségét is lehet kérni. 

Aranyosi László: Véleményem szerint a 2014-2020 időszakban az első prioritás: a kutatás, 

fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás elcsépelt dologgá vált és nem mérvadó a jelenlegi 

gazdaságfejlesztési koncepcióban, aminek mértéke legalább 60% kell, hogy legyen. 

Bíró Zoltán: Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a 2007-2013 időszak úgynevezett III-IV 

tengelye a jelenlegi vidékfejlesztési programban a 6. prioritás alá esik, azaz az előbb említett első 

prioritás nem a LEADER-hez kapcsolódik. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a rendelkezésünkre 

álló 667 millió forint legalább 50-60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. 

Aranyosi László: Lényeges, hogy a pályázatok a termelés fokozását és foglalkoztatást segítsék elő. 

Dr. Szórádi Sándor: Javaslom, hogy a Leader mint szervezet segítse a mikrovállalkozásokat a 

GINOP pályázatok benyújtásában is. Az utóbbi ülésen elhangzott, hogy létre kellene hozni egy 

egységes Szatmári védjegyet, ki kell alakítani egy Szatmári termékeket árusító boltot és 

bolthálózatot. Illetve javaslom a megépült vendégházak rendeltetésszerű használatának valamilyen 

formájú ellenőrzését, hiszen Szatmár elsőszámú gazdaságfejlesztési irányvonala a turisztika.  

Dr. Péter Csaba: Fontos, hogy szálláshelyeink valóban minőségiek legyenek, és legyen az egységes 

minőségű szatmári termékek mellett egy egységes turisztikai arculatunk is. Legyen TDM 

szervezetünk, vagy egy ahhoz hasonló turisztikai irodánk, honlapunk. 

Aranyosi László: Ehhez kellene fürdőfejlesztés Fehérgyarmaton, és szálláshelyünk sincs a 

városban.  

Dr. Szórádi Sándor: Véleményem szerint a ravatalozó- és a temető felújítások nem férnek bele a 6. 

prioritásba.  

Tiba Zsolt: Jó lenne ehhez forrást találni, hiszen sok településen méltatlan körülmények között 

vannak a szertartások.  

Jámbrikné Dr. Pintér Andrea: A temető a település egész közösségét érinti, így annak van 

LEADER-szerűsége. 
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Dr. Szórádi Sándor: Az Irányító Hatóság és az MVH eddig sem engedte, hiszen ez nem 

fenntartható, és nincsenek hozzá gazdasági számítások. 

Bíró Zoltán: Olyan projekteket kell támogatni, amelyek egymásra épülnek, egymást generálják. 

Falunap nem, de gasztrofesztivál igen.  

Dr. Péter Csaba: Megerősítem, hogy szükséges a ravatalozó felújítása.  

Aranyosi László: A fiatalok megtartása is egy nagyon fontos szempont kell, hogy legyen. 

Dr. Péter Csaba: Amennyiben a napirendi ponthoz nincs más hozzászólás, akkor áttérünk a III. 

napirendi pont megtárgyalására. 

A II. napirendi pontban észrevétel, hozzászólás, vélemény nem érkezett. 

A napirenddel kapcsolatban határozathozatalra nem került sor. 

 

III. Egyebek 

 

Dr. Péter Csaba: Van-e az egyebek napirendi pontban észrevétel javaslat? 

Az egyebek napirendi pontban észrevétel, hozzászólás, vélemény nem érkezett. 

A napirenddel kapcsolatban határozathozatalra nem került sor. 

 

k. m. f. 

 

…....................................................... 

Dr. Péter Csaba 

Egyesület elnöke 
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