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1 Vezetői összefoglaló 

1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk fő célkitűzése a gazdasági, területi és humánpolitikai hiá-

nyosságokkal sújtott hátrányos helyzetű falvaink felzárkóztatásával egy kiegyenlített fejlődési 

pályára állás. 

Stratégiánk alapvető célja, hogy az általános vállalkozásösztönzésen, a vidékfejlesztésen, a 

turizmus fejlesztésén, a hagyományőrzésen, a fenntartható fejlődés megvalósításán, valamint 

a helyi identitás- és kapacitásfejlesztésen keresztül komplex programot kínáljunk a 31 telepü-

lés érintettjei részére, mely segítségével a közös jövő és arculat kialakításának az alapjai meg-

teremtődnek. 

Célunk, hogy 2013-ra olyan mintaprojektek és kezdeményezések térsége legyünk, ahol új 

munkahelyek teremtődnek önfoglalkoztatással, családi vállalkozásokkal, amelyek segítségé-

vel a fiatalok elvándorlása lassítható lenne. 

 

Az eredeti HVS-hez képest igyekeztünk a vállalkozásainkat és civil szervezeteinket még job-

ban bevonni a jövőtervezésbe és kellemesen tapasztaltuk, hogy nagyon is aktívan részt vettek 

az eddigi felülvizsgálatban. A 2008-as HVS-hez képest kevesebb intézkedést és HPME-t sze-

retne a közösség kiírni és jobban koncentrálni az erejét és a forrásait a vállalkozásösztönzés, 

munkahelymegőrzés és teremtés területén. 

 

A HACS szereplői jól prosperáló vállalkozásokban, aktív civil szervezetekben és magas szin-

ten szolgáltató önkormányzati szférában látják az ideális jövőképet a térségben, ahol kezelni 

tudjuk a hátrányos helyzetű falvak és a kisebbségben élő romák problémáit is. Ezen az úton 

már 2008 óta elindultunk, s a jelenlegi felülbírálat során tovább kívánjuk erősíteni e célnak az 

elérését. 

 

1.2  Főbb célkitűzések 

1.2.1 Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaságélénkítés 
 

Az 1-2 fős családi vállalkozások támogatása, az önfoglalkoztatás ösztönzése helyi vállalkozá-

soknál növeli a kistelepüléseink foglalkoztatási mutatóit, ezáltal növekszik a települések né-

pességmegtartó ereje is. Fontos szempont az aprófalvak felzárkóztatása, a térségi egyenlőtlen-

ségek kompenzálása helyi munkahelyteremtéssel és megtartással, a jövedelemtermelő képes-

ség növelésével. 

A helyi termékeket termelőket és előállítókat külön kiemeljük a jelen HVS felülvizsgálat so-

rán, hogy a versenyképességüket erősítsük, és a megjelenésüket biztosítsuk a helyi és a távo-

labbi piacokon egyaránt.  
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1.2.2 Vidékfejlesztés, falumegújítás 
 

A népesség elvándorlása, a hátrányos települések felzárkóztatása és a roma kisebbséggel való 

együttélés minden településünkön, de kiemelten a kis és aprófalvas településeinken állandó 

probléma, ezen a közösségi szolgáltatások javításával is változtathatunk. A faluközpontok 

megújulását mind a védett és nem védett épületeket, mind pedig a szabadtéri létesítményeket 

tekintve segítik a tervezett intézkedéseink és HPME-ink.  

 

1.2.3 Helyi turisztikai kínálat fejlesztése 
 

A HACS területén csak szórványosan jelenik meg a turizmus, annak ellenére, hogy Zala 

megyében és a térségünk közvetlen határában is több nemzetközi hírű fürdő is található és a 

térségünk páratlanul gazdag védett és nem védett természeti értékekben. Komplex turiszti-

kai hálózat kialakítását terveztük a 2008-as stratégiai tervezéskor, de ehhez a pályázóinktól 

nem kaptunk pozitív visszacsatolást eddig. A még meglévő forrásaink viszont lehetővé te-

szik a turisztikai hálózatunk kialakításának az újra gondolását. A beérkezett projektötletek 

és a tervezési csoporttal való egyeztetések után úgy tűnik, hogy aktívabbak az innovatív 

turisztikai szolgáltatóink, mint a korábbi pályázási ciklusokban. 

 

1.2.4 Helyi identitástudat növelése, térségi együttműködések 
 

Fontosnak érezzük a helyi identitás tudat megőrzését, a hagyományok ápolását, mivel a civil 

szférából generálódó fejlesztési irányvonalak legtöbb esetben az önkéntességen alapulnak, így 

sokkal erősebb társadalmi és közösségi kohéziót képviselnek a kötelezően elvégzett felada-

tokkal szemben.  

Térségünkben szükséges lenne megteremteni a megfelelő települési és térségi arculatot, vala-

mint a szükséges információs adatbázisokat az ismertségünk növelése érdekében. 

Civil szervezeteink hihetetlen aktivitást és tenni akarást mutatnak a jelen HVS felülbírálat 

során, szeretnénk, hogy a vidékfejlesztési pályázataik és a tevékenységük eredményeképpen 

még tovább fejlődjön a térség a következő ciklusban. 

 

 

1.3  Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 
 

A 2007 folyamán kezdődött stratégiai tervezés és a 2008 őszén elkészült Helyi Vidékfejlesz-

tési Stratégiában feltüntetett fejlesztési ötletek megvalósulását több tényező is befolyásolta. A 

hazai és a nemzetközi gazdasági és társadalmi környezet, valamint a politikai helyzet oly mér-

tékben megváltozott az eltelt időszak alatt, ami indokolja, hogy a korábbi célkitűzéseket újra 

átgondoljuk, továbbá új fejlesztési tervek kidolgozására is ösztönöz bennünket. Az eredeti 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása során (ÚMVP III. tengely I. kör, ki nem hirde-

tett II. kör, ÚMVP IV. tengely I. kör) elért eredmények alátámasztják, hogy az az út, amelyen 
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elindult a közösségünk a programjának megvalósítása során, az helyes, tehát az útirányon 

nem kívánunk változtatni, csak az eredmények és tapasztalatok birtokában a cél eléréséhez 

vezető utat szeretnénk bizonyos mértékben módosítani a helyi igényekben bekövetkezett vál-

tozásokhoz igazodva. 

 

Korábban, mint leendő „Családbarát ökorégio”, a turizmusra és a térségi civil és vállalkozói 

együttműködésre alapozva kívántuk fejleszteni a térségünket. Az elmúlt 2-3 év változásai 

viszont még erősebben arra ösztönöznek bennünket, hogy a családi vállalkozásokat, az önfog-

lalkoztatás ösztönzését és a helyben termelt termékek előállítását és értékesítését igyekezzünk 

támogatni a jelen felülvizsgálat során.  

 

Új célkitűzéseink között szerepel, hogy még fokozottabb figyelmet fordítunk a jelen felül-

vizsgálat során a hátrányos helyzetű községeinkre, mert az ő pályázati aktivitásuk nagyon 

alacsony volt, több esetben 0. Viszont az eredeti stratégiánkban már célul tűztük ki ezeknek a 

falvaknak a lehetőség szerinti felzárkóztatását a fejlettebb községekhez.  

 

Új intézkedéseink a hátrányos falvak felzárkóztatását, a közösségi összefogást (mint pl. térsé-

gi, kistérségi projektek előnyben részesítése), a direkt és az indirekt munkahelyteremtést fog-

ják célozni a beérkezett projektötletek alapján. Az új intézkedésekhez hozzárendelendő forrá-

sok a beérkezett igények, valamint a közösség rendelkezésére álló források tükrében kerülnek 

meghatározásra. 

 

1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, 
résztvevők 

 

A HVS felülvizsgálat során a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos teendőinket az Irányí-

tó Hatóság által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján végeztük. A Zalai Témautak Non-

profit Kft. saját honlapján (www.zalaitemautak.hu) rendszeresen frissíti a HVS felülvizsgálat-

tal kapcsolatos híreket, eseményeket. A honlapon a „HVS felülvizsgálat” menüpont alatt, to-

vábbá a főlapon is értesülhetnek az érdeklődők az aktualitásokról. A HVS felülvizsgálatról 

szóló hirdetményt megjelentettük a saját honlapunkon, továbbá eljuttattuk a települési önkor-

mányzatoknak, hogy helyezzék ki az üzenőfalra minden hivatalban. Az indító megbeszélésen 

került megválasztásra az 5 fős Tervezői csoport. A csoport tagjaival a gyűlések között e-

mailben és telefonon tartottuk a kapcsolatot. A projektötlet gyűjtési lehetőséget a 

nagykapornaki és a sárhidai fórumokon hirdettük meg, továbbá a honlapunkon írásban is köz-

zé tettük, illetve telefonon külön felhívtuk a figyelmét a kevésbé aktív és a hátrányos települé-

seinken élő civileknek, vállalkozóknak és a közszféra képviselőinek. A projektelképzelések 

33%-a vonatkozott vállalkozási célú-, 67%-a közösségi célú fejlesztésre. A HVS munkaanya-

gát folyamatosan aktualizáltuk a honlapunkon és vártuk a véleményeket e-mailben, szóban 

vagy személyes konzultációra is lehetőséget biztosítottunk. 
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1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 

A 2008-as stratégiai tervezés során a főbb célkitűzéseket 5 csoportba osztottuk, melyek a 

következők voltak: 

-vidékfejlesztés, falumegújítás, 

-helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése, 

-általános vállalkozásösztönzés, gazdaságélénkítés, 

-fenntartható fejlődés, természeti értékek védelme, 

-helyi identitás-, és kapacitásfejlesztés, képzés. 

A 2011-es HVS felülbírálat során jelentősebb változás, hogy a megváltozott körülmények-

hez és az eddig szerzett tapasztalatokhoz igazodva öt célkitűzés helyett 4 csoportba soroltuk 

a fejlesztési ötleteinket. A 2008-as HVS 5. intézkedése a természeti értékek védelmét céloz-

ta (ökoleltár, vadlerakók megszüntetése, stb.), melyekre projektötletek érkeztek, viszont 

pályázatok nem, így az érdeklődés hiánya miatt nem kívánta még egyszer kiírni a közösség.  

Ez a négy célkitűzés a következő: 

1. Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaságélénkítés 

-Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

-LEADER vállalkozásalapú fejlesztés 

A 2008-as tervezéskor a célterületeinket az IH kollégái felülbíráláskor kizárták, így már 

nem is kerülhettek kiírásra, viszont a 2011-es tervezéskor nagy hangsúlyt fektettünk a két 

vállalkozási alapú HPME-nk kidolgozására és a hasznos projektötletek gyűjtésére. 

2. Vidékfejlesztés, falumegújítás 

-Falumegújítás és fejlesztés 

-Vidéki örökség megőrzése 

-LEADER közösségi célú fejlesztés 

Ezek a fejlesztések nagyon népszerűek voltak a pályázóink körében, eddigi tapasztalatunk 

alapján sok sikeres fejlesztést valósítottak meg. Tanulságul szolgált a LEADER HACS-unk 

számára, hogy a hátrányos helyzetű falvainkban alacsony a pályázási hajlandóság, mert az 

önerőhöz és az előfinanszírozáshoz nincsenek meg a pénzügyi eszközök. Kiemelt figyelmet 

szeretnénk fordítani az előkészítésben és a tanácsadásban a hátrányos és alacsony pályázási 

hajlandóságú községeinknek.  
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3. Helyi turisztikai kínálat fejlesztése 

-Turisztikai kínálat fejlesztése 

Népszerű volt a pályázóink között ez az intézkedés, szigorú korlátok között tartotta a kö-

zösség a pénzügyi eszközöket, hogy 2013-ig mindenkinek módja legyen pályázni, aki fej-

leszteni szeretne a térségünkben. 

-LEADER közösségi célú fejlesztés  

4. Helyi identitástudat növelése, térségi együttműködések 

-LEADER Rendezvény 

Tervezési csoportunk a korábbi pályázati forduló során szerzett tapasztalatok birtokában, 

ragaszkodott hozzá, hogy ebben az intézkedésben kisprojektek legyenek, mert a korábbi 

pályázók nagy része lecsúszott a támogatásról a hosszadalmas elbírálás miatt és vissza is 

vonták néhányan a benyújtott projektjüket. 

-LEADER Közösségi célú fejlesztés 

-LEADER Képzés 

-LEADER Térségen belüli együttműködés 

-LEADER Térségek közötti együttműködés  

 

2 Helyzetelemzés 
 

2.1  A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület bemutatása 
 

A térség általános jellemzői 

(terület, lakosságszám, főbb környezeti, gazdasági, 

társadalmi problémák, kihívások, tendenciák) 

 

A Zalai Témautak Helyi Akciócsoport a Nyugat-dunántúli régióban, Zala megye középső és 

kisebb részben északi részén helyezkedik el. A Közösség tagközségei a Pacsai és a Zalaeger-

szegi Kistérség településeiből csatlakoztak. 

 

A ZALAI TÉMAUTAK területe 31 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A város-

ban élő lakosok száma 1879 fő. 

Leader közösségünk 31 települése 20.385 fős lakosságszámmal bír, egy település híján (Alsó-

rajk) teljesen lefedi az újonnan alakult pacsai kistérséget, továbbá 11 településünk a zalaeger-

szegi kistérséghez tartozik.  

A 31 település alkotta akciócsoportunk a LEADER+ idején két másik Leader csoportban mű-

ködött: a Göcsej-Közép Zala Helyi Akciócsoportban és az Észak-Zalai Tematikus Utak Helyi 
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Akciócsoportban. A jelenlegi felállásban hasonló gazdasági-társadalmi háttérrel rendelkező 

kis-és aprófalvak csatlakoztak hozzánk. Két jelentősebb mikro térségi központunk: Pacsa és 

Zalaszentiván. 

 

Térségünk alapvetően mező- és erdőgazdasági jellegű terület. A térségben a kisipari tevé-

kenységek és a helyi szolgáltatások a jellemzőek. Közösségünk társadalmi és gazdasági életé-

ben meghatározó szerepet tölt be Zalaegerszeg közelsége, valamint az a tény, hogy szinte a 

megye közepén feküdve minden oldalról fejlett gazdasági élet vesz körül bennünket, bizonyos 

szempontból mégis a periférián élőknek érezhetjük magunkat (Zalakaros, Hévíz, Kehidakus-

tány közelsége). Fejlesztési lehetőségeinket az új és meglévő mikro vállalkozások támogatá-

sában, bővítésében látjuk, továbbá a természet közeli és emberi léptékű falusi és ifjúsági tu-

rizmus fejlesztésében. 

 

A települések önkormányzatainak, cégeinek és lakosainak vagyoni helyzete változó. A na-

gyobb települések a magasabb adó és központi bevételeik kedvezőbb helyzetben vannak. A 

kisebb települések önkormányzatai kevés anyagi eszközzel rendelkeznek, számottevő vállal-

kozás nem található a területükön, illetve ha van is, akkor is csekély a helyi adóbevétel. 

 

Az önkormányzatok a szűkös anyagi lehetőségeik mellett igyekeznek a lakosság kiszolgálásá-

ra, komfortérzetük növelésére beruházásokat, fejlesztéseket eszközölni. Ennek jó példája, 

hogy az elmúlt években a településeken faluházak, művelődési központok épültek és megin-

dultak a régi történelmi vagy helyi emlékek, épületek felújítása. Térségünk rendkívül gazdag 

természeti, kulturális és épített örökségekben: számos műemléki és helyi védettség alatt álló 

épülettel rendelkezünk. 

 

A közösségi infrastruktúra területén változó képet mutat a közösség. Településeink nagy ré-

szén szinte minden infrastrukturális szolgáltatás elérhető (víz, villany, gáz, szennyvíz, internet 

és telefonszolgáltatások mindenféle hálózatból, szelektív hulladékszállítás), más községekben 

azonban az infrastrukturális szolgáltatások némelyike még nem teljes mértékben elérhető 

(szennyvíz, telefonszolgáltatások). 

 

A közműellátottságról a KSH 2008-as adatait szeretnénk pacsai, megyei és pacsai kistér-

ségi szinten bemutatni. 

 

 

 

Terület 

Közüzemi ivó-

vízhálózatba 

bekapcsolt laká-

sok aránya 

Közcsatorna 

hálózatba be-

kapcsolt laká-

sok aránya 

Háztartási gáz-

fogyasztók a la-

kásállománya 

százalékában 

Rendszeres 

hulladékgyűj-

tésbe bevont 

lakások aránya 

Pacsa 91,6 63,6 44,4 70,2 

Pacsai Kis-

térség 

95,7 45,2 39,6 89,5 

Zala megye 95,2 67,7 77,9 94,6 

 
Forrás: KSH internetes kiadvány 2010. január 
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A nagy tömegű átmenő idegenforgalom (Balaton, Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány közelsé-

ge) érinti a térséget, ennek ellenére szinte semmi hatását nem érzik a térségben élők a turiszti-

kai fejlesztéseknek. A kedvező természeti adottságokra és a gazdag kulturális örökségre ala-

pozva jelenleg már működik néhány elszigetelt turisztikai szolgáltató, őket szeretnénk straté-

giánk megvalósítása során hálózatba tömöríteni és új fejlesztéseket generálni a térségben. 

A térség turizmusának jövője nagyrészt azon múlik, sikerül-e a természeti környezetben, a 

humán oldalon, a belső közlekedés, a túrázás, a kerékpározás, az ökoturizmus, a kulturális és 

épített örökség területén egybegyúrni a meglévő értékeket és oly mértékben fejleszteni a meg-

lévő vonzerőkészletet, hogy az a térség erősségévé válhasson.  

 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a térségünkben jelentős számú roma kisebbség él, az ő in-

tegrációjukon fáradoznak a térségünkben működő kisebbségi önkormányzatok. Számukra a 

IV. tengelyes LEADER pályázatoknál külön intézkedést készítettünk az első körös tervezés 

során. A térségi CKÖ-k vagy szakmai tudás, vagy egyéb hiányosságok miatt sajnos nem mu-

tattak komolyabb pályázati aktivitást. Kihívás és feladat a LEADER közösségünk számára a 

jövőben a térségi CKÖ-k nagyobb mértékű bevonása a stratégia további megvalósításába. A 

községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiug-

róan magas. A roma lakosság többszörösen hátrányos helyzetű: munkanélküli, iskolázatlan 

felnőttek, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmények, alacsony életszínvonal a jellemző 

rájuk. Az ő kezelésük és felzárkóztatásuk külön projekteket igényel magasabb támogatási 

összeggel.  

 

Közösségünk területén 11 hátrányos helyzetű település található, Bezeréd, Dióskál, Egerara-

csa, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Nemeshetés, Orbányosfa, Zalaigrice, Szentpéterúr, Zala-

szentmárton, Padár. A 11 község alap-infrastrukturális ellátottsága nem egységes, kiemelt 

probléma a szennyvízelvezetés, az utak, járdák áldatlan állapota, néhány helyen a vezetékes 

ivóvíz sem elérhető mindenki számára. Felgyorsult világunkban elengedhetetlen, hogy a tech-

nikai fejlődéssel lépést tartsunk, ami sajnos ezekben a kis falvakban sokszor nem áll rendel-

kezésre (internet-hozzáférés hiányosságai, sok esetben egyik mobilszolgáltató sem érhető el). 

A megélhetési színvonal fentebb megnevezett hiányosságai miatt drasztikusan csökkenő szü-

letésszám és elöregedő népesség jellemző ezekre a településekre.  

A hátrányos helyzetű településeink minél kisebb lélekszámúak, és minél távolabb vannak a 

gazdasági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága a 

foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. A 11 hát-

rányos településen jellemzően egy-két vállalkozás tevékenykedik, szerepük nem számottevő. 

Az állástalanok többsége fizikai munkás, gondot okoz, hogy a szakmával rendelkezők közül 

nehezen vállalkoznak átképzésre, önfoglalkoztatóvá válásra. Magasabb a munkanélküliségi 

ráta ezeken a településeken, mely nagy nyomást gyakorol a szociális ellátások rendszerére. 

Továbbá a közlekedési hálózat hiányosságai, a helyi munkahelyek csekély száma, a megélhe-

tőségi lehetőségek szerény palettája bizonyos elzártságban tartotta és tartja most is ezeket a 

községeket. Az önkormányzatok és a civil szervezetek között jó az együttműködés, közösen 

igyekeznek élhetőbb környezetet kialakítani ezekben a falvakban. Forráshiány gátolja a mun-

kájukat, akadályozva ezzel a fejlődést. 
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A 2008-ban készült Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkban célul tűztük ki, hogy a létrejövő 

fejlesztések felzárkóztatják hátrányos falvainkat a közös fejlődés útján. Az eddigi eredmények 

és tapasztalatok alapján eddig sajnos a hátrányos helyzetű falvak körében alacsony volt a pá-

lyázási hajlandóság. A projektötlet gyűjtés során viszont több község jelezte, hogy a meghir-

detésre kerülő 2011-es és 2012-es, sőt még a 2013-as pályázási körökben is pályázni szeret-

nének.  

 

 

A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 

(Elhelyezkedés, térség jellege, település szerkezete, védett területek, főbb környezeti problé-

mák, főbb területhasználati módok pl.: szántó, erdőgazdálkodás, 

védett terület, ipari hasznosítású területek, egyéb.) 

 

Közösségünk földrajzilag a Zalai Dombvidék középtáj három kistáját érinti:  

 

Az Egerszeg – Letenyei dombság kistáj a Válicka és a Principális völgy között, a Felső-

Zalától a Muráig nyúló eróziós dombsági terület. Jellemző rá a szabályos észak-dél irányú 

tagoltság, a meridionális völgyek között kiemelkedő lapos tetejű hátakkal. Természetes nö-

vénytakarója a Göcseji flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulása a zalai bükkös.  

 

A Zalaapáti hát kistáj a Principális völgy és az Alsó- Zala-völgy között É – D irányban hosz-

szan elnyúló eróziós-deráziós dombság. Felépítése lényegében azonos a szomszédos Eger-

szeg-Letenyei dombságéval, azzal a különbséggel, hogy a pannon üledéken itt gyakori a lösz 

és a löszös üledék.  

 

A Principális-völgy kistáj a Felső-Zalától déli irányban a Muráig húzódó, komplex eredetű 

meridionális völgy a Zalaszentmihályi és a Zalaapáti hát között. A völgyben többnyire réti 

talajokat találunk. Leggyakoribbak a gyertyános-kocsányos tölgyesek, tölgy- kőris-szil liget-

erdők, valamint az éger és fűzlápok. 

 

A dombvidékek vályog, homokos vályog, agyagos talajképző kőzetén jó termőképességű 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. Az erózió hatására azonban - különösen a 

meredek oldalakon, dombtetőkön - a termőréteg gyakran lemosódik, és előbukkan a nyers 

lösz, homokkő vagy agyag, kialakítva a földes kopárokat.  

 

A mezőgazdasági művelés a táj képét természetesen átformálta, kultúrtájjá alakította. 

 

Mindhárom kistájban jelentős a vadon élő állatvilág: nagyvad fajok közül vadgazdálkodás 

tárgyát képezi a gímszarvas, az őz és a vaddisznó. 

Az erdőkben, mezőkön sokféle védett énekes madár, ragadozó madár fészkel. A magas nagy-

vad létszám miatt nagy a mezőgazdasági és erdei vadkár. 
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A pötrétei tőzegbánya tavakban, a misefai, a pacsai és a pölöskei tavakban horgászegyesüle-

tek közreműködésével halgazdálkodás folyik. 

 

A szántók többsége közepes AK értékű, nagyrészt művelt, azonban több parlagot is találunk. 

A szántóföldeken nagyobb részben magánszemélyek, ill. társulásaik gazdálkodnak. 

 

A térség községei határában számottevő az erdők aránya. Az erdőterületek többsége a domb-

vidékeken található. Különböző minőségűek, fa fajösszetételük változó. Leggyakoribb, egy-

ben legértékesebb a gyertyános- kocsánytalan tölgyes, és a cseres kocsánytalan tölgyes sok 

elegy fafajjal. A községek határában elszórtan több kisebb erdőfoltot is találunk. Az erdők 

területe a közeljövőben a parlagok betelepítésével nőni fog. 

 

Védett terület szinte mindegyik községünkben vagy annak külterületén található (hóvirágme-

ző, télköszöntő, gyurgyalag élőhelye stb.) továbbá Natura 2000 területekben is bővelkedik a 

térségünk. 

 

Ipari hasznosítású területet több község is kijelölt a település határában, számottevő vállalko-

zás nem települt be ezekre a területekre, mivel a hiányos közlekedési infrastruktúra és a kép-

zetlen álláskereső réteg nem elégíti ki a cégek igényeiket.  

 

Pacsa a térségünk egyetlen városa 2009. szeptember 5-e óta. 

 

Pacsa 2007. szeptember 25-e óta az újonnan alakult Pacsai Többcélú Kistérségi Társulás köz-

pontja lett, korábban a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás fogta össze ezeket a települé-

seket a Zalaegerszegi Kistérségen belül. 1991 óta Nemesrádóval és Zalaigricével alkot kör-

jegyzőséget. 2002-től Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik. 

A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás Pacsát is kedvezőtlenül érintette, hiszen jelentős 

munkaerőt foglalkoztató cégek szűntek meg, vagy jóval kisebb létszámmal működtek tovább. 

A gazdasági szervezetek száma növekedett, ez viszont nem jelentette azt, hogy új munkahe-

lyeket is teremtettek. 2001-ben hozták létre a Pacsai Ipari Parkot, ahova azóta több cég is be-

települt. A pacsai székhelyű vállalkozások zöme (94%) 10 főnél kevesebbet foglalkoztató 

mikrovállalkozás. Pacsa munkaerővonzása a kistérségi központi szerep ellenére alacsony. 

A település a jó közlekedés és a gazdag természeti adottságok ellenére jelentős turisztikai lát-

ványossággal nem rendelkezik.  

 

Demográfiai helyzet 

(Lakosságszám, korszerkezet, aktív népesség, lakosság összetételének, számának változása, 

lakosság a városokban, községekben, hátrányos besorolású településeken, kisebbségek.) 

 

Leader közösségünk 31 településén összesen 20385 fő él. Egyetlen városunk Pacsa (1816 

fős), legnépesebb településeink Bak (1692 fő), Söjtör (1559 fő) és Bocfölde (1148 fő), viszont 

a legkevesebb lakossal Zalaszentmárton bír (69fő). 
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A lakosság korösszetétele kedvezőtlen, általános tendencia az elöregedés (59 év felett 28 %), 

ezzel szemben a 14 év alattiak a térség népességének csak a 12 %-át adják. Az aktív korú la-

kosság aránya 65%, ami jobb az országos átlagnál (60%). Zala megye népsűrűsége valamivel 

az országos átlag alatt van. Jelenleg a népesség 56 %-a városlakó és 44 %-a él községekben. 

 

Zala megyére és azon belül a térségünkre az apró- és kisfalvas településszerkezet a jellemző. 

Zalaegerszeg és a nagyvárosok elszívó hatása érvényesül, mivel a lakosságszám folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat. De megindult az ellenkező irányú vándorlás is, mégpedig a na-

gyobb városokból, esetünkben a Zalaegerszeghez legközelebb eső települések egyre népsze-

rűbbek a városi létet elhagyni szándékozók körében, mint pl. Bocfölde, Sárhida, Bak, Nagy-

kapornak, Búcsúszentlászló, Misefa.  

Ezekben a községekben kettős tendenciát látunk érvényesülni, vagy nem okoz gondot a meg-

lévő oktatási intézmények fenntartása, sőt sokszor bővítési igény is felmerül ezekben az in-

tézményekben, vagy a városba ingázó szülők a magasabb színvonalú képzés reményében 

gyermekeiket is a városban taníttatják.  

 

A közlekedési, oktatási és munkahelyek hiánya miatt a térségi falvakra egyre inkább jellemző 

az egészséges lakosság megoszlási arányának megváltozása. Két komoly tényező alakítja a 

lakosságszám arányait. Egyik a szakképzett, agilis fiatalok elvándorlása, valamint a születés-

szám drasztikus csökkenése, a másik az időskorúak számának koncentrált megnövekedése a 

kisfalvakban. Egyre növekszik a 60 év feletti népesség száma, mind több a 70 év feletti egye-

dül élő személyek száma. 

 

A lakosságszám megoszlása százalékos formában az alábbiak szerint alakul:  

 

 
Növekszik a 60 éven felüliek száma, 2000-ben a térség állandó lakosságának 19,4%-a volt 60 

éven felüli, 2002-ben már 19,9%, és 2006-ban az arány 21-22% körüli volt, 2007 becsült adata 

pedig már 29,33 % körüli. 

 

A változások alapján kiemelten kell foglalkozni a települési szintű ellátásszervezés mellett a 

mikro-régiós szintű idősgondozás megtervezésével, különös tekintettel az átmeneti és bentlaká-

sos gondozás feltételeinek megteremtésével, bővítésével. Ez a problémakör a 2008-as Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia tervezése óta nem oldódott meg és nem is enyhült, ezért a jelenlegi 

2011-es tervezéskor újra felmerült a tagközségeink által. Erre a kérdésre a vidékfejlesztési stra-

15,6%

22,4%

32%

20%

10% 0-14

15-29

30-59

60-69
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tégiánk nem tud megoldást találni, esetlegesen egy későbbiekben elkészített tanulmány foglal-

kozhatna a térség elöregedésével és a kérdéskör kezelési lehetőségeivel. 

 

Elöregedő településeinken magasabb a munkanélküliek aránya, nagy számban jelennek meg a 

többgyermekes szegény családok, a cigány kisebbség, akiknek szociális segítségre van vagy lesz 

szükségük. A jövőbeni fejlesztések szempontjából jelentőséggel bír az adott településen, illetve a 

kistérségben is, hogy milyen arányú a népességen belül a többségében szociális szempontból 

hátrányos helyzetű cigány lakosság. 

 

Az általános helyzetelemzésben már jeleztük, hogy a 2008-as tervezéskor külön figyelmet kíván-

tunk szentelni a roma lakosság felzárkóztatására, de az alacsony pályázási aktivitásuk miatt, 

jelen tervezéskor újra kell gondolnunk, hogy hogyan és milyen módon vonjuk be a helyi CKÖ-

ket a III. és IV. tengelyes pályázatokba. A kimondottan romák részére kiírt pályázatokra nem 

jelentkeztek, ezért az általános projektekben szeretnénk látni a pályázataikat a közeljövőben és 

külön programokon kívánjuk őket tájékoztatni a pályázási lehetőségekről.  

 

A községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiug-

róan magas, a lakosság 19,1%-a, a cigány háztartások kétharmada többszörösen hátrányos hely-

zetű (felnőttek iskolázatlansága, munkanélkülisége, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmé-

nyek, alacsony életszínvonal). Ezen a településen jelenleg folyik az óvoda bővítése és az iskola 

felső évfolyamán is bővítésre készül az önkormányzat a növekvő roma gyerekszám miatt. 

 

 

 

Gazdasági környezet 

(Fő gazdasági ágak, tevékenységek, foglalkoztatók, infrastruktúra, hagyományos gazdasági ágak 

és a változás irányai, munkanélküliség aránya és okai a térségen belül.) 

 

A térségünkben regisztrált vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágazatok szerinti 

megoszlásban. 

 

Összes gazdálkodó egység %-ban 100,0 % 

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 53,3 

Ipar 5,3 

Építőipar 7,5 

Kereskedelem, javítás 7,7 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6,2 

Szállítás, posta, raktározás, távközlés 1,6 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 11,2 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 2,1 
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LEADER közösségünk 31 települése vállalkozási szempontból nem rendelkezik jelentős po-

tenciállal a térségben. Pacsa város és Zalaszentiván község területén az önkormányzatok ipari 

park jellegű területeket jelöltek ki a vállalkozások számára, melyek betelepítése elindult, a fel-

futtatásuk a jövőbeli feladat. A Pacsai Ipari Parkba a Lukoil, az Iszaptech Kft., Gróf és Társai 

Kft, stb. cégek települtek be 2001 óta. Jelenleg egy 100-150 főt foglalkoztatni kívánó baromfi 

feldolgozó üzem épül, mely 2011 szeptemberében szeretné kezdeni a tevékenységét. További 

településeink is említésre méltóak térségi vállalkozásaink szempontjából: Bak, Kemendollár, 

Pókaszepetk, Zalaszentiván. 

 

A tíz legnagyobb térségi vállalkozás: Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Bak 

és Vidéke Takarékszövetkezet, Intergép Ipari Kft., Backó Mezőgazdasági Termelő Kft., 

Zalagrár Mezőgazdasági Termelő Kft., Gróf és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pacsai 

Mezőgazdasági, Növénytermelési, Állattenyésztési, Gyümölcstermelő-és Szolgáltató Kft., Pa-

csai Fémhordógyártó Kft., Zalai Fémépítő Épület és Acélszerkezet Gyártó Kft., "Pékmester 2" 

Sütő- és Édesipari Kft.. 

A Bognár Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. a 2008-as stratégiai tervezés óta tulaj-

donosváltozáson és szerkezetváltozáson ment keresztül, így sajnos már nem tartozik a legjelen-

tősebb vállalkozásaink közé. 

 

A két ipari parkban és a térségi vállalkozásoknál foglalkoztatottak száma nem számottevő jelen 

stratégiánk szempontjából, néhány száz főre tehető a foglalkoztatottak száma. Ezért nem is kí-

vánunk ezekkel az 50 főnél több főt foglalkoztató cégekkel foglalkozni. Továbbá ezek a vállal-

kozások nem alanyai a pályáztatási rendszerünknek méretüknél fogva. 

 

A térségben jellemzően mikro-, kis- és családi vállalkozások működnek. Az általuk kínált 

munkalehetőségek száma korlátozott, az állandó tőkehiány miatt fejlődésük nehézkes, lassú. A 

2008-as stratégiai tervezésünk során számoltunk is a meglévő mikrovállalkozásaink együttmű-

ködésen és munkamegosztáson alapuló fejlesztésével egy térségi inkubátorház alapításával. 

Érkezett is a III. tengely I. körös pályázatakor projekt inkubátorház kialakítására, sajnos a pro-

jekt alacsony pontszáma miatt nem kapott lehetőséget a megvalósításra. 

  

Elmondható térségünkre, hogy szinte teljes mértékben hiányoznak a közepes méretű vállalko-

zások, melyek jelentősebb számú munkaerőt tudnának foglalkoztatni.  

 

A szektorok jelentőségét tekintve elsősorban a mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozó-

ipara jelentős, fémfeldolgozás, fémmegmunkálás, valamint a faipar, és a lakosság alapvető ellá-

tását szolgáló termékeket gyártó vállalkozások.  

Mezőgazdasági termelés szempontjából a térségre a gabonatermelés, pulyka-, húsmarha-, kecs-

ke-és birkatenyésztés, sertéshízlalás a jellemző, inkább nagyobb területek, gazdaságok összpon-

tosulnak egy-egy gazdálkodó kezében. Viszont őstermelőként sokkal színesebb a paletta, gyü-

mölcs-, zöldségtermesztés, biogazdálkodás, aprójószágok tenyésztése, tejtermelés, háztáji ter-

melés, stb. említésre méltó.  
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Nagy erdőterületek, természetes vizes felületek övezik a falvak határait, ezért jelentős mértékű a 

hal-, vad-, és erdőgazdálkodás a térségben. 

 

A horgásztavakat a helyi horgászegyesületek kezelik, az erdők a Zala Erdő Erdészeti Zrt. és 

magángazdák kezében összpontosulnak (fakitermelés), a vadak kezeléséről pedig a helyi vadász-

társaságok gondoskodnak. 

 

A térségben nem jellemzőek a kereskedelmi, szolgáltatási központok, a lakosság a teljeskörű 

szolgáltatásokhoz Zalaegerszegen jut. A nagyobb községekben lehetőség nyílik alapszolgáltatá-

sok igénybevételére, alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek beszerzésére, de a kiegészítő- és 

egyéb szolgáltatásokat a csekély vásárlóerő miatt a helyi üzletek nem tudják rentábilisan fenntar-

tani. 

 

Értékesítési szempontból a helyben termelt termékek nagysága nem olyan számottevő, hogy 

komolyabb együttműködést, értékesítési bázist találnánk a térségben. Fejlődési lehetőségeink 

közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci integrációja, a helyi oktatás közre-

működésével a képzett munkaerő biztosítása. 

2008-as tervezésünk során a projektötletek gyűjtésekor számottevő igény nem érkezett a helyi 

termelőktől kisléptékű feldolgozók vagy helyi termék üzletek indítására. A 2011-es ötletgyűjtés-

kor számos innovatív ötlettel: Mézház, Natura bolt, Termékház stb. jelentkeztek a termelők, akik 

feldolgozni és értékesíteni is szeretnék a termékeiket, ezért a LEADER vállalkozásfejlesztésben 

ezeknek az ötleteknek kiemelt figyelmet kívánunk szentelni. 

 

 

 

Társadalmi környezet 

(Civil szervezetek, közösségi élet, társadalmi aktivitás, munkanélküliség, szolgáltatások, 

hátrányos helyzetű csoportok, hagyományok.) 

 

A térség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatóit erősen befolyásolja a Zala megyére 

jellemző aprófalvas településszerkezet, a foglalkoztatást biztosító gazdasági központoktól való 

nagy távolság és a kis lakosságszám. Gondot jelent, hogy nincs 2000 lakos feletti nagyobb köz-

ség, ami jelentősebb foglalkoztatóként megjelenhetne a rendkívül nagyszámú település gazdasá-

gi központjaként, a térség lakosai számára főleg Zalaegerszeg kínál munkalehetőséget. 

Az egyközpontúság hátrányát tapasztalhatjuk, főként azért, mert kiugró fejlődés, foglalkoztatott-

ság bővülés nem történt közösségünk területén, vagy a szomszédos kistérségekben, ami számos 

település lakosának szintén megoldást jelenthetne a munkavállalásra. 

A legnagyobb, térségi foglalkoztató községek Pacsa, Zalaszentiván, Bak, Söjtör, Pókaszepetk és 

Kemendollár. Ezek a települések kevés munkalehetőséget tudnak biztosítani, bár a személyes 

szolgáltatásokban, kereskedelemben nyújtanak bizonyos lehetőségeket, a termelő tevékenység-

ben kisebb a jelentőségük a szükségesnél. A szolgáltatások elérhetőségében igyekeznek az alap-

szolgáltatásokat biztosítani, és ezzel néhány munkahelyet teremteni, ami elsősorban a nők hely-
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ben foglalkoztatása szempontjából kiemelkedő fontosságú tényező, de tömeges elhelyezkedést 

nem képesek nyújtani. 

A térség becsült, gazdaságilag aktív népessége 38,2 %-a a teljes lakosságszámnak. A korábbi 

évek adatai magasabb foglalkoztatást jeleznek, ugyanis a gazdaságilag aktív népességben ala-

csony a munkanélküliség. Súlyos gond azonban, hogy a tartós munkanélküliek aránya magas 

(41,5%). 

Az 500 lélekszám alatti, nem városkörnyéki településeken a munkanélküliségi ráta még kedve-

zőtlenebbül alakul. A települések tehát minél kisebb lélekszámúak és távolabb vannak a gazda-

sági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága, a foglal-

koztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. A fenti települések 

munkavállalói a hiányos térségen belüli közlekedési hálózat (kerékpárút hiánya) miatt nehezen 

vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre. 

Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, 

de az eltartottak száma igen. 

Az állástalanok többsége fizikai munkás alacsony végzettséggel. A piacképtelen szakmával 

rendelkező fiataljaink és nagyszámú 50 feletti munkavállalóink sokszor nem képesek újabb 

képzésen, átképzésen részt venni, hogy piacképes szakmát szerezve a munkaerőpiacra integrá-

lódjanak. Megfigyelhető, hogy a szakképzett fiatalok mind nagyobb arányban Budapesten és 

más nagyvárosokban dolgoznak. 

Tapasztalataink szerint a közép- és felsőfokú oktatásból kikerülők szakmai végzettsége és a 

munkáltatók igényei között komoly szakadék keletkezett az utóbbi időben. 

Összességében tartós foglalkoztatási problémák jellemzőek a térségre, melyek negatívan hatnak 

a családok és az egyének életszínvonalára, a nyugdíj előtt álló nagy létszámú korosztály jövőbeni 

jövedelmi helyzetére, ebből következően nagyobb terhet ró ellátásuk a szociális rendszerre. 

 

A civil szervezetek működését 1997 óta a Közhasznú szervezetektől szóló törvény szabályozza. 

Az utóbbi két évtizedben a vidéki térségekben is felismerték a civil szervezetek munkájának 

jelentőségét. Ez térségünkben is megmutatkozik, mivel számos civil szervezet, szerveződés 

alakult és működik. Ezeket a helyi szervezeteket általában egy-két agilis személy fogja össze, 

irányítja. Jellemző rájuk a közös tenni akarás, az együttgondolkodás, de sokszor innovatív ötlete-

iknek, kezdeményezéseiknek gátat szab a szűkös anyagi háttér. Az önkormányzatok általában 

mögé állnak ezeknek a közösségépítő szerveződéseknek, de az ő anyagi lehetőségeik is korláto-

zottak. A térségünkben működő kis helyi szervezetek sokszor alulmaradnak a pályázati pénzek 

elnyeréséért folytatott küzdelemben: vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a pályázatokon 

szakmai ismeretek hiányában, vagy nem rendelkeznek a szükséges önerővel. Ezért Leader kö-

zösségünk már a tervezés folyamán célul tűzte ki, hogy kiemelt figyelmet szentel a civil szerve-

zetek ötleteinek megvalósítására, pénzügyi-szakmai támogatására.  

Néhány civil szervezetünk már jelezte igényét, hogy vidékfejlesztési stratégiánk szerves része-

ként rendszeres civil rendezvényeken gondoskodnának a szorosabb együttműködésről.  

 

Civil szervezeteink sok esetben spontán alakultak hasonló érdeklődési körű, közösségükért tenni 

akaró, értelmes szabadidő eltöltést kereső emberek csoportjaiból. Jellemzően a következő terüle-

teken tevékenykednek: sport (labdarúgás, íjászat, önvédelem, horgászat), polgárőrség, önkéntes 
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tűzoltóság, faluszépítés, kultúra és hagyományőrzés, kézművesség, egészségvédelem, közintéz-

mények működésének támogatása.  

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk 2011-es újragondolásakor komoly figyelmet szeretnénk szen-

telni a civil szervezetek munkájának erősítésére. IV. tengelyes LEADER pályázatoknál hihetet-

len nagy aktivitást mutattak a rendelkezésre álló szűkös keret ellenére a pályázatok benyújtásá-

ban. A projektötletek gyűjtésekor és a fórumokon most is jelezték, hogy rendezvényeket szeret-

nének tartani, eszközöket szeretnének beszerezni, nyelvi és számítástechnikai képzéseket tarta-

nának, egyelőre a szűkös keretünk minden pályázati igényt nem fog tudni kielégíteni, válogatni 

szükséges az innovatív ötletek között. 

Civil szervezeteink vezetői aktívan részt vállalnak a napi munkában is, részt vesznek a rendez-

vényeinken, tagnak jelentkeztek a tervezési csoportba, rendszeresen telefonon és személyesen 

konzultálnak és együttműködnek velünk, aktívak a döntéshozó testületben, a taggyűléseken is. 

Eddigi munkánk során nagyon pozitív együttműködésben volt részünk és ezt még szorosabbra 

kívánjuk fűzni. 

 

A hagyományőrzés területén nagyon változatos munkát végeznek a térségi önkormányzataink, a 

Pacsai Kistérségi Iroda és a civil szervezetek. Rendszeresen rendezvényeket, programokat, kép-

zéseket és az értelmes szabadidő eltöltésére szolgáló kirándulásokat, színházlátogatást stb. szer-

veznek. Egyenlőre a beszámolók és a tapasztalatok alapján az az érzésünk, hogy a községek 

közötti átjárhatóság nem megoldott. Ez alatt azt értjük, hogy a pici és még kisebb falvakban 

ritkák az olyan rendezvények, ahol a szomszédos falvak lakói is megjelennének. Néhány aktív 

személy azonban már ebben az irányban is elkezdte a kapcsolatépítést és színes események 

valósulnak meg évről évre: Misefai Parasztolimpia (8-10 falu csapata is verseng), Nemesrádói 

Dely Napok (kolbásztöltőverseny - szintén több község részvételével), Nemes falvak országos 

találkozója Nemessándorházán, Nagykapornaki térségi rendezvények stb. Összegezve a fentieket 

a hagyományőrzés területén már komoly előrelépések történtek, amiben a vidékfejlesztési csapat 

is aktívan részt vett, hiszen a VKSZI, Magyar Leader Szövetség által eddig meghirdetett önkén-

tes programokon minden alkalommal részt vettünk és sikeresen mutattuk be a térségünk hagyo-

mányait színpadi programokkal és kiállítási standunkon (Hungaroringfest, Hungarikum falu, 

Sziget Fesztivál, Agrárexpo). Ezt a sikersorozatot a későbbiekben tovább szeretnénk terjeszteni. 

 

 

2.2  A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség  
 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008-ban alakult a Zalaegerszegi és a Pacsai 

kistérséget érintő közösségi kezdeményezés eredményként. A Helyi Akciócsoportot alapítás-

kor 101 taggal hoztuk létre, jelenlegi tagjainak száma: 99, amelyből 33 önkormányzat, 27 

vállalkozás és 39 civil szervezet.  

 

A HACS megalakulását követően két irodát hoztunk létre, a központi iroda Pacsán működik, 

ahol a munkaszervezet feladatainak zömét (pl. a pályázatkezelést) látja el. A másik iroda Za-
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laszentivánon volt. Az akkreditációs feladatok felmerülésével az iroda megmaradt, mint te-

lephely, de funkciót nem lát el, dolgozónk nincsen a községben.  

 

A munkaszervezet fennállása óta az alábbi elvek mentén igyekszik teljesíteni a kötelező és az 

önkéntes feladatokat: 

 

- nyitottság, nyilvánosság, tájékoztatás, 

- politikamentesség, 

- megbízhatóság, 

- szervezettség 

- innováció, újszerűség (új modellek kidolgozásra kerültek, mint pl. gyakornoki program a 

Georgikon Egyetemmel, külföldi tanulmányút, térségi tanulmányok készítése, de ezekben 

még nem történt komolyabb előrelépés), 

- partnerség, hálózatelvű működés (itt is még hiányosságaink vannak az eredeti elképzelése-

inkhez képest),  

- takarékos gazdálkodás (alacsony bérek, kis munkavállalói létszám, hatékonyság),  

- esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség 

 

A Zalai Témautak Nonprofit Kft. munkaszervezete és a teljes tagság, valamint az üzletrészek 

képviselői között nagyon konstruktív munkakapcsolat alakult ki az elmúlt években. Minden 

döntésben és közösséget érintő kérdésben a teljes tagság véleménye képviselve volt. Ezt úgy 

oldotta meg a közösség, hogy többszintű döntés és véleményalkotási rendszert alakított ki. 

Ami az alábbiak szerint néz ki alulról felfelé a hierarchiát tekintve: 

 

1. Teljes tagság: minden kérdésről, aktuális rendezvényről és feladatról folyamatosan in-

formálta a munkaszervezet a teljes tagságot. A teljes tagság 10 üzletrészbe tömörül, 

amelyből 9 üzletrész földrajzi és társadalmi-gazdasági kapcsolódások alapján szerve-

ződött, 1 üzletrész tömöríti a később csatlakozókat. Minden egyes döntési kérdés előtt 

az üzletrészképviselők összehívják a teljes tagságukat, ahol minden aktuális kérdést 

megtárgyalnak az üzletrészek tagjai és jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel alátámasztják 

az itt született döntéseket. Ezzel a jegyzőkönyvvel/felhatalmazással érkezik az 

üzletrészképviselő a taggyűlésre. Ezeken az üzletrész gyűléseken szinte minden eset-

ben meghívott a munkaszervezet valamelyik képviselője, amennyiben igénylik az üz-

letrészek és úgy ítélik meg, hogy nem elegendő a papíron, ill. elektronikusan kiküldött 

anyag. 

 

2. Az üzletrészképviselők 10 tagú gyűlése szintén nyílt ülésen ülésezik, ide a teljes tag-

ság meghívásra kerül konzultációs joggal, az üzletrészképviselők pedig szavazati jog-

gal rendelkeznek a korábbi üzletrészekben megtartott gyűlések, jegyzőkönyvek alap-

ján. Az üzletrészgyűlések jelenléti ívei és jegyzőkönyvei begyűjtésre kerülnek és a 

munkaszervezet irodájában kerülnek megőrzésre. 
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3. Harmadik szinten pedig a Döntéshozó Testületünk dolgozik, amely testület minden 

fontos kérdésben összehívásra kerül. Az üzletrészek és az üzletrészképviselők által 

megtartott taggyűlésen megbeszélt témákban ők is mint tagok egyszer már részt vet-

tek, azután pedig a fontos döntési kérdésekben már megfelelő információ birtokában 

hozzák meg a döntéseiket. A Döntéshozó Testületünk 11 tagú, amelyben képviselve 

van a civil, a vállalkozói és az önkormányzati szféra egyaránt. 

 

A fenti speciális rendszerünk biztosítja a demokratikus működésünk alapelveit. 

 

Közösségünk fő célja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia helyi szintű végrehajtása, valamint a 

közösség- és hálózatépítő együttműködések kialakítása. Ezen azt értjük, hogy nemcsak a tér-

ségen belüli, hanem az azon kívüli kommunikációs és tapasztalati csatornákat is építjük és 

gondozzuk, közös programokat, projekteket generálunk. 

Ezeket az együttműködési és projektgenerálási feladatokat és a tanulmányok készítését a je-

lenlegi felülvizsgálat és a stabilabb működés reményében a 2011 utáni időszakra szeretnénk 

időzíteni. Ugyanis az eddig eltelt időszakban a működésünk központi bizonytalanságai és a 

szervezeten belüli forrásallokálás következtében fellépő belső feszültségek és nézeteltérések 

sok energiát és időt elvettek a munkánkból és a terveinkből. 

 

Munkánk bemutatására és az aktuális információk elérésére honlapot üzemeltetünk, habár a 

tagjaink nagy része, beleértve a nem főállású polgármestereket is, csak az egyéb kommuniká-

ciós csatornákon (telefon, levél) érhető el. 

 

A térségben élők számára, főképpen a nehezen megszólítható vállalkozók és civilek részére 

folyamatosan tájékoztatókat, fórumokat, személyes ügyfélszolgálatot biztosítunk. Az akció-

csoport tagjai a térség aktív szereplői, akik szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a 

térségben, de a térség határain túl is más magyarországi HACS-okkal, Ausztriában és számos 

más európai országban. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ezeket a kapcsolatokat az országon 

belüli és kívüli jó LEADER példákat és gyakorlatokat megismerjék az akciócsoport tagjai, és 

alkalmazzák a stratégia hatékony megvalósítása érdekében. 

 

A jelenlegi HVS felülbírálat során felmerült, hogy a külföldi és magyar jó példákat megismer-

jük és a működésünkbe beépítsük, de ahhoz, hogy szakmai kirándulást vagy tanulmányutat 

szervezzünk és azt megfelelően el is tudjuk számolni az MVH-val nem láttunk eddig esélyt, 

mivel a rendszeresen felmerülő költségek elszámolása is problémát okoz sok esetben. 

 

További fejlesztési terveink a partnerségben: 

 

- új modellek kidolgozása (inkubátorház, turisztikai hálózatosodás, térségi marketing) 

- helyi termékek feldolgozásának, értékesítésének támogatása,  

- tanulmányok elkészíttetése, 

- térségi mikro vállalkozói fórum létrehozása, 

- gyakornoki program gyakorlati megvalósítása, 
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- HACS pályázás más egyéb regionális és országos pályázatokon, 

- térségi civil ernyőszervezet létrehozása, 

- Zalai Témautak arculat kialakítása, továbbfejlesztése, 

- további szorosabb kapcsolatok kiépítése a megyei és országos szervezetekkel (Magyar 

Leader Szövetség, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zalai Falvakért 

Egyesület stb.). 

 

 

2.3 LEADER megvalósítás során elért eredmények 
 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft., ill. a Zalai Témautak LEADER Közösség szá-

mára, a 147/2007 FVM rendelet értelmében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

III. és IV. tengelyes nem horizontális intézkedéseire 2 811 650 euró forrás áll a rendelkezésé-

re. Ebből a III. tengely 4 intézkedéseire, - mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, tu-

risztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki örökség megőrzése, falumegújítás fejlesztés - 2. 

249. 821 eurós forrást biztosított a Program, míg a LEADER IV. tengely vonatkozásában 

561 829 eurós forrást. 

 

A jogcímenként, célterületenként 2007-2013-ig rendelkezésre álló forrást a következő 

táblázat szemlélteti: 

  

 

 

Jogcímek 

Fejlesztés hátrányos 

helyzetű  

területen 

Fejlesztés egyéb terü-

leten 
Fejlesztés összesen 

  € € € 

Falumegújítás és  

fejlesztése 
247 542 529 024 776 566 

Mikrovállalkozások  

létrehozása és fejlesztés 
178 638 419 929 598 567 

Turisztikai tevékenységek 

ösztönzése  
110 222 303 630 413 852 

Vidéki örökség  

megőrzése  
138 863 321 973 460 836 

IV. tengely LEADER 119 537 442 292 561 829 

 

 

A Zalai Témautak LEADER Közösség által lefedett területen összesen 11 hátrányos helyzetű 

település található: Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Nemeshe-

tés, Orbányosfa, Zalaigrice, Szentpéterúr, Zalaszentmárton, Padár. A hátrányos helyzetű tele-

pülések számára az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program összesen 655 939 euro fejlesz-

tési forrást különített el. 
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A pályázóknak eddig két alkalommal nyílt lehetősége támogatási kérelmet benyújtani az 

ÚMVP III. tengelyes intézkedéseire, először 2008. december - 2009. januári időszakban, ill. a 

2009. november - decemberi időszakban. 

 

Az I. körös ÚMVP III. tengelyes pályázati eredményei: 

 

Az I. körben 31 településről összesen 63 db támogatási kérelem érkezett, mintegy 

800 000 000 Ft támogatási igénnyel. Előzetes támogatási rangsorban összesen 48 db támoga-

tási kérelem került.  

 

A következő táblázat szemlélteti az egyes jogcímek közötti összegszerű és kérelemszám 

szerinti megoszlásokat: 

 

 

 

A Zalai Témautak LEADER Közösség 2010-ben úgy döntött, hogy az előzetes rangsorba fel-

állított 48 db támogatási kérelemből 20 db támogatási kérelmet támogat. A turisztikai tevé-

kenységek ösztönzése esetében nem kerültek támogatásra a kérelmek és a vidéki örökség 

megőrzése jogcím esetén 1 db hátrányos helyzetű pályázónak ítélt támogatást a közösség. 

Ugyanis az történt, hogy a központi rendelet felülírta a közösségek Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiájában meghatározott projektméreteket. Ennek következtében teljes pályázati anomá-

lia alakult ki a közösségünkben, egyik fele a pályázóknak maximálisan betartotta a Helyi Vi-

dékfejlesztési Stratégiában meghatározott projektméreteket és egyéb feltételeket, mások pedig 

a központi rendeletben megjelölt maximális projektméretet súrolták a pályázataikkal. Ez 

olyan feszültséget teremtett a közösségen belül, aminek következtében több taggyűlés és dön-

téshozó testületi ülés is úgy határozott, hogy nem kívánja az első körben a többszörösen túl-

jegyzett rendelkezésre álló keretet kiosztani, hanem 2013-ig minden évre tartalékolni szeret-

ne. A II. körben ez a probléma nem jelentkezett, hiszen az Irányító Hatóság lehetőséget bizto-

sított 2010-ben is a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára. A felülvizsgálat során 

közösségünk a maximális projektméreteket 2010-ben a következőképpen határozata meg: 

Jogcím 

Beérkezett támoga-

tási kérelmek szá-

ma/db/ 

Igényelt  

támogatás /Ft/ 

Nyertes 

támogatási 

kérelmek 

száma /db/ 

Ebből hátrányos 

helyzetű területen 

megvalósuló fej-

lesztés/db/ 

Elnyert 

támogatási 

összeg /Ft/ 

Falumegújtás és- 

fejlesztés 
26 171 667 253 15 7 71 595 942 

Mikrovállalkozások 

létrehozása és fej-

lesztése 

19 299 104 431 4 1 18 270 453 

Turisztikai tevé-

kenységek ösztön-

zése 

10 219 087 389 0 0 0 

Vidéki örökség 

megőrzése 
8 83 867 732 1 1 1 802 557 

Összesen 63 773 726 805 20 9 91 668 952 
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mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím esetén a maximális projektméret 

6 000 000 Ft, turisztikai tevékenyégnél 10 000 000 Ft, falumegújítás és fejlesztés jogcímnél 

7 000 000 Ft, míg a vidéki örökség esetében szintén 10 000 000 Ft volt. 

 

II. körös ÚMVP III. tengelyes pályázatok:  

A II. körös pályázati ciklusban a Zalai Témautak Akciócsoporthoz összesen 47 db támogatási 

kérelem került benyújtásra, a jogcímenkénti megoszlás a következőképpen alakult 

mikrovállalkozás jogcímre 11 db, falumegújítás fejlesztés jogcímre 18 db, vidéki örökség 

megőrzése jogcímre 7 db, turisztikai tevékenységek jogcímre 11 db támogatás kérelem érke-

zett. Az előzetes rangsorba állítás ez idáig csak a mikrovállalkozás jogcím esetén történt meg. 

A 47 db támogatási kérelemből 14 db kérelem került elutasításra. A legtöbb elutasítás a tu-

risztikai tevékenység jogcímnél történt a beérkezett 11 db pályázatból összesen 7 db pályáza-

tot kellett elutasítani. Az elutasítás okai között az alábbi okok szerepeltek: az ügyfél vissza-

vonta a benyújtott támogatási kérelmet, vagy nem küldte be a hiánypótlást, így a pályázat 

elbírálásához nélkülözhetetlen dokumentumok nem kerültek csatolásra, vagy a pályázat be-

nyújtásakor nem rendelkezett a pályázó lakóhellyel vagy székhellyel az adott településen, ill. 

gyógy – és üdülőkörzethez tartozott a megvalósítás helye vagy a tervdokumentációk nem fe-

leltek meg a jogszabályban, ill. annak mellékleteiben foglaltaknak. Mikrovállalkozás jogcím 

esetében 4 db kérelmet, a falumegújítás és fejlesztés jogcímnél pedig 3 db kérelmet utasított 

el akciócsoportunk. 

 

Az igényelt támogatási összeget az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 

 

A II. körös nyertes pályázatok a kötelezettségvállalás után kerülnek kihirdetésre. 
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Az I. körös ÚVMP IV. tengelyes LEADER pályázatok: 

A Zalai Témautak Nonprofit Kft. munkaszervezeti irodájába 2009. november 15-ig 37 darab 

pályázat érkezett be a LEADER IV. tengely vonatkozásában. A pályázni kívánó ügyfelek 

számára 14 célterület HPME került kiírásra, az előzetes igényfelmérések figyelembevételével, 

amelyek az alábbiak: 

 LEADER Térségek közötti és nemzetközi együttműködés - Nemzetközi kapcsolatok 

ápolás 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés – Közösségi célú épületek belső felújítása 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Kulturális hagyományok megőrzése 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Közbiztonság fejlesztése 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Civil szerveztek fejlesztése 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Hagyományos mesterségek 

 LEADER Közösségi célú fejlesztés - Vadlerakók megszüntetése 

 LEADER Roma identitás megőrzése 

 LEADER Térségen belüli együttműködés - Természetvédelem 

 LEADER Térségen belüli együttműködés - Térségi marketing 

 LEADER Képzés- Oktatás, továbbképzés 

 LEADER Térségen belüli együttműködés- Turisztikai hálózat kialakítása 

 LEADER Rendezvény- Helyi rendezvények 

 

A beérkezett 37 db pályázatból 13 db pályázat került elutasításra, előzetes támogatási rang-

sorba tehát 24 db pályázat került. A 24 db pályázatból 1 db pályázatot forráshiány miatt utasí-

tott el a Döntéshozó Testület, 2 db pályázat sorsa pedig függőben van az árfolyamváltozás 

miatt, 1 db pályázatot pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2010 decemberé-

ben kapott állásfoglalás alapján el kell utasítani. 2011 februárjában történt meg 20 db pályázat 

esetében a támogatási határozatok kipostázása a támogatási döntésről. A lekötésre került köte-

lezettségvállalás összege 53 771 372 Ft. A függőben lévő 2 db pályázat kötelezettségvállalá-

sát követően pedig a lekötött forrás, összege 55 340 987 Ft-ra változik. Ebben a körben kizá-

rólag szolgáltatásfejlesztési jogcímekre lehetett pályázni, gazdaságfejlesztés jogcímre 

/LEADER vállalkozás alapú fejlesztés/ ebben a körben nem került HPME kiírásra. 
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A következő táblázat az egyes jogcímek közötti összegszerű és kérelemszám szerinti 

megoszlásokat tartalmazza: 

 

LEADER Kö-

zösségi célú fej-

lesztés 

Beérkezett 

pályázat /db/ 

Nyertes 

pályázat 

/db/ 

Ebből hát-

rányos 

helyzetű 

területen 

megvalósuló 

fejlesztés 

Lekötésre 

került for-

rás /Ft/ 

Elutasításra  

került pályázat 

/db, Ft/ 

Közösségi épüle-

tek belső felújítá-

sa 

2 2 0 7 114 738 0 

Turisztikai szol-

gáltatások fejlesz-

tése 

5 5 1 23 200 170 0 

Kulturális ha-

gyományok meg-

őrzése 

1 1 0 4 815 916 0 

Közbiztonság 

fejlesztése 
4 2 0 2 246 764 2/ 3 105 250 

Civil szervezetek 

fejlesztése 
7 3 0 3 846 775 4/ 3 598 163 

Hagyományos 

mesterségek 

megőrzése 

2 1 0 2 113 199 1/1482 500 

Összesen: 21 14 1 36 222 824 7/ 4 8185 913 

 

 

A várakozásoknak megfelelően a Közösségi célú fejlesztésekre érkezett be a legtöbb pályázat 

összesen 19 db. A célterületen belül legnépszerűbb jogcím a Civil szervezetek fejlesztése volt, 

fontos erősíteni a civil szféra elképzeléseit, hiszen ezeknek a civil szervezeteknek nagyon 

fontos szerepük van a helyi társadalom formálásában és a települési, térségi identitástudat 

fejlesztésében.  

Nagymértékben segítené a bűnmegelőzést, a község polgárainak biztonságérzetének növelését 

sebességmérő és/vagy rendszámfelismerő kamerák elhelyezése, térfigyelő kamerarendszer 

kiépítése az utakon. Ezen jogcímre 4 darab pályázat érkezett, de csak 2 volt közülük támogat-

ható. Ezen pályázatok alapjogosultság, formai hibák miatt kerültek elutasításra. Szükségesnek 

tartjuk e célterület újbóli kiírását, hiszen a mai, szabályszegésekkel teli világban fontos szere-

pe kell, hogy legyen a közbiztonságnak, s annak fejlesztésének. Ebben a térségben nagy szük-

ség és igény is lenne erre, s mindezt a benyújtott projektadatlapok is alátámasztják. 

 

Külön kiemelnénk a Kulturális hagyományok megőrzése jogcímet, melyet a Kistérségi Társu-

lások számára írtunk ki. A jogcímre benyújtott projekt rendezvénysátor beszerzésére irányult. 

A Kistérség és tagtelepülései évente több alkalommal szerveznek programokat, összejövete-

leket, a programok elsősorban kulturális, sport és gasztronómia eseményekhez köthetők. A 

vendégek jelentős száma miatt ezen rendezvények szabadtéren kerülnek megtartásra, melyek 

sikerességét az időjárás veszélyezteti. A kistérség 20 települése eddig nem rendelkezett ren-
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dezvénysátorral, amely esőhelyszínként szolgálna, fedelet/védelmet nyújtana a programon 

résztvevőknek. A jövőben is szeretnénk támogatni azon projektek megvalósulását, melyek 

több településre, ill. a településeket összefogó kistérségre pozitív hatással vannak. A benyúj-

tott projektötlet adatlapok alapján igény mutatkozik mobil színpad és hordozható hang-, és 

fénytechnikai berendezés beszerzésére. Ezen fejlesztés is a Kistérség által lefedett 20 telepü-

lés érdekeit szolgálná. 

 

Meglepetést okozott, hogy a hagyományos mesterségek megőrzése és a közösségi célú épüle-

tek belső felújítása jogcímekre ilyen csekély számú pályázat érkezett, mindkettőre külön-

külön 2. A célterületek megalkotásakor sokkal nagyobb érdeklődésre és igényre számoltunk, 

hiszen a falvak számára elsődleges cél lehet mindkettő. Az ÚMVP III. tengelyes 4 intézkedé-

se közül mindkét pályázati ciklusban a falumegújítás és fejlesztés jogcím volt a legnépsze-

rűbb, amely jogcím keretében közösségi épületek külső felújítására, s ezen belül csak külső 

felújítására lehet támogatást igénybe venni. Tagjaink jelezték, hogy a közösségi épületek bel-

ső felújítását is tervezik, a projektek benyújtása nem történt meg 2009 novemberében, ill. a 

projektgyűjtés időszaka alatt csekély számú projektötlet érkezett be a közösségi épületek bel-

ső felújítására. Hagyományos mesterségek megőrzése jogcímre a projektgyűjtés időszak alatt 

több adatlap is érkezett, a projektgazdák minden korosztály számára lehetőséget szeretnének 

biztosítani a régi mesterségek megismertetésére. A mesterségeket nemcsak bemutatni, hanem 

gyakorolni is szeretnék az épületben (kovácsműhely, szövés, fonás) Az ügyfelek birtokában 

jelenleg is többféle hagyományőrző tárgy van, félő, hogy méltó hely hiányában a későbbiek-

ben elkallódnának. 

 

2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 
 

A 2007 folyamán kezdődött stratégiai tervezés és a 2008 őszén elkészült Helyi Vidékfejlesz-

tési Stratégiában feltüntetett fejlesztési ötletek megvalósulását több tényező is befolyásolta. A 

hazai és a nemzetközi gazdasági és társadalmi környezet, valamint a politikai helyzet oly mér-

tékben megváltozott az eltelt időszak alatt, ami indokolja, hogy a korábbi célkitűzéseket újra 

átgondoljuk, továbbá új fejlesztési tervek kidolgozására is ösztönöz bennünket. Az eredeti 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása során (ÚMVP III. tengely I. kör, ki nem hirde-

tett II. kör, ÚMVP IV. tengely I. kör) elért eredmények alátámasztják, hogy az az út, amelyen 

elindult a közösségünk a programjának megvalósítása során, az helyes, tehát az útirányon 

nem kívánunk változtatni, csak az eredmények és tapasztalatok birtokában a cél eléréséhez 

vezető utat szeretnénk bizonyos mértékben módosítani a helyi igényekben bekövetkezett vál-

tozásokhoz igazodva. 

 

A nemzetközi környezetben oly nagymértékű a változás, a felfordulás, ami nem kerülhette el 

a térségünket: gazdasági válság, svájci frank magas repülése, a világ gazdasági pólusának 

keletre tolódása, a keleti világrészből érkező áruk dömpingje. Ezek a változások a magyar 

vállalkozások és családok helyzetét megnehezítették, hiteleiket nem tudják törleszteni, meg-

változtak a fogyasztói szokások a silány minőségű olcsó keleti áru irányába. Ezáltal csökken-

tek a befizetések az állami költségvetésbe, ami hiányhoz vezetett, a kormány szigorító intéz-
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kedéseket vezetett be, amelyek eredményeképpen gazdasági visszaesés következett be, ami 

tovább csökkentette a fogyasztást, és tovább növelte a munkanélküliséget. A kereslet csökke-

nése és eltorzulása, valamint a magas járulék és adóterhek miatt a termelő kisvállalkozások 

nehéz helyzetbe kerültek. 

 

Korábban, mint leendő „Családbarát ökorégio”, a turizmusra és a térségi civil és vállalkozói 

együttműködésre alapozva kívántuk fejleszteni a térségünket. Az elmúlt 2-3 év változásai 

viszont még erősebben arra ösztönöznek bennünket, hogy a családi vállalkozásokat, az önfog-

lalkoztatás ösztönzését és a helyben termelt termékek előállítását és értékesítését igyekezzünk 

támogatni a jelen felülvizsgálat során.  

 

A 2010-ben bekövetkezett politikai változás után és azzal a politikai ígérettel, hogy a 

LEADER program megújításra kerül, bízunk benne, hogy a centralizáció helyett sokkal in-

kább a szubszidiaritás elve fog érvényesülni a további munkánk során. 

 

HVS első változatának végrehajtása során keletkezett tapasztalataink, eredményeink a beér-

kezett pályázatok tükrében értékelhetők. A III. tengelyes I. és II. kör valamint a IV. tengelyes 

I. kör tapasztalatai azt mutatják, hogy mindhárom körben aktívak voltak a pályázóink minden 

szektorban. A pályázatok minőségéről ez nem mondható el, mivel néhány esetben a nagyon 

alacsony pontszám miatt volt értékelhetetlen a pályázat vagy pedig nem megfelelő űrlapon 

került benyújtásra a pályázat, esetleg az MVH regisztrációja nem volt megfelelő a pályázó-

nak. Ez tanulság számunkra is, hogy a projektgenerálási időszakokban tartandó fórumokon 

még nagyobb hangsúlyt fektessünk a formai hibák kiemelésére és a pályázók figyelmének a 

felhívására. 

További konzekvencia számunkra, hogy a projektötlet gyűjtési időszakban aktív pályázóink 

egy része, sok-sok hasznos és innovatív ötlettel jelentkezik, amikor viszont meghirdetésre 

kerülnek a pályázatok, akkor finanszírozási problémák miatt már nem mernek belevágni a 

pályázásba. 

 

Új célkitűzéseink között szerepel, hogy fokozott figyelmet fordítunk a jelen felülvizsgálat 

során a hátrányos helyzetű községeinkre, mert az ő pályázati aktivitásuk nagyon alacsony 

volt, több esetben 0. Viszont az eredeti stratégiánkban már célul tűztük ki ezeknek a falvak-

nak a lehetőség szerinti felzárkóztatását a fejlettebb községekéhez.  

 

Új intézkedéseink, a hátrányos falvak felzárkóztatását, a közösségi összefogást (mint pl. tér-

ségi, kistérségi projektek előnyben részesítése), a direkt és az indirekt munkahelyteremtést 

fogják célozni a beérkezett projektötletek alapján. Az új intézkedésekhez hozzárendelendő 

források a beérkezett igények, valamint a közösség rendelkezésére álló források tükrében ke-

rülnek meghatározásra. A HVS korábbi megvalósítása során (III. tengely I. és II. kör, IV. ten-

gely I. kör) törekedtünk arra, hogy ne a teljes rendelkezésre álló keretet merítsék ki a pályá-

zók, mivel a tervezési időszak 2007-től 2013-ig szól. Minden intézkedés esetében 2011, 2012 

és 2013 években egyaránt pályázhatnak a pályázóink, folyamatosan figyeljük az igényeiket és 

azokhoz igazítjuk a HVS-t, valamint a projektméreteket. 
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2.5 SWOT elemzés 
 

 

 

Erőségeink 

 

Gyengeségeink/Fejlesztendők 

 gazdag növény- és állatvilág 

 kulturális kincsek 

 horgásztavak, erdők 

 Felkeressük, megszólítjuk a területünkön 

élő, tevékenykedő hagyományőrző tevé-

kenységeket folytató mesterembereket, fa-

lusi turizmussal foglalkozó vendéglátókat, 

termelőket, egyéni, ill. 

mikrovállalkozóinkat, lehetőséget biztosí-

tunk a megjelenésre /Sziget, Agrárexpo, fa-

lunapok/. Ezáltal bizalmi, jó kapcsolat ala-

kult ki Akciócsoportunk és a térségi vállal-

kozók, kézművesek civil szervezetek kö-

zött. 

 apró- és kisfalvas településszerkezet 

 erős Zalaegerszeg központúság 

 térségi infrastruktúra hiányos 

 közlekedési hálózata gyenge 

 alacsony foglalkoztatottság 

 helyi vállalkozások jövedelemtermelő, 

munkahelyteremtő képessége gyenge 

 elöregedő falvak 

 fiatalok elvándorlása 

 alacsony iskolai végzettség 

 együttműködési képesség hiánya 

 kevés összehangolt fejlesztés  

 lepusztuló kulturális örökség  

 

 

Lehetőségeink/Terveink 

 

Veszélyek 

 térség versenyképességének növelése 

 szektorok közti együttműködés javítása 

 innovatív munkahelyek teremtése 

 a fiatal generáció helyben tartása, identi-

tástudatuk erősítése 

 turisztikai fejlesztések 

 helyi termékfejlesztés mezőgazdasági- és 

kézműves termékek 

 helyi örökség védelme 

 együttműködés a Kistérségi Társulásokkal, 

a többi Helyi Akciócsoporttal, LEADER 

Egyesülettel, MNVH-val 

 TDM hálózat megvalósítása 

 Külföldi kapcsolatok kiépítése, kapcsolat-

felvétel az Európai LEADER Akciócsopor-

tokkal, egymás kultúrájának, termékeinek 

megismerésére, tapasztalatok cseréjére. 

 térségükről szóló tanulmányok készítése 

 LEADER bolt hálózat megvalósítása 

 

 gazdasági válság továbbgyűrűzése 

 munkanélküliség további emelkedése 

 térség elzártsága tovább növekszik 

 közösségi közlekedés további romlása 
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3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
 

3.1  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk fő célkitűzése a gazdasági, területi és humánpolitikai hiá-

nyosságokkal sújtott hátrányos helyzetű falvaink felzárkóztatásával egy kiegyenlített fejlődési 

irány kijelölése. A stratégia elkészítése során is nagy hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlő-

ségre, a fenntartható fejlődésre, a helyi partnerségre, a lehető legszélesebb kommunikációra és 

a komplexitás elvének beépítésére.  

Stratégiánk alapvető célja, hogy az általános vállalkozásösztönzésen, a vidékfejlesztésen, a 

turizmus fejlesztésén, a hagyományőrzésen, a fenntartható fejlődés megvalósításán, valamint 

a helyi identitás- és kapacitásfejlesztésen keresztül komplex programot kínáljunk a 31 telepü-

lés érintettjei részére, mely segítségével a közös jövő és arculat kialakításának az alapjai meg-

teremtődnek. A szférák közötti szorosabb helyi kapcsolatok és kötődések kialakítását segítik a 

készülő stratégiánkban szerepet kapó helyi hagyományőrző törekvések, a különböző képzé-

sek, a civil szervezetek lehetőségeinek bővítése. Célunk, hogy az infrastrukturális egyenlőt-

lenségek csökkentése után vonzó régiót hozzunk létre mind turisztikai, mind pedig vállalko-

zásösztönzési szempontból. 

 

3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségletei-
hez 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk 2008-as tervezése és a jelenlegi felülvizsgálat során szo-

rosan illeszkedni kívánunk a tervezéskor a helyi igényekhez, a térség szükségleteihez. A tér-

ség jelenlegi legfontosabb szükségletei: 

 

- elvándorlás megállítása, 

- magasabban képzettek helybentartása, 

- munkahelyteremtés (részmunkaidő, távmunka, önfoglalkoztatás, segítő családtag stb. min-

denféle alternatív lehetőségek bevonásával), 

- kisebbségi problémakör kezelése, 

- civil szervezetek több támogatást igényelnek, 

- térségi mikrovállalkozások érdekképviselete nincsen kiépítve, 

- LEADER bolthálózat kiépítése, 

- helyi termékek értékesítési lehetőségeinek megtalálása (natura bolt, mézház, biopiac, gabona 

bolt stb.), 

- kisméretű helyi feldolgozás támogatása, 

- TDM hálózat kialakítása, 

- jó gyakorlatok átvezetése a térségünkbe, 

- nincsen egységes térségi arculat 

- infrastrukturális elmaradások kiegyenlítése, 
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- hátrányos helyzetű falvak felzárkóztatása. 

 

Ezeknek a szükségleteknek egy részét a jelenleg zajló HVS felülbírálat során számba vettük, 

érkeztek is illeszkedő projektötletek. Ha minden szükségletet nem is tudunk kielégíteni a ren-

delkezésre álló III. és IV. tengelyes forrásokból, de kezdeményezéseket tudunk indítani, to-

vábbá a korábbi pályázati körös kezdeményezéseket tovább tudjuk folytatni. 

 

 

3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 
 

A 2008-ban készült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia a beérkező helyi igényeket figyelembe 

véve 5 prioritást és 25 intézkedést hozott létre, amelyek a következők: 

- általános vállalkozásfejlesztés, gazdaságélénkítés (alternatív munkahely teremtési 

projektek, vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése, 

termelőeszköz bővítés),  

- vidékfejlesztés, falumegújítás (helyi szolgáltatások fejlesztése, települési infrastruk-

túra fejlesztése, épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása település-

kép javítása, térségi közbiztonság, közösségi épületek felújítása),  

 

- a helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése (falusi turizmus, turisztikai szolgálta-

tások fejlesztése, bővítése, túraútvonalak, ösvények kialakítása, térségi közösségi 

rendezvények támogatása, turisztikai hálózat kialakítása, hagyományos mesterségek 

megőrzése), 

- a fenntartható fejlődés és a természeti értékek védelme (természetvédelem, megúju-

ló energia, agrár- és biogazdálkodás, egészségvédelem, sport, szabadidő), 

- helyi identitás- és kapacitásfejlesztés, képzés (térségi marketing, oktatás, tovább-

képzés, térségi kommunikációs rendszerek fejlesztése, civil szervezetek fejlesztése, 

nemzetközi kapcsolatok ápolása, roma identitás megőrzése). 

Az öt prioritásból a jelen HVS felülbírálat során négy intézkedés köré csoportosítjuk a 

meglévő igényeinket és a forrásainkat az eddigi eredmények és tapasztalatok birtokában. 

 

3.3.1 Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaságélénkítés 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átgondolásával lehetőségünk nyílik az elmúlt évek tapasz-

talatainak az összegzésével még hatékonyabb vállalkozásösztönzésre a térségben. Az 1-2 fős 

családi vállalkozások támogatása, az önfoglalkoztatás ösztönzése helyi vállalkozásoknál nö-

veli a kistelepüléseink foglalkoztatási mutatóit, ezáltal növekszik a települések népességmeg-

tartó ereje is. A legfontosabb célkitűzésünk a helyben foglalkoztató vállalkozások támogatása, 
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az ingázás ezáltal csökkenne, így Zalaegerszeg elszívó ereje kevésbé érvényesülne. Fontos 

szempont az aprófalvak felzárkóztatása, a térségi egyenlőtlenségek kompenzálása helyi mun-

kahelyteremtéssel és megtartással, a jövedelemtermelő képesség növelésével. 

A helyi termékeket termelők és előállítók tőke hiányában nem tudnak megfelelően megjelenni 

a piacon. Nekik a LEADER vállalkozásfejlesztésben külön figyelmet szentelünk, hogy a ver-

senyképességüket erősítsük és a megjelenésüket biztosítsuk.  

- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

- LEADER vállalkozásalapú fejlesztés 

 

3.3.2 Vidékfejlesztés, falumegújítás 
 

A meglévő közösségi célú épületek, közterek nem felelnek meg a mai kor elvárásainak sem 

funkcionálisan sem a kihasználtságukat tekintve. Nem elégítik ki a szabadidő értelmes eltölté-

sének igényét, a kulturális és helyi közösségi rendezvények közösségformáló funkciójának 

betartását. A népesség elvándorlása a kis és aprófalvas településeinkről állandó probléma, 

ezen a közösségi szolgáltatások javításával is változtathatunk. A faluközpontok megújulását 

mind az épületek, mind pedig a szabadtéri létesítményeket tekintve segítik a III. és a IV. ten-

gely egyes jogcímei:  

- Falumegújítás és fejlesztés 

- Vidéki örökség megőrzése 

- LEADER közösségi célú fejlesztés 

 

3.3.3 Helyi turisztikai kínálat fejlesztése 
 

A HACS területén csak szórványosan jelenik meg a turizmus, annak ellenére, hogy Zala 

megyében és a térségünk közvetlen határában is több nemzetközi hírű fürdő is található. A 

térségünkben ennek már semmilyen hatását nem érezzük. A térségünkbe érkezhetnének 

ezekről a helyszínekről lovas vagy kerékpáros turisták, de a kiépített infrastruktúra hiányá-

ban csak néhány kilométert tudnának megtenni megfelelő biztonsággal, de valószínűleg 

pihenőhelyet csak elvétve találnának. Komplex turisztikai hálózat kialakítását terveztük a 

2008-as stratégiai tervezéskor, de ehhez a pályázóinktól nem kaptunk pozitív visszacsato-

lást eddig. A még meglévő forrásaink viszont lehetővé teszik a turisztikai hálózatunk kiala-

kításának az újragondolását. 

- Turisztikai kínálat fejlesztése 

- LEADER közösségi célú fejlesztés 

 



Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft./LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

 
31 

 

3.3.4 Helyi identitástudat növelése, térségi együttműködések 
 

Bizonyos községeinkben jelentős a non-profit szervezetek és helyi önkormányzatok aktivitá-

sa, ezek a pályázati aktivitásban és a mindennapi gyakorlati életben is megmutatkoznak: ren-

dezvényszervezésben, tárgyi és szellemi értékek megőrzésében, kulturális, hagyományőrző és 

sport tevékenységekben egyaránt. Fontosnak érezzük a helyi identitás tudat megőrzését, a 

hagyományok ápolását, mivel a civil szférából generálódó fejlesztési irányvonalak legtöbb 

esetben az önkéntességen alapulnak, így sokkal erősebb társadalmi és közösségi kohéziót 

képviselnek a kötelezően elvégzett feladatokkal szemben.  

A térség erősségeit és gyengeségeit ismerve egyértelműen látszik, hogy nincsenek megfelelő 

marketing és arculati kezdeményezések, továbbá nem áll rendelkezésre egy egységes elektro-

nikus információs adathalmaz, amely elérhető a térség lakosainak, illetve az ide érkezőknek. 

Összefoglalásunk alapján térségünkben szükséges lenne megteremteni a megfelelő települési 

és térségi arculatot, valamint a szükséges információs adatbázisokat az ismertségünk növelése 

érdekében. 

- LEADER Rendezvény 

- LEADER Közösségi célú fejlesztés  

- LEADER Képzés  

- LEADER Térségen belüli együttműködés  

- LEADER Térségek közötti együttműködés 

 

3.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 

 

A Zalai Témautak HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának intézkedései (HPME): 

1. Tanuljunk együtt! – Képzés 

2. Helyi termékek feldolgozása – Vállalkozási alapú fejlesztés 

3. Helyi termékek piacra jutási lehetőségeinek bővítése – Vállalkozási alapú fejlesztés 

4. Töltsük együtt szabadidőnket! - Rendezvény 

5. Mutassuk be értékeinket! – Térségen belüli együttműködés 

6. Őrizzük a hagyományainkat! – Közösségi célú fejlesztés 

7. Védjük meg értékeinket! – Közösségi célú fejlesztés 

8. Térségi rendezvények technikai hátterének biztosítása – Közösségi célú fejlesztés 

9. Közösségi épületek belső felújítása – Közösségi célú fejlesztés 

10. Civil szervezetek fejlesztése – Közösségi célú fejlesztés 
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11. Térségek közötti és nemzetközi együttműködés 

12. Vidéki örökség megőrzése 

13. Falumegújítás és –fejlesztés 

14. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

15. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

 

1)  

HPME megnevezése: Tanuljunk együtt! 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Versenyképesség (411) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER képzés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

8 500 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

együttműködések 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

A1 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségben egyetlen város található (Pacsa), amely 2009-ben nyerte el a városi rangot, de itt 

sem számottevő az az ajánlatmennyiség, amely a lakosságot képzési lehetőségekhez juttatná. 

A térségen belüli közlekedés nagyfokú hiányossága okán komoly lehetőség csak a képzések 

helyben való lebonyolításában rejlik. 

  

Probléma/Lehetőség: 

Nagyfokú a munkanélküliség a hátrányos helyzetű falvainkban, továbbá nagyon alacsony a 

mobilitása a helyi munkaerő-piaci résztvevőknek. A központi szervezésű képzések és támo-

gatások egyáltalán nem kezelik a helyi problémákat és az iskolázatlan réteg lemaradása egyre 

csak növekszik.  

 

Megoldás: 

A helyi civilek és önkormányzatok költséghatékony és a helyi problémákat is kezelni tudó 

képzési projektek lebonyolítására vállalkozva azt szeretnék, hogy ne csak elméleti, hanem a 

gyakorlati képzésre támaszkodva piacképes szakmákat adjanak a képzésben résztvevők ke-

zébe. 
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Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 2 képzési projekt támogatása. Nem hátrányos helyzetű 

területen legalább 4 képzési projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

2)  

HPME megnevezése: Helyi termékek feldolgozása 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

50 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaság-

élénkítés 

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

B1 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén jelentős szerepet töltenek be a mező-

gazdaságból élő nagygazdák, akik a megtermelt alapanyagaikat raktározási és feldolgozási 

képesség hiányában azonnal értékesítik. A családi gazdaságok méretében gondolkodó és a 

megtermelt alapanyagokat fel is dolgozó helyi termelők száma nagyon alacsony. Ugyanez 

mondható el a helyi kézművesek és egyéb helyi termékeket előállítók körére is. A még élő 

helyi hagyományok megőrzése a nagy arányú munkanélküliségre alapozva több helyi mun-

kahely létrehozását vonzza magával. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A helyi kézműves és feldolgozott mezőgazdasági termékek előállításának ösztönzése javítja 

a térségi foglalkoztatási mutatókat, növeli az életminőséget és a jövedelemtermelő képessé-

get, továbbá a helyi termékek fogyasztására is ösztönzőleg hat. 
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Megoldás: 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén a térségre jellemző helyi termékek 

előállításához és feldolgozásához szükséges műszaki, technikai és infrastrukturális feltételek 

biztosítása. A nyitott portákon végzett tevékenység ellátásához szükséges eszközök fejleszté-

se, új és működő a helyi termékek elsődleges feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos 

műhely épületek és épületrészek kialakítása, korszerűsítése, telekhatáron belüli kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 5 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

3)  

HPME megnevezése: Helyi termékek piacra jutási lehetőségei-

nek bővítése 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

50 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Általános vállalkozásfejlesztés, gazdaság-

élénkítés 

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

B2 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén jelentős szerepet töltenek be a mező-

gazdaságból élő nagygazdák, akik a megtermelt alapanyagaikat raktározási és feldolgozási 

képesség hiányában azonnal értékesítik. A családi gazdaságok méretében gondolkodó és a 

megtermelt alapanyagokat fel is dolgozó helyi termelők száma nagyon alacsony. Ugyanez 

mondható el a helyi kézművesek és egyéb helyi termékeket előállítók körére is. A még élő 
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helyi hagyományok megőrzése a nagy arányú munkanélküliségre alapozva több helyi mun-

kahely létrehozását vonzza magával. A helyi termelők és kézművesek által előállított termé-

kek raktározása és értékesítése jelenleg még nem megoldott.  

 

Probléma/Lehetőség: 

A helyi kézműves és feldolgozott mezőgazdasági termékek előállításának ösztönzése javítja 

a térségi foglalkoztatási mutatókat, növeli az életminőséget és a jövedelemtermelő képessé-

get, továbbá a helyi termékek fogyasztására is ösztönzőleg hat. Ahhoz, hogy az előzőekben 

vázolt feltételek javuljanak raktározási és értékesítési lehetőségeket szükséges kialakítani a 

térségben. Ezek a helyi termékeket értékesítő pontok egyszerűen kialakíthatóak lennének a 

települések központjaiban az elhagyott, lerobbant régi épületekben, amennyiben elegendő 

fizetőképes kereslet adódik. 

 

Megoldás: 

A Zalai Témautak LEADER HACS területén a helyi terméket előállító kézművesek és helyi 

gazdák piacra jutási lehetőségeinek biztosítása: helyi termék bolt, helyi termék piac, fizikai 

és virtuális értékesítési hálózat kialakítása. Az értékesítési lehetőségek kialakításához szük-

séges műszaki, technikai és infrastrukturális háttér kialakításával. Az értékesítés helyéül 

szolgáló épületek és épületrészek kialakítása, korszerűsítése, telekhatáron belüli infrastruktú-

ra fejlesztése, továbbá az értékesítési helyszín kialakításához szükséges új és/vagy tradicioná-

lis berendezések, eszközök és engedélyek beszerzésének költségei. A helyi terméket forgal-

mazó szolgáltatók kialakításával újszerű szolgáltatás jön létre, mely a helyi erőforrások ki-

használására törekszik, továbbá a HACS területén belüli együttműködésen alapul.  

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 5 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 
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4)  

HPME megnevezése: Töltsük együtt szabadidőnket 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER rendezvény 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

2 500 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények / kis értékű fejlesztés 

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

A2 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

Térségünkben a hagyományos vallási ünnepekhez tartozó búcsúk az utóbbi évek alatt elnép-

telenedtek, kifakultak. A falunapok kezdik kiváltani a búcsúkat és néhány szolid ünnepség 

(karácsony, Mikulás, húsvét stb.) maradt meg a községekben. A közösségépítésre és a helyi 

identitástudat megőrzésére viszont a közösségi rendezvények a legalkalmasabbak. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A közösségi rendezvényekben rejlő lehetőségek nemcsak a szórakozásban mutatkoznak meg, 

hanem a közös élményekben, a közösséghez való tartozásban, a szabadidő értelmes eltöltésé-

nek a lehetőségében mutatkoznak meg, amelynek a legnagyobb hozadéka a valahová tartozás 

érzése, ami nagyon hiányzik a mai kis falusi közösségekből. 

 

Megoldás: 

Hagyományőrző, hagyományteremtő, gyermek, sport, kulturális, egészséges életmódot nép-

szerűsítő rendezvények megtartása, szervezése, lebonyolítása. A rendezvényhez kapcsolódó 

marketing tevékenység, infrastrukturális háttér biztosítása, eszközök bérlése, beszerzése, 

kapcsolattartás. A megrendezésre kerülő rendezvények ösztönzik a társadalmi-gazdasági 

szereplők együttműködését, hálózatok kialakítását, a helyi akciócsoportok segítségével elké-

szített stratégia megvalósulását és a térségi hagyományok megőrzését.  

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 5 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 5 db sikeres projekt támogatása. 
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Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

5)  

HPME megnevezése: Mutassuk be értékeinket! 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER térségen belüli együttműködés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

6 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

A3 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A Zalai Témautak HACS területe sem földrajzilag, sem közigazgatásilag nem tartozik össze. 

Egységes arculat, kép nem jelenik meg sehol sem. A zalaegerszegi és a pacsai kistérségi hon-

lapokon és a térségi marketing kezdeményezésekben már látható néhány jó példa arra, hogy 

ha egy-egy jó gondolat mentén felfűzzük a falvakat vagy a civil szervezeteket, esetleg vállal-

kozásokat, akkor komplexebb anyagok kerülnek az érdeklődők elé. Sajnos a helyi szereplők 

nincsenek tisztában a térségben rejlő lehetőségekkel, továbbá hiányzik az összefogás is. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A térségen belüli szereplők sokszor olyan elszigetelten élnek és dolgoznak, hogy nem is 

gondolnak abba bele, hogy hogyan lehetne együttműködésben, közös kiadványokban megje-

lenni (pl. térségi turisztikai szolgáltatók, térségi mikrovállalkozások, térségi civil szerveze-

tek). 

 

Megoldás: 

A Zalai Témautak LEADER HACS területén az egyes szereplők bevonásával marketing ki-

adványok megjelentetése és azok népszerűsítése. Bemutató kiadványok, szórólapok, promó-

ciós anyagok elkészítése és ezek népszerűsítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység, kap-

csolattartás. A térségi marketing tevékenység ösztönzi a társadalmi-gazdasági szereplők 
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együttműködését, hálózatok kialakítását, a helyi akciócsoportok segítségével elkészített stra-

tégia megvalósulását és a térségi hagyományok megőrzését, valamint a térség népszerűsíté-

sét.  

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

 

6)  

HPME megnevezése: Őrizzük a hagyományainkat! 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER közösségi célú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

12 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

C1 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségünk hagyományokban gazdag településekkel rendelkezik és több községben komoly 

hagyományos eszközök gyűjteménye bújik meg, mint pl. komplett tájházi berendezés, vagy 

kovácsműhely. A régi mesterségek, eszközök vagy a paraszti életforma bemutatására szolgá-

ló épületek is sokszor rendelkezésre állnak. Ahhoz azonban, hogy az eszközöket és az épüle-

teket bemutassuk és a közösség érdekében „lakhatóvá”, használhatóvá tegyük eddig csak 

néhány helyen történt kezdeményezés, az is önerőből. 
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Probléma/Lehetőség: 

A térségi önkormányzatok és civilek sajnos nem olyan tőkeerősek, hogy pályázati támogatá-

sok nélkül tájházakat, kézműves házakat valósítsanak meg. Egyenlőre alacsony a térségbe 

látogató turisztikai látogatók száma, amelyet a térségi marketingen, a helyi termékek értéke-

sítésén és a hagyományőrző tevékenységeken keresztül szeretnénk megemelni és serkenteni 

a mozgást a térségen belüli falvak között is. 

 

Megoldás: 

Hagyományőrző kézműves házaknak helyt adó épületek/épületrészek felújítása, funkciójának 

megfelelő átalakítása, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, a hagyományos 

mesterségekhez kapcsolódó új eszközök beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, fel-

újítása és a tevékenységek népszerűsítése, a műhelyek működtetése. A fejlesztéseknek kö-

szönhetően a kulturális és az oktatási feladatok segítése mellett a múlt értékeinek és a térségi 

hagyományoknak a továbbélése valósul meg. A helyi identitástudat erősítését és a közössé-

gen belüli együttműködést is jelentősen támogatják a megvalósuló kézműves házak. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 1 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

7)  

HPME megnevezése: Védjük meg értékeinket! 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER közösségi célú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

10 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

D1 
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A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

4 főközlekedési útvonal és több alacsonyabb rendű, de forgalmas útvonal szeli át a térségün-

ket, amely útvonalak mentén elhelyezkedő sűrűn lakott településeinken állandó probléma a 

biztonságos közlekedés. Az átmenő forgalom lelassítása a településeken belül és az autós, 

gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosság tétele állandóan felmerülő feladatok a 

térségi önkormányzatok részéről. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A közösségi célú fejlesztéseken belül a korábbi pályázási körben és a jelenlegiben is elsőren-

dű prioritásként szerepel a közbiztonság és a közlekedési biztonság növelése. Sajnos a hiá-

nyos gyalogjárdák és a hiányzó kerékpárutak egyébként is veszélyessé teszik a közlekedést 

sok útszakaszon a térségben. 

 

Megoldás: 

Sebességmérő, rendszámfelismerő és forgalomlassító berendezések beszerzése, beépítése és 

működtetése. A települések fennmaradása és fejlődése szempontjából fontos tényező a köz-

biztonság megőrzése és fejlesztése, valamint erősödik ezáltal a helyi identitástudat és a kö-

zösség együttműködése. A beépítésre kerülő eszközök hatására javul a térségi közlekedési 

morál.  

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

8)  

HPME megnevezése: Térségi rendezvények technikai hátterének 

biztosítása 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER közösségi célú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

5 000 000 Ft 
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A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

C2 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségben eddig nem volt jellemző, hogy több község összefogva pályázatot nyújtson be 

évente csupán néhány alkalommal használatos eszközök és berendezések beszerzésére. A 

korábbi LEADER pályázaton a pacsai kistérség már nyert egy rendezvénysátrat. LEADER 

közösségünk szeretné biztosítani a tagjai számára, hogy a községek összefogással további 

eszközöket és berendezéseket szerezzenek be a közösségi rendezvények lebonyolításához. 

 

Probléma/Lehetőség: 

Az eddigi rendezvények infrastrukturális igényeit minden község igyekezett maga megolda-

ni, kölcsön eszközökkel. Egy közös projekt keretében beszerzett eszközök és berendezések a 

térség érdekét szolgálják, erősödik az összefogás és az együttműködés a térségen belül. 

 

Megoldás: 

A térségi és a közösségi - kizárólag közcélúsággal összefüggő - rendezvények infrastruktúrá-

jának, technikai hátterének biztosításához szükséges eszközök beszerzésének támogatása 

(hang-, és fénytechnikai berendezések, kiállítási pavilonok, mobil színpadok). A helyi akció-

csoport településein aktív közösségi életet élő, együttműködésen alapuló fejlesztés megvaló-

sulása. A térségi identitástudatot erősítő, újszerű, összefogáson alapuló fejlesztések támoga-

tása, illeszkedve a térségi stratégiához. 

 

Eredmény: 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kis-

kutas, Misefa, Nagykapornak,  Nemessándorháza, Pacsa, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sár-

hida, Söjtör, Zalaszentiván, Zalaszentmihály 
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9)  

HPME megnevezése: Közösségi épületek belső felújítása 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Életminőség/diverzifikáció (413) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER közösségi célú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

20 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

C3 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségben lévő nem kötelező feladatot ellátó közösségi épületek állapota sajnos nem bizto-

sítja a XXI. századi komfortot a kistelepülések lakóinak a közösségi programjaik lebonyolí-

tásához. A felújítási költségeket nem tudják az önkormányzatok vagy civil szervezetek a sa-

ját költségvetésükből kigazdálkodni. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A térségbeli kistelepüléseken és a közel 2000 lelket számláló Pacsa városunkban a közösség-

építés, a helyben maradás és az identitástudat megőrzése a lakosság és főnként a fiatalok kö-

rében a civil szervezetekre és a községi önkormányzatokra hárul. Ezeknek a feladatoknak 

egyre többen szeretnének megfelelni, nagyon kedvező kezdeményezések indultak el a tér-

ségben, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér is meglenne a felújításra váró épületek-

ben. Források híján lassan halad a térségi közösségi épületek rendbe tétele. 

 

Megoldás: 

Az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) be-

kezdésében meghatározott kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető - ellátását szol-

gáló épületeken kívül k, továbbá a helyi védettség alatt nem álló, ill. az Örökségvédelmi Hi-

vatal országos listáján nem szereplő épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése, 

telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztés. A térségi jellegzetességeken alapuló 

közösségi célú épületekben megvalósuló programok elősegítik a közösség összekovácsoló-

dását, hosszú távú együttműködését.   
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Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

10)  

HPME megnevezése: Civil szervezetek fejlesztése 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

Versenyképesség (411) 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER közösségi célú fejlesztés 

A helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósí-

tása (ÚMVP 5.3.4.1.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

20 000 000 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

D2 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségi civil szervezetek különböző aktivitást mutatnak, ez helyenként nagyon is változó. 

Vannak kisközségeink, ahol akár több civil szervezet is munkálkodik a közösségépítésen, de 

vannak nagyobb településeink, ahol pedig nem igazán mozgolódik a civil szféra. Azok a civil 

szervezeteink, amelyek pedig térségi együttműködéseket generálnak, igen kiemelkednek a 

többiek közül. Viszont a helyzetük mindegyiknek hasonló, mégpedig a források hiánya. 

 

Probléma/Lehetőség: 

Azok az aktív közösségi szereplők, akik folyamatosan a térségi hagyományőrzésen, kulturá-

lis értékek továbbörökítésén, faluszépítésen vagy a közösségi sportoláson keresztül építik a 

helyi vagy a térségi együttműködéseket, azok állandóan azzal a problémával találják szembe 

magukat, hogy hol, milyen helyszínen és miből valósítsák meg az elképzeléseiket. Szüksé-

gük lenne olyan helyiségekre és/vagy eszközökre, amelyek a működésüket támogatják hosz-

szú távon. 
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Megoldás: 

Civil szervezetek közhasznú tevékenységhez kapcsolódó eszközeinek felújítására, cseréjére, 

újak beszerzésére, valamint ezek működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására. A 

fejlesztéseknek köszönhetően nő a helyi és a térségi együttműködés, szorosabb kapcsolat 

alakul ki a különböző szervezetek között, s ezáltal javul a helyben élők életminősége. Élén-

kül a tapasztalatcsere helyi és térségi szinten, továbbá újszerű kezdeményezéseket valósíthat-

nak meg a civil szervezetek a kialakított infrastruktúrával.   

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 2 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 3 db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködések – források nélkül 

 

11)  

HPME megnevezése: Területközi és nemzetközi térségek közötti 

együttműködés 

A HPME ÚMVP LEADER témakörhöz 

rendelése: 

 

A HPME jogcímhez rendelése: LEADER térségek közötti és nemzetközi 

együttműködések 

Területközi és nemzetközi térségek közötti 

együttműködés (ÚMVP 5.3.4.2.) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatáro-

zása: 

2011-ben központi keretből történik kiírás 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi identitástudat megőrzése, térségi 

rendezvények  

 

 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A Zalai Témautak HACS területére nem jellemzőek az igazán innovatív kezdeményezé-

sek. A kis és aprófalvak szinte elszigetelt szigetekként éldegélnek egymás mellett, ritkán 

vesznek részt egymás közösségi rendezvényein vagy kezdeményezéseiben. Sok a megélhe-

tési probléma és nehézkes a közlekedés is térségen belül. Viszont az utóbbi időben egyre 

nagyobb igény jelentkezik a fiatalok körében arra, hogy kitekintsünk a mikrokörnyeze-
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tünkből a nagyvilágba és jó példákat ismerjünk meg, azokat a saját térségünkre ültessük át 

és valósítsuk meg. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A külföldi és az országon belüli tapasztalatszerzést és tapasztalatcserét eddig a felismerés 

és a források hiánya is korlátozták. A külső partnerekkel való együttműködés mindkét fél-

nek hasznára válik, mert megismerik egymás működését, problémáit és tanul mindkét fél 

egy ilyen kapcsolatból. Ez hiányzik jelenleg a térségünkből. 

 

Megoldás: 

Látogatás más LEADER csoportoknál hazánkon belül, esetleg kívül is olyan áttörést hoz-

hat a résztvevőknek, ahol innovatív kezdeményezéseket ismernek meg és hazatérve to-

vábbgondolják azokat. Ezeknek az együttműködéseknek nemcsak a résztvevői, hanem az 

itthon maradottak is haszonélvezői, hiszen lehet, hogy egy ilyen együttműködés eredmé-

nyeképpen munkahelyek jönnek létre a térségben (borkóstoló, biomassza üzem, helyi ter-

mék bolt). 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 1 db sikeres projekt támogatása. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább 1db sikeres projekt támogatása. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felső-

rajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, 

Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, 

Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zala-

szentmihály 
 

 

12) Vidéki örökség megőrzése 

 

A HPME jogcímhez rendelése: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése 

A vidéki örökség megőrzése és fenntartható 

fejlesztése (ÚMVP 5.3.3.2.3) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

65 931 572 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Vidékfejlesztés, falumegújítás 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

Térségünk bővelkedik a természeti és kulturális értékekben. Ezek megbecsülése, felújítása és 

bemutatása és közösségi célú kihasználása nem annyira jellemző. Szinte mindegyik faluban 
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több évszázados műemléki templom található, az üresen álló paplakások, iskolaépületek és 

az útszéli keresztek is megérettek a felújításra és a látogathatóvá tételre. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A térségi községek a jelenlegi finanszírozási körülmények között épphogy a működésüket 

tudják biztosítani, sajnos fejlesztéseket, beruházásokat ritkán tudnak eszközölni önerőből. A 

legnagyobb probléma az elvándorlás, a hiányzó identitástudat és a jól prosperáló közösségek 

híján is vagyunk. 

 

Megoldás: 

Ahhoz, hogy a térségi tárgyi, szellemi és természeti értékeket bemutassuk, tanösvények, tú-

raútvonalak kialakítására van szükség, valamint a helyi és országos védettség alatt álló épüle-

tek és építmények felújítására és új funkcióval való ellátására. Ezzel a lehetőséggel nemcsak 

a helyben maradást ösztönözzük, hanem a közösségépítést is és nem titkolt szándékkal a kül-

ső szemlélődőket is szívesen várjuk a térségünkbe, hogy megtekintsék az értékeinket. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 3 túraútvonal és/vagy tanösvény megvalósítását várjuk 

és legalább három védett építmény felújítását és hasznosítását tartalmazó projektet várunk. 

Nem hátrányos helyzetű területen legalább három túraútvonal és/vagy tanösvény megvalósí-

tását várjuk és legalább három védett építmény felújítását és hasznosítását tartalmazó projek-

tet várunk. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

 

13) Falumegújítás és –fejlesztés 

 

A HPME jogcímhez rendelése: ÚMVP III. Falumegújítás és - fejlesztés 

Falumegújítás és fejlesztés (ÚMVP 5.3.3.2.2) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

72 664 516 Ft 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Vidékfejlesztés, falumegújítás 
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A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségünkben található játszóterek, közparkok, temetőkertek és a közösségi épületek külső 

megjelenésükben leromlott állagúak. Játszóterek és közparkok esetében sok esetben nemcsak 

felújításra szorulnak, hanem eddig egyáltalán nem kerültek kialakításra. Az önkormányzatok 

a kötelező feladataikon túl nem igazán tudnak pénzt félrerakni és abból kigazdálkodni ilyen 

közösségi célú épületek, építmények létesítésére. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A helyi identitástudatot, a helyben maradást és a fejlődést szolgálják azok a közösségi intéz-

mények és helyek, ahol a lakosság a szabadidejét értelmesen eltöltve töltődik fel. Amennyi-

ben ezek a lehetőségek hiányoznak, akkor máshol fogják ezeket az élményeket beszerezni 

vagy egyáltalán nem jutnak hozzá. Így a kis jól működő helyi közösségek szétesnek, elszínte-

lenedik a helyi társadalmi élet és csak szűk tevékenységre korlátozódik. 

 

Megoldás: 

Az értelmes szabadidő eltöltésére szolgáló lehetőségeket megőrizve, felújítva, esetleg telje-

sen újat létesítve, mint: játszótér, közpark, nemcsak a jelenlegi lakosság igényeit szolgáljuk 

ki, hanem a felnövő nemzedék megtartását is elősegítjük. A temetőkertek gondozása minden 

nemzedék számára fontos feladat, ezt szinte mindegyik községünk jelezte, hogy erre gondot 

kíván fordítani. A közösségi épületek külső felújítására folyamatosan érkeznek igények a 

tagjaink részéről, erre kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább öt projektet kívánunk támogatni. Nem hátrányos hely-

zetű területen legalább öt projektet kívánunk támogatni. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 

 

14) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 

A HPME jogcímhez rendelése: ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozásá-

nak és fejlesztésének támogatása 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 (ÚMVP 5.3.3.2.3) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

2011-ben központi költségekből lesz kiírás, 

2012- ben lesz helyi kiírás és keretösszeg. 
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A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Általános vállalkozásfejlesztés, gazdaság-

élénkítés 

A HPME kódolása a célkitűzésnek megfe-

lelően: 

 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térség néhány településén jelentősebb számban találhatók vállalkozások (Pacsa, Pókasze-

petk, Zalaszentiván, Bak), de ezek sem képesek az alacsony iskolázottságú réteg számára 

munkalehetőséget ajánlani. Jellemzőek a térségben a kényszervállalkozók, az önfoglalkozta-

tók, amelyek alacsony foglalkoztatottságot jelentenek, sokszor tőkehiányosak és nem költ-

séghatékonyak. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A munkavállalók zöme távolra jár dolgozni a térségünkből, amelyhez sokszor nem alkal-

mazkodik a hiányos közlekedési infrastruktúra. A kisebb zsáktelepülésekről el sem jutnak a 

távolabbi munkahelyekre, így kiszorulnak a munkaerőpiacról, növelik az inaktívak és a szo-

ciális rendszerből támogatást igénylők számát. Legnagyobb lehetőség az inaktívak bevonásá-

ra a munkába abban rejlik, hogy a munkahelyeket hozzuk közelebb hozzájuk.  

 

Megoldás: 

A támogatás célja a térségi mikrovállalkozások megerősítése, telephelyek felújítása, eszkö-

zök beszerzése, továbbá új mikrovállalkozások létesítése. Így a helyi mikrovállalkozások 

számának emelkedésével az inaktívak az alacsony mobilitású munkavállalók is lehetőséghez 

jutnának a munkaerőpiacon. A helyi munkaerő alkalmazásával, újszerű vállalkozások indítá-

sával lehetőség nyílik térségünkben a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatására és 

lakosság életminőségének a javulására. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 8 projektet kívánunk támogatni. Nem hátrányos hely-

zetű területen legalább tíz projektet kívánunk támogatni. 

 

Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 
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15) Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
 

A HPME jogcímhez rendelése: ÚMVP III. A turisztikai tevékenységek ösz-

tönzése 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 (ÚMVP 5.3.3.1.3) 

A HPME-hez rendelt forrás meghatározá-

sa: 

2011-ben központi költségekből lesz kiírás, 

2012- ben lesz helyi kiírás és keretösszeg. 

A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: 
Helyi turisztikai kínálat fejlesztése 

 

A HPME felépítése: 

 

Helyzet/Adottság: 

A térségünk közvetlen környezetében országos és nemzetközi jelentőségű fürdők találhatók, 

mint Zalakaros, Kehidakustány, Hévíz, Keszthely, a turizmus mégis teljesen kikerüli a térsé-

günket. Térségünk nagyon gazdag természeti és kulturális kincsekben, néphagyományokban 

és a helyi termékek előállítása is növekszik. 

 

Probléma/Lehetőség: 

A környező fürdővárosokból sajnos tömegközlekedéssel, kerékpárral (kiépített kerékpárúton) 

nem tud hozzánk érkezni a turista, többnyire csak autóval, ez lekorlátozza azok körét, akiket 

megcélozhatunk a turisztikai kínálatunkkal. A térségünkben több községben már mód van 

falusi turisztikai szolgáltatónál megszállni és esetleg egy-két napos programra is lehetőség 

nyílik. A fő probléma abban rejlik, hogy a térségi turisztikai szolgáltatók összefogása nem 

indult el. Jelentős a horgászturizmus a térségben. Pacsán helyi kezdeményezésre évente egy-

szer motoros találkozó kerül megrendezésre, ezek azt mutatják, hogy a kedvező folyamatok 

elindultak, csak a háttérszolgáltatások hiányosak. Jelentősek a térségi borászaink, mézterme-

lőink, kézműveseink, akik vonzerőt jelenthetnének a térségnek. 

 

Megoldás: 

A térségi turisztikai szolgáltatók összefogásával egy közös térségi arculat kialakítása jöjjön 

létre néhány éven belül. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére lobbizniuk kellene a térsé-

gi önkormányzatoknak, mivel ez jelentősebb beruházást igényel. A turisztikai 

szolgáltatóhelyek és attrakciók fejlesztésével (kerékpáros, lovas, kirándulós pihenőhelyek, 

tanösvények, szabadidőparkok) sokkal jobban meg lehetne szólítani a térségünk közelébe 

érkező turistákat. Kiemelten támogatni kívánt tevékenységeink: a borászati- és 

agroturisztikai szolgáltatások bővítése, a horgászturizmus fejlesztése, tavak környezetének és 

infrastruktúrájának javítása, ifjúsági és falusi szálláshelyek kialakítása. 

 

Eredmény: 

Hátrányos helyzetű területen legalább 5 projektet kívánunk támogatni 2012-ben. Nem hátrá-

nyos helyzetű területen legalább 5 projektet kívánunk támogatni 2012-ben. 
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Érintett települések köre: 

Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, 

Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemes-

sándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, 

Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály 



HPME/CÉLTERÜL
ET TERVEZŐ ÉS 

ELLENŐRZŐ TÁB-
LÁZAT  

      Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. Kód: 91 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Általános 
vállalkozás 
fejlesztés, 
gazdaság-
élénkítés 

Általános 
vállalkozás 
fejlesztés, 
gazdaság-
élénkítés 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Helyi turiszti-
kai kínálat 
fejlesztése 

Vidékfejlesztés, 
falumegújítás 

Helyi 
turisztikai
kínálat 
fejlsztése 

Helyi turisz-
tikai kínálat 
fejlesztése 

Vidékfej-
lesztés, 

falumeg-
újítás 

    

HPME sorszáma 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     

HPME címe  
Tanuljunk 

együtt 

Helyi ter-
mékek 

feldolgozá-
sa 

Helyi ter-
mékek 

piacra jutási 
lehetősége-
inek bővíté-

se 

Töltsük 
együtt 

szabad-
időnket 

Mutassuk 
be értéke-

inket 

Őrizzük ha-
gyományaink

at 

Védjük meg 
értékeinket 

Rendez-
vények 
infra-

strukturá-
lis feltét-
eleinek 
megte-

remtése 

Közösségi 
épületek 

belső felújí-
tása 

Civil szer-
veztek 

fejleszté-
se 

    

III. INTÉZKEDÉSEK 
(HPME) 

A1. B1 B2 A2 A3 C1 D1 C2 C3 D2     

Célterület jogcím 
besorolása (HVS 
jogcím szerint, betű-
jellel) 

0d 0b 0b 0c 0f 0a 0a 0a 0a 0a     

Célterülethez allokált 
forrás (Ft) 

8 500 000 50 000 000 50 000 000 2 500 000 6 000 000 12 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 7 000 000 171000000 összeg 

Gazdaságfejlesztési 
(igen=1, nem=0) 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 darab 

Kis értékű célterület 
(igen = 1, nem = 0; 
LEGFELJEBB 4 DB)  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 RENDBEN 

Komplex fejlesztés 
(igen = 1, nem = 0; 
LEGFELJEBB 2 DB; 
KOMPLEX NEM LE-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDBEN 

3.5. Forrásallokáció 
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HET KISÉRTÉKŰ)  

Ellenőrzés (gazdaság-
fejlesztési arány). 
Minimum 45%. 

0 50000000 50000000 0 0 0 0 0 0 0 100000000 RENDBEN 

Ellenőrzés (kis értékű 
aránya). Maximum 
10%. 

0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 RENDBEN 

HPME/célterület kód 910d01 910b02 910b03 910c04 910f05 910a06 910a07 910a08 910a09 910a10     

                            

Jogcím kód / 
megnevezés ma-

gyarázat 

K
it

ö
lt

é
si

 ú
tm

u
ta

tó
 

A HACS név kiválasztása (a fenti rubrikában megtehető) után a HACS kód automatikusan töltődik, a teljes kód a célterület rubrikák 
kitöltése után áll össze.  

  

0a 
közösségi 

célú 
Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.   

0b 
vállalkozási 

alapú 
A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.   

0c rendezvény Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.    

0d képzés A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.   

0e 
tervek és 

tanulmányok 

A nem színnel jelölt cellák kitöltendők. A kódolás automatikus, referencia kód, ami nem egyezik meg az IIER-ben kapott kóddal. A táblá-
zat nem helyettesíti a célterület tervezőt, csupán a tervezést és ellenőrzést segítő eszköz, amellyel a forrásallokáció, a darabszám korlá-
tozás, és az átfedések kiszűrése lehetséges.  

  

0f 

Térségen 
belüli 

együttműkö-
dés  

A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.    



 

4. A Zalai Témautak Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos 

intézkedések 

 

4.1.  Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés 

 

A Zalai Témautak HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezési folyamatában a széles 

körű nyilvánossági elérését számos intézkedés biztosította, így a térségi civiljeink, vállalkozó-

ink, önkormányzataink és a természetes személyek a teljes tervezési folyamatban aktívan 

részt vehettek. A 2011-es HVS felülvizsgálat során az alábbi nyilvánossági intézkedéseket 

alkalmaztuk: hirdetmények, internetes közzétételi formák, konzultációs lehetőségek, fórumok, 

nyilvános egyeztetések, megbeszélések és döntések. 

A felülvizsgálat indulásakor a térségi önkormányzatok polgármestereihez eljuttattuk a felül-

vizsgálati folyamat tervezett részletes menetét, amelyet a hivatalokban és a községi hirdető-

táblákon hirdetmények formájában a polgármesterek eljuttattak a lakossághoz. Ezen a módon 

a konzultációs lehetőségekről, tervezett fórumokról és projektötlet gyűjtés menetéről is in-

formálódott a térségi lakosság. Továbbá felhívtuk minden érintett és érdeklődő figyelmét, 

hogy a honlapunkat kísérjék figyelemmel, mert így állandóan naprakész információkkal ál-

lunk rendelkezésre a HVS tervezés aktuális állapotát illetően. A fentieken kívül telefonon és 

személyesen is értesítettünk és konzultáltunk az érintettekkel. Az elektronikus levelezés és 

adatközlés minden lehetséges formáit is kihasználtuk, hogy elérjük a térségi partnereinket. 

A Zalai Témautak HACS 2011. február 17-én tartotta meg a HVS felülvizsgálat indító fóru-

mát, melyre minden érdeklődőt szeretettel vártunk (telefonon, írásban és szóban, valamint a 

honlapunkon keresztül kerültek meghívásra az érintettek). A Tervezési Csoport tagjainak 

megválasztása is megtörtént a HVS felülvizsgálat indító ülésén. A TCS tagjai: a Kft-nk ügy-

vezető igazgatója, Sárhida Község polgármestere, a Pacsai Kistérségi iroda munkatársa, az 

EGO Alternatív Színpad vezetője és Kemendollár Község Képviselő Testületének egyik tag-

ja. A felülvizsgálat során a TCS tagjai több alkalommal üléseztek, az ülések közti időben pe-

dig telefonon és elektronikus levelezés segítségével tartották a kapcsolatot egymással. 

A Zalai Témautak HACS honlapján folyamatosan aktualizáltuk a HVS tervezését érintő do-

kumentumokat, elérhetővé tettük az aktuális HVS szöveget, a tervezett célterületeket és intéz-

kedéseket, munkaanyagokat, a formálódó HPME katalógust és vártuk a véleményeket, hozzá-

szólásokat. 

A HVS tervezés folyamán biztosítottuk a személyes konzultációs lehetőséget az érdeklődők 

számára, előzetes időpont egyeztetéssel. Ezzel a lehetőséggel is többen éltek, de szívesen 

használták az e-mailen és a telefonon keresztüli kommunikáció lehetőségét is. 

A Zalai Témautak HACS Döntéshozó Testülete 2011. március 11-én egyhangúan elfogadta a 

felülvizsgált HVS-t (HPME katalógus nélkül) és elektronikus formában az ÚMVP beszámolói 

felületén megküldésre került az ÚMVP IH felé, valamint a saját honlapunkon is közzétételre 

került. 
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A Zalai Témautak HACS a HVS felülvizsgálattal és a projektötlet gyűjtéssel kapcsolatosan 

fórumokat hirdetett meg a térségben. A fórumok célja egyfelől a HVS felülvizsgálata során az 

érintettek tájékoztatás, másfelől a HPME-k kidolgozásához szükséges projektötletek össze-

gyűjtése volt. A fórumokat 2011. február 21-én és 24-én, valamint 2011. március 2-án tartot-

tuk meg. A fórumoknak helyet adó települések mikrotérségeiben is meghirdetésre kerültek a 

fenti időpontok. Az általunk elkészített és elektronikus úton megküldött meghívókat a telepü-

lések polgármesterei a hirdetőtáblákon, települési honlapokon tették közzé, tovább levélben is 

értesítést kaptak az érdeklődők. A fórumok mindig munkaidő után kezdődtek, 17 vagy 18 órai 

időponttal. 

A fórumok a LEADER programot és a stratégiát ismertető előadással kezdődtek, majd ezután 

1-2 órás kötetlen konzultáció és kérdezz-felelek kezdődött. Itt kerültek elő a jobbnál jobb pro-

jektjavaslatok, amelyekből végül projektötlet adatlapok születtek. A projektötlet adatlapokat 

lehetőség volt helyben kitölteni és leadni vagy hazavinni és kitöltve az iroda címére vissza-

küldeni. Sokan kérték elektronikusan az adatlapot és úgy töltötték ki. A fórumok során elő-

fordult az is, hogy a jelenlévők egymástól kaptak inspirációt, esetleg együttműködést kezde-

ményeztek egymással. A fórumokon részt vett a Kft. ügyvezetője, valamint a TCS több tagja 

is.  

A felülvizsgálat további menetrendje szerint a beérkezett projektötletekről 2011. március 25-

én a HACS tagság döntött - amelyen a teljes tagság legalább 25%-a részt vett - 50 %+1 fő 

támogatásával. Ezután a döntés után a TCS elkészítette a célterület tervező szabályai szerint a 

HPME-ket, amelyeket a Zalai Témautak munkaszervezete 2011. május 3-án a zalaegerszegi 

MVH-val, majd pedig 2011. május 6-án a budapesti MVH-val egyeztetett. A HPME kataló-

gust és minden egyéb ehhez tartozó feltételt a Zalai Témautak taggyűlése 2011. május 23-án 

fogadta el. 

 

4.2. A Zalai Témautak HACS HVS végrehajtása 

 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008 őszén azzal a céllal jött létre, hogy össze-

fogja a Közép- és Észak-Zalai településeket és ezek közös fejlesztésén munkálkodjon. A szer-

vezetünk célja a vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységek végrehajtása és minden ezekhez 

kapcsolódó lehetőség felkutatása és a térségünkbe hozása. A közösséget 101 alapító tag hozta 

létre, a taglétszám az alapítás óta 99 tagra változott. Tagjaink 39,4%-a civil, 27,3%-a vállal-

kozó, és 33,3%-a önkormányzat.  

A Kft. tevékenységét szakmailag az ügyvezető irányítja, 3 munkatárs segíti őt ebben. A de-

mokratikus működés elve pedig úgy valósul meg, hogy 10 üzletrészbe tömörülnek a tagjaink, 

mindegyik üzletrész élén egy üzletrész képviselő áll. Az üzletrész képviselő nem a saját vé-

leményét képviseli, hanem a teljes üzletrészét, ezt pedig úgy biztosítjuk, hogy az üzletrész 

képviselők saját üzletrészükön belül kötelesek mini taggyűlést tartani, ahol minden taggyűlési 

kérdésben döntenek és erről jegyzőkönyv készül, amelyet a taggyűlésen leadnak az ügyvezető 

felé. 

Javadalmazásban csak a ténylegesen munkát végző munkaszervezeti alkalmazottak és az 

ügyvezető részesül. 
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A Zalai Témautak HACS feladata az Európai Uniós és hazai támogatású vidékfejlesztési 

programok végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek és feladatok ellátása. Kft-nk a meg-

alakulása után elismerést kapott az IH-tól, így működésbe foghatott, 2009 decemberében pe-

dig akkreditált irodaként delegált feladatok ellátását is megkezdte a LEADER és az ÚMVP 

III. tengely nem horizontális intézkedései vonatkozásában. E feladatai során az MVH-val és 

az ÚMVP IH-val együttműködve támogatások eljuttatását végzi az alulról jövő kezdeménye-

zésekhez. 

A Zalai Témautak HACS önálló jogi személyiséggel rendelkező munkaszervezetet hozott 

létre a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására, valamint vidékfejlesztési tevékenysé-

gek elvégzésére és a Kft. működésével kapcsolatos feladatok ellátására. A munkaszervezet 4 

tagú, akik munkájukat főállásban végzik. A térség különböző kistelepülésein élnek, amely az 

alulról jövő kezdeményezések terén az átfogó területi rálátás lehetőségét biztosítja. A munka-

szervezet irodája a térség központjában, Pacsán található, ahol egy korábban is irodának hasz-

nált önálló házat bérelünk az önkormányzattól. 

A munkaszervezetben a kommunikációs, az önadminisztrációs, az ÚMVP IH által kötelezően 

előírt feladatok, a Kft. működésével kapcsolatos feladatok nincsenek szigorúan szétosztva a 

munkatársak között, hanem együtt az aktuálisan felmerülő feladatok függvényében kerülnek 

feldolgozásra és megoldásra. A könyvelési, jogi tanácsadási, az értékvédelmi és takarítási 

feladatokat megbízási szerződéssel külső szolgáltatók látják el.  

Munkaszervezetünkben kiemelt fontosságúnak tartjuk az ÚMVP projektek előkészítésével 

kapcsolatos tanácsadást, a projektek generálásában és előkészítésében igénylik legnagyobb 

számban a pályázók a segítségünket. A kötelező feladatokon túl folyamatos támogatást nyúj-

tunk a kifizetési kérelmek és a monitoring jelentések elektronikus feltöltésével kapcsolatban 

is. A tanácsadást és minden egyéb segítségnyújtást a munkaszervezet tagjai telefonon, e-

mailben, személyesen az irodában vagy a fejlesztés helyszínén biztosítják. A munkaszervezet 

folyamatosan kommunikálja az aktualitásait a helyi nyomtatott sajtóban és a honlapján. A 

www.zalaitemautak.hu honlapot folyamatosan fejlesztjük és a kötelező feladatokon kívül 

igyekszünk minél több aktuális információt eljuttatni a partnereink felé, abból a célból, hogy 

térségi információs oldallá is váljunk. 

Törekszünk a térségi helyi termékek és kulturális örökségek bemutatására, minden lehetősé-

get biztosítunk számukra, hogy országos rendezvényeken megjelenhessenek és bemutatkoz-

zanak. A helyi termékekből egy mini bemutató anyagot is vásároltunk a kézműveseinktől, 

amelyeket az irodában is bemutatunk és kiállításokra is szívesen magunkkal viszünk.  

A munkaszervezet tagjai az üzletrész képviselőkkel, az FB tagokkal és a Döntéshozó Testület-

tel gyakran találkoznak, megbeszélik az aktuális kérdéseket, felhívják figyelmüket a fejleszté-

si lehetőségekre, országos és térségi rendezvényekre. 

 

 

 

http://www.zalaitemautak.hu/
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5. Melléklet 

5.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 
 

Tevékenység Tevékenység 

időpontja 

Helyszín  Résztvevők 

száma 

HVS felülvizsgálat indító ülés 

és a Tervezői Csoport tagjai-

nak megválasztása - Taggyűlés 

2011. 02.17. Pacsa 29 Fő 

Tájékoztató a HVS felülvizs-

gálatáról, projektötlet gyűjtés 

2011.02.21. Nagykapornak 12 Fő 

Tájékoztató a HVS felülvizs-

gálatáról, projektötlet gyűjtés 

2011.02.24. Pacsa 7 Fő 

Tájékoztató a HVS felülvizs-

gálatáról, projektötlet gyűjtés 

2011.03.02. Sárhida 24 Fő 

Tervezői Csoport ülése 2011.03.09. Pacsa 5 Fő 

Döntéshozó Testületi ülés a 

HVS első szakaszának elfoga-

dásáról 

2011.03.11. Pacsa 8 Fő 

Tervezői Csoport álláspontja a 

beérkezett projektötletekről 

2011.03.23. Pacsa 5 Fő 

Taggyűlés döntése a beérkezett 

projektötletekről 

2011.03.25. Pacsa 34 Fő 

Tervezői Csoport ülés a célte-

rületekkel kapcsolatosan 

2011.04.07. Pacsa 4 Fő 

Tervezői Csoport döntése a 

célterületekről, a LEADER 

kritériumlistáról és a forma-

nyomtatványokról  

2011.04.27. Pacsa 4 Fő 

Célterületek, LEADER kritéri-

umlista és formanyomtatvá-

nyok egyeztetése a zalaeger-

szegi MVH-val 

2011.05.03. Zalaegerszeg 5 Fő 

Célterületek, LEADER kritéri-

umlista és formanyomtatvá-

nyok egyeztetése a budapesti 

MVH-val 

2011.05.06. Budapest 5 Fő 

A végleges HVS elfogadása – 

Tervezői Csoport ülés 

2011.05.23. Pacsa  

A végleges HVS elfogadása - 

Taggyűlés 

2011.05.23. Pacsa  

 

 

 



HPME/CÉLTERÜL
ET TERVEZŐ ÉS 

ELLENŐRZŐ TÁB-
LÁZAT  

      Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. Kód: 91 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Általános 
vállalkozás 
fejlesztés, 
gazdaság-
élénkítés 

Általános 
vállalkozás 
fejlesztés, 
gazdaság-
élénkítés 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Helyi 
identitás-
tudat 
növelése 

Helyi turiszti-
kai kínálat 
fejlesztése 

Vidékfejlesztés, 
falumegújítás 

Helyi 
turisztikai
kínálat 
fejlsztése 

Helyi turisz-
tikai kínálat 
fejlesztése 

Vidékfej-
lesztés, 

falumeg-
újítás 

    

HPME sorszáma 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     

HPME címe  
Tanuljunk 

együtt 

Helyi ter-
mékek 

feldolgozá-
sa 

Helyi ter-
mékek 

piacra jutási 
lehetősége-
inek bővíté-

se 

Töltsük 
együtt 

szabad-
időnket 

Mutassuk 
be értéke-

inket 

Őrizzük ha-
gyományaink

at 

Védjük meg 
értékeinket 

Rendez-
vények 
infra-

strukturá-
lis feltét-
eleinek 
megte-

remtése 

Közösségi 
épületek 

belső felújí-
tása 

Civil szer-
veztek 

fejleszté-
se 

    

III. INTÉZKEDÉSEK 
(HPME) 

A1. B1 B2 A2 A3 C1 D1 C2 C3 D2     

Célterület jogcím 
besorolása (HVS 
jogcím szerint, betű-
jellel) 

0d 0b 0b 0c 0f 0a 0a 0a 0a 0a     

Célterülethez allokált 
forrás (Ft) 

8 500 000 50 000 000 50 000 000 2 500 000 6 000 000 12 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 7 000 000 171000000 összeg 

Gazdaságfejlesztési 
(igen=1, nem=0) 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 darab 

Kis értékű célterület 
(igen = 1, nem = 0; 
LEGFELJEBB 4 DB)  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 RENDBEN 

Komplex fejlesztés 
(igen = 1, nem = 0; 
LEGFELJEBB 2 DB; 
KOMPLEX NEM LE-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDBEN 

5.2. Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 
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HET KISÉRTÉKŰ)  

Ellenőrzés (gazdaság-
fejlesztési arány). 
Minimum 45%. 

0 50000000 50000000 0 0 0 0 0 0 0 100000000 RENDBEN 

Ellenőrzés (kis értékű 
aránya). Maximum 
10%. 

0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 RENDBEN 

HPME/célterület kód 910d01 910b02 910b03 910c04 910f05 910a06 910a07 910a08 910a09 910a10     

                            

Jogcím kód / 
megnevezés ma-

gyarázat 

K
it

ö
lt

é
si

 ú
tm

u
ta

tó
 

A HACS név kiválasztása (a fenti rubrikában megtehető) után a HACS kód automatikusan töltődik, a teljes kód a célterület rubrikák 
kitöltése után áll össze.  

  

0a 
közösségi 

célú 
Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.   

0b 
vállalkozási 

alapú 
A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.   

0c rendezvény Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.    

0d képzés A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.   

0e 
tervek és 

tanulmányok 

A nem színnel jelölt cellák kitöltendők. A kódolás automatikus, referencia kód, ami nem egyezik meg az IIER-ben kapott kóddal. A táblá-
zat nem helyettesíti a célterület tervezőt, csupán a tervezést és ellenőrzést segítő eszköz, amellyel a forrásallokáció, a darabszám korlá-
tozás, és az átfedések kiszűrése lehetséges.  

  

0f 

Térségen 
belüli 

együttműkö-
dés  

A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.    



 

5.2. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumen-
tumok 

 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. a HVS felülvizsgálat során igyekezett minden 

ezzel kapcsolatos információt megosztani az érintettekkel. A felülvizsgálat teljes ideje alatt a 

Kft. honlapján (www.zalaitemautak.hu) megtalálhatóak voltak az aktuális események, meghí-

vók, hírek és munkaanyagok, különféle tájékoztató fórumokat tartott a Kft, továbbá e-mailben 

is rengeteg információt megosztott. A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos információk még 

könnyebb megtalálása érdekében a Kft. honlapjának nyitó oldalán piros betűkkel jelzett, 

„HVS felülvizsgálat” fület helyeztek el, amelyre kattintva elérhetővé válnak az anyagok. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalaitemautak.hu/
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5.3. Térképek 
 

 

1.Térkép – A Zalai Témautak LEADER HACS települései 
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2.Térkép – A Zalai Témautak LEADER HACS területének domborzati térképe 
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5.4. Táblázatok 
 

1.Táblázat – A Zalai Témautak LEADER HACS településeinek legfontosabb adatai 

 

2010. január 1. 

Helység 
Terület  

(hektár) 

Lakó-

népesség 

(Fő) 

Lakások 

száma 

(db) Megnevézése Jogállása 

Alibánfa község 584 480 165 

Bak község 2 305 1 692 611 

Bezeréd község 1 214 155 156 

Bocfölde község 873 1 148 407 

Búcsúszentlászló község 154 859 292 

Csatár község 779 563 210 

Dióskál község 1 963 489 256 

Egeraracsa község 703 303 169 

Felsőrajk község 2 055 740 328 

Kemendollár község 1 607 521 211 

Kisbucsa község 880 478 194 

Kiskutas község 469 178 86 

Misefa község 651 298 120 

Nagykapornak község 2 441 922 396 

Nemeshetés község 661 306 194 

Nemesrádó község 1 402 313 208 

Nemessándorháza község 1 116 258 176 

Nemesszentandrás község 547 290 137 

Orbányosfa község 568 144 62 

Pacsa város 2 270 1 816 711 

Padár község 1 069 129 76 

Pókaszepetk község 1 869 990 371 

Pölöske község 4 523 890 327 

Pötréte község 1 412 264 147 

Sárhida község 509 806 279 

Söjtör község 3 616 1 559 654 

Szentpéterúr község 1 596 1 035 441 

Zalaigrice község 773 125 63 

Zalaszentiván község 1 310 1 058 408 

Zalaszentmárton község 498 69 39 

Zalaszentmihály község 2 082 1 002 472 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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2. Táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint - 

2011. 03. 20-i állapot 

 

  Nyilvántartott össz./fő 

Foly.nyilv.hossz - 365 

nap                                 

(Fő) 

Munkav.korú népes. 

(Fő) 

Alibánfa 22 1 296 

Bak 90 21 1115 

Bezeréd 19 4 101 

Bocfölde 62 16 849 

Búcsúszentlászló 34 7 609 

Csatár 20 3 372 

Dióskál 69 24 308 

Egeraracsa 44 18 220 

Felsőrajk 51 12 496 

Kemendollár 18 7 343 

Kisbucsa 43 15 289 

Kiskutas 13 3 142 

Misefa 23 3 236 

Nagykapornak 51 10 616 

Nemeshetés 28 8 180 

Nemesrádó 55 17 201 

Nemessándorháza 26 4 201 

Nemesszentandrás 27 7 180 

Orbányosfa 17 4 91 

Pacsa 186 93 1195 

Padár 16 2 85 

Pókaszepetk 49 9 651 

Pölöske 63 29 630 

Pötréte 24 7 181 

Sárhida 43 16 529 

Söjtör 131 50 1040 

Szentpéterúr 140 64 634 

Zalaigrice 14 6 98 

Zalaszentiván 67 8 767 

Zalaszentmárton 8 2 43 

Zalaszentmihály 56 16 710 
 

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

 

 

 

 

 



3.Táblázat – A 2007-2013-ra tervezett projektek a Zalai Témautak LEADER HACS településein a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás 

dokumentuma alapján. 
 

Település Projekt megnevezése 

Becsült 
teljes 

költségve-
tés  

ezer Ft-
ban 

Támoga-
tási igény           
ezer Ft-

ban 

      

      

Célok, prioritások 
megfogalmazása 

Tulajdonviszony-
ok rendezettsége 

Eredmények, hatások 
- gazdasági, társa-
dalmi, környezeti 

Alibánfa 
Templom belső restaurálása 

13 000    10 000    épített és természeti 
értékek védelme egyházi 

restaurált templombel-
ső 

Alibánfa Temetőhöz vezető út javítása           

Alibánfa 
Ravatalozó felújítása 

18 000    12 000    
egyéb önkormányzati 

korszerű épület kialakí-
tása 

Alibánfa Temető kerítésének festése           

Alibánfa 
Faluszépítés, központi tér kialakítása 

    
      

Alibánfa Hegyi utak karban tartása           

Alibánfa 

lakópark kialakítása 

  50 000    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 

önkormányzati, 
magán 

22 építési telek kialakí-
tása 

Alibánfa 

falusi szálláshely bővítés 

7 200    6 000    

élhető vidék, falu - 
turizmus ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások fejl. önkormányzati önkormányzat 

Alibánfa 

önkormányzati utak, vízelvezető árkok felújítása 

17 000    15 000    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra önkormányzati 

1 km út portalanítása, 
3 km vízelvezető árok 
felújítása 

Alibánfa Villanyosítás a szőlőhegyeken           

Alibánfa 
Önkormányzati épületek akadálymentesítése 

1 800    1 500    
egyéb önkormányzati 

akadálymentes épület 
létrejötte 

Alibánfa Turistajelzések felújítása           

Alibánfa 
Önkormányzati épületek felújítása, állagmegóvása 

  25 000    
közösségépítés,  önkormányzati 

3 közösségi színtér 
külső belső felújítása 

Bak Ált.Isk.nyílászárók cseréje 29.834 nincs adat 
közoktatási infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 
Korszerű térségi álta-
lános iskola 

Bak Rákóczi és Petőfi u. burkolat felújítás 11.793 nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 
burkolatmegerősítés 1 
km, ipar fejlődése 

Bak Játszótér kialakítása 2 100    nincs adat 
közösségerősítő 
fejlesztések 

önkormányzat 
fa játszótér kialakítása 
a településen, közös-
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ségépítés 

Bak Új bölcsőde, óvoda terveinek elkészítése és kivitelezése 225 000    nincs adat 
közoktatási infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 
új bölcsőde és óvoda 
terveztetése és kivite-
lezése 

Bak  A középületek akadálymentesítése, 36 000    

nincs adat 

közoktatási, szociá-
lis, egészségügyi, 
infrastruktúra fejlesz-
tése,  

önkormányzat 

orvosi rendelő, falu-
ház, iskola, önkor-
mányzat akadálymen-
tesítése 

Bak  munkahelyteremtés ipari park kialakításával, 35 000    

nincs adat 

helyi és térségi 
foglalkoztatás, 
munkahelyteremtő 
beruházás 

magántulajdon 
volt Tsz Major terüle-
tén ipari park kialakítá-
sa közmű kialakítása 

Bak  faluház felújítása, 29 000    

nincs adat közösségerősítő 
fejlesztések, háló-
zatépítő  

önkormányzat 

teljes tetőszerkezet 
felújítása cseréje, 
vizesblokkok felújítása, 
festés,közoktatási 
infrastruktúra fejlődése 

Bak  iskola, napköziotthon felújítása, korszerűsítése, 150 000    

nincs adat 
közoktatási infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

külső hőszigetelés, 
általános felújítás, 
udvar, térburkolatok 
kialakítása,közoktatási 
infrastruktúra fejlődése 

Bak  házhelyek kialakítása, 150 000    

nincs adat alapinfrastruktúra 
elemeinek fejleszté-
se 

önkormányzat 

házhely kialakítása 
közművesítés, alapinf-
rastruktúra elemeinek 
fejlődése 

Bak  mezei utak rendbetétele és hidak felújítása, 18 000    

nincs adat 

közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

köves burkolatú út 
kialakítása (földes út 
jelenleg) 10 híd felújí-
tásra, közlekedési 
infrastruktúra, ipar 
fejlődése,  

Bak  belterületi utak felújítása, 60 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

4 km út aszfaltozása, 
vízelvezetése, közle-
kedési infrastruktúra, 
ipar fejlődése,  

Bak   hivatal épületének tetőterében további irodák kialakítása, 32 000    

nincs adat 

információs társada-
lom infrastrukturális 
hátterének fejleszté-
se 

önkormányzat 
tetőtér beépítés, iroda-
helyiségek kialakítása 

Bak  sportöltöző tetőtér beépítése, szálláshelyek kialakítása, 120 000    

nincs adat 
turizmusfejlesztés 
ösztönző szolgálta-
tások fejlesztése 

önkormányzat 

szálláshelyek kialakí-
tása, turizmus fejlődé-
se, települési bevétel 
növekedése 
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Bak buszvárók elhelyezése, 8 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

6 db fém és fa szerke-
zetű buszváró, esztéti-
kus falukép, népes-
ségmegtartás 

Bak Válicka menti kerékpárút kiépítése 1 000 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

válicka menti kerék-
párút kiépítése 50 km-
en, közlekedési infra-
struktúra fejlődése 

Bak  járdák felújítása, 25 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

4 km járdaszakasz 
aszfaltozása, közleke-
dési infrastruktúra 
fejlődése 

Bak településkörnyéki iskolabuszhálózat kiépítése 8000/év 

nincs adat közoktatási infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 
busz bérlése, üzemel-
tetése, közoktatási 
infrastruktúra fejlődése 

Bak térségi funkciók kiépítése (szociális feladatok). 120 000    
nincs adat 

szociális alapinfra-
struktúra és szolgál-
tatások fejlesztése 

önkormányzat 
új szociális intézmény 
építése, közszolgálta-
tások fejlődése 

Bak Sárhida felöl érkező kisrepülőtér területigényének biztosítása 2 000 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

magán és önkor-
mányzat 

területmegváltások, 
területek vásárlása, 
közlekedési infrastruk-
túra fejlődése 

Bak Magánklinika infrastrukturális igényének biztosítása 800 000    

nincs adat 
szociális és egész-
ségügyi infrastruktú-
ra és szolgáltatások 
fejlesztése 

magán és önkor-
mányzat 

út építés, közmű háló-
zat kialakítása, sétány 
kialakítása, szociális 
és egészségügyi 
infrastruktúra és szol-
gáltatások fejlődése 

Bak Felnőttképzés 12 000    

nincs adat 
helyi foglalkoztatás 
ösztönzése 

önkormányzat 
szociális ágazatban 
képzés, helyi foglal-
koztatás ösztönzése 

Bezeréd Ravatalozó méltó kialakítása 6.793 5.435 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - szociá-
lis alapinfrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 
Cél: Meglévő ravata-
lozó bővítése és 
felújítása 

önkormányzati 
tulajdon 

Megfelelés a közegés-
zségügyi és kegyeleti 
feltételeknek. 
Korszerűsített, aka-
dálymentesített méltó 
búcsúzóhelység par-
kosított környezettel.   
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Bezeréd Falugondnoki gépjármű cseréje 6.032 5.428 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  szociá-
lis alapinfrastruktúra 
fejlesztése 
Cél: Meglévő falu-
gondnoki gépjármű 
új, 9 személyes 
mikrobuszra cseré-
lése 

érintett önkor-
mányzatokkal 
közös tulajdon 

Idősellátás minőségé-
nek javítása.  
Falugondnokság 
szolgálatának 
minőségibb ellátása, 
az elöregedő kistele-
pülések, mint Bezeréd 
és Orbányosfa lakos-
ságmegtartó erejének 
szinten tartása,a falusi 
életből fakadó hátrá-
nyok csökkenek, 
gazdaságosabb mű-
ködtetés 

Bezeréd Szennyvízelvezetés és kezelés 90. 000 90-100% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  hiány-
zó alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

a teljes településen Szennyvízhálózat 
kiépítése, 
Lakossági szolgáltatá-
sok,  
lakosság életminősé-
gének javulása,  
ezáltal a helyben élés 
esélyei javul-
nak,környezetvédelmi 
hatása elsőrendű, 

Bezeréd Közparkok rendbetétele, településösszkép javítása 6. 000 5. 000 Élhető vidék, falu- 
Cél:  A Milleneumi 
Parknak, a kultúr-
házzal szembeni 
partoldalnak a vonzó 
kialakítása parkosí-
tással, virágmezők-
kel, utcabútorokkal, 
stb.  

önkormányzati 
tulajdon 

~ 2000 m2-en megújul 
a településkép, vonzó-
vá válik a lakosok és 
az idelátogatók számá-
ra. 

Bezeréd Építészeti emlékek megőrzése-keresztek felújítása 3. 000 2. 700 Élhető vidék, falu / 
Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: A Hősök teré-
nek, a templom 
közvetlen környeze-
tének a rendbetéte-
le, szépítése, továb-
bá a homokkő ke-
resztek felújítása.  

önkormányzati 
tulajdon 

Épített értékek megőr-
zése, bemutatása az 
útókornak, és a vallási 
identitástudat erősíté-
se. 
Felújított keresztek 
száma: … db. 
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Bezeréd belterületi utak felújítása n.a. 70,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Petőfi S., Hősök, Virág 
és Béke utca felújítá-
sa, szakaszosan, 
évenként. 
Közlekedésbiztonság, 
lakosságmegtartás, 
vízelvezetés felújítása 

Bezeréd Idősek Klubja épületének felújítása  20. 000 18. 000 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - szociá-
lis alapinfrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

önkormányzati 
tulajdon 

Idősellátás minőségé-
nek javítása 
energiamegtakarítás, 
kihasználtsági fok 
növelés 

Bocfölde játszótér kialakítása 5 000    

nincs adat 
közösségerősítő 
fejlesztések 

önkormányzat 

fa játékok elhelyezése, 
játszótér kialakítása, 
közösségerősítés, 
népességmegtartás 

Bocfölde Partnerkapcsolat kiépítése és megerősítése a szomszédos településekkel 10 000    

nincs adat 

közösségerősítő , 
hálózatépítő fejlesz-
tések 

önkormányzat 

Csatár-Sárhida-
Bocfölde-Bak lakossá-
gának közös rendez-
vényei, (kirándulás, 
búcsú, baráti találko-
zó), közösségerősödé-
se, hálózatépítés  

Bocfölde  Az úthálózat folyamatos felújítása 150 000    
nincs adat közlekedési infra-

struktúra fejlesztése 
önkormányzat 

új aszfaltos út kialakí-
tása, 3 régi út felújítá-
sa, ipar fejlődése 

Bocfölde  kerékpárút kialakítása Zalaegerszeg határától Bak irányába 15 000    

nincs adat közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat kerékpárút kialakítása, 
népességmegtartás 

Bocfölde járdák korszerűsítése 10 000    
nincs adat közlekedési infra-

struktúra fejlesztése 
önkormányzat új járda építése, né-

pességmegtartás 

Bocfölde Turizmus fejlesztés Források megközelíthetősége 3 000    

nincs adat 

természethez és 
helyi kulturális örök-
séghez kapcsolódó 
fejlesztések, turiz-
musfejlesztés 

önkormányzat 
meglévő források 
megközelíthetőségé-
nek javítása, turizmus 
fejlődése 
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Bocfölde 

 Az intézmények épületeinek felújítása (általános iskola tetejének cseréje, pol-
gármesteri hivatal felújítása, szigetelése, sportöltöző felújítása, óvoda külső 
felújítása) 80 000    

nincs adat Közoktatási, Szociá-
lis és egészségügyi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások fej-
lesztése 

önkormányzat 
önkormányzati épület, 
iskola, óvoda teljes 
körű felújítása, korsze-
rű intézmény 

Bocfölde  A temető mellett parkoló kialakítása, 5 000    
nincs adat 

alapinfrastruktúra 
elemeinek fejleszté-
se 

önkormányzat  A temető mellett 
parkoló kialakítása, 

Bocfölde 
 A posta elötti tér parkosítása, kőkereszt felújítása (óvodával szemben, Berek 
utcában)  5 000    

nincs adat alapinfrastruktúra 
elemeinek fejleszté-
se, turizmusfejlesz-
tés 

önkormányzat 

 A posta előtti tér 
parkosítása, kőkereszt 
felújítása (óvodával 
szemben, Berek utcá-
ban), település esztéti-
kai képének javulása, 
népességmegtartás  

Bocfölde 
Idősek napközijének kialakítása, bentlakásos szociális létesítmény kialakítása, 
meglévő intézményekben 150 000    

nincs adat 

szociális alapinfra-
struktúra és szolgál-
tatások fejlesztése 

önkormányzat 

Idősek napközijének 
kialakítása, bentlaká-
sos szociális létesít-
mény kialakítása,  
meglévő óvodában és 
faluházban, meglévő 
intézmény hasznosítá-
sa, szociális alapfel-
adat ellátása 

Bocfölde Kultúrház felújítása 25 000    

nincs adat közösségerősítő , 
hálózatépítő fejlesz-
tések 

önkormányzat 

Kultúrház teljes körű 
felújítása (fűtés, vil-
lany, festés, infrastruk-
túra felújítása, közös-
ségépítés 

Bocfölde Ravatalozó felújítása 5 000    

nincs adat alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 
Ravatalozó teljes körű 
felújítása, alapinfra-
struktúra fejlődése 

Bocfölde Aszfaltos kézilabdapálya villannyal történő ellátása 1 000    

nincs adat közösségerősítő 
fejlesztés, közokta-
tási fejlesztés 

önkormányzat 

Aszfaltos kézilabdapá-
lya villannyal történő 
ellátása, közösség 
erősödése közoktatási 
feltételek javulása 

Bocfölde Buszmegállók felújítása, építése. 10 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

Buszmegállók felújítá-
sa, 4 új buszváró 
építése, közlekedési 
infrastruktúra fejlődése 
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Búcsúszentlászl
ó 

Faluház felújítás 48 000    38 400    1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - kulturá-
lis szolgáltatások 
fejlesztése 
2. Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: 
Búcsúszentlászló és 
környéke szellemi 
központjaként mű-
ködő Szivárvány 
Faluház- Teleház 
közművelődési, 
közösségi funkciói-
nak megtartásáért 
elengedhetetlen a 
közösségi ház tető-
szerkezetének 
felújítása, majd 
belső felújítás, a 
belső helyiségek 
rendbetétele közös-
sége számára 

önkormányzati 
tulajdon 

A projekt megvalósu-
lása javítja a lakosság 
életminőségét, ezáltal 
a falu népességmeg-
tartó erejét, a közös-
ségi kezdeményezé-
sek alakulását. 
A  tetőtér használható 
lsz télen is, az ifjúsági 
közösségek számára 
megfelelő 
infrastruktúrális feltétel 
teremtődik. 

Búcsúszentlászl
ó 

Sportcentrum/tornaterem létesítés,Iskola sportpályájának felújítása n.a. 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  sport 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 
Cél: Régi füves 
pálya helyén torna-
terem építése, új 
labdarugó pálya 
kialakítása, és az 
iskola aszfaltos 
pályájának felújítása 
labdafogó hálóval, 
kerítéssel.  

önkormányzati 
tulajdon 

A település sportélete 
számára megfelelő 
infrastruktúrális háttér 
kialakítása.  
Egy megfelelő méretű 
füves labdarúgó pálya. 
A helyi sport támoga-
tása, egészséges 
életmódra nevelés. 

Búcsúszentlászl
ó 

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 16 200    12 960    Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 
Cél: A hivatal épüle-
tének külső- belső 
felújtása, nyílászá-

önkormányzati 
tulajdon 

1 db felújított, a kor 
kihívásainak megfele-
lően kialakított középü-
let. 
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rók cseréje, hőszige-
telés.  

Búcsúszentlászl
ó 

Lakótelek kialakítás  100. 000 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
elemeinek kialakítá-
sa 

önkormányzati 
tulajdon 

~ 100 közművesített 
lakótelek kialakítása 
A fiatal lakosság meg-
tartása, letelepedésé-
nek elősegítése 

Búcsúszentlászl
ó 

Járda felújítás 30. 000 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 
Cél: Jó minőségű 
járdafelület biztosí-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

A beruházásnak kö-
szönhetően az érintett 
járdaszakaszon a 
jövőben gyorsabban 
és biztonságosabban 
lehet majd közlekedni. 
A felújított járda javítja 
a faluban lakók életmi-
nőségét, közlekedési 
biztonságát. 

Búcsúszentlászl
ó 

Játszótér kialakítás 10. 000 90,00% Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Játszótér létesí-
tés a labirintus park 
mellé.  
Ingergazdag sza-
badtéri környezet, a 
szabadban eltöltött 
idő hasznos biztosí-
tása játszótéri esz-
közök felújításával 
és telepítésével. 

önkormányzati 
tulajdon 

A játszópark a telepü-
lés fiatal nemzedéké-
nek egészséges testi-
lelki fejlődését, kikap-
csolódását, szórakoz-
tatását, a szabadidő 
eltöltésének hasznos-
ságát biztosítja cselek-
vésbiztonság mellett. 

Búcsúszentlászl
ó 

Közösségi ház kialakítás 6. 500 90,00% Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: 
Búcsúszentlászló és 
környéke szellemi 
központjaként mű-
ködő Szivárvány 
Faluház- Teleház 
közművelődési, 
közösségi funkciói-

önkormányzati 
tulajdon 

1 db közösségi ház, 
közösségteremtés, 
lakosságmegtartás 
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nak megtartásáért 
elengedhetetlen a 
közösségi ház tető-
szerkezetének 
felújítása. Jelen 
pályázat keretében 
tervezett fejlesztés 
során megtörténik a 
faluház jelenlegi 
síkpala tetőfedés-
ének cseréje bitu-
menes zsindelyfe-
désre.a Faluház 
tetőszerkezetének 
cseréje,  

Csatár Faluközpont felújítása 70 000    

nincs adat természethez és 
helyi kulturális örök-
séghez kapcsolódó 
fejlesztések, turiz-
musfejlesztés 

önkormányzat 

Faluközpont és faluház 
teljes körű felújítása 
felújítása (idősek 
klubjának kialakítása, 
teleház kialakítása, 
körforgalom kiépítése, 
biobolt kialakítás a 
faluházban) 

Csatár Csatár községben egységes falukép kialakítása (ravatalozó felújítása) 10 000    

nincs adat 

természethez és 
helyi kulturális örök-
séghez kapcsolódó 
fejlesztések, turiz-
musfejlesztés 

önkormányzat 
Ravatalozó teljes körű 
felújítása 

Csatár 
Az önkormányzati utak karbantartása, a községi járdák felújítása, illetve újak 
építése, 70 000    

nincs adat 

közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

4,5 km önkormányzati 
belterületi út felújítása, 
új utak építése, népes-
ségmegtartó erő növe-
kedése 

Csatár Mezőgazdasági utak felújítása, 35 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

2 km Mezőgazdasági 
út felújítása, népes-
ségmegtartó erő növe-
kedése 

Csatár Körjegyzőségi épület felújítása 40 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzat Körjegyzőségi épület 
felújítása, alapinfra-
struktúra fejődése 

Csatár új körjegyzőségi épület építése 100 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzat új körjegyzőségi épület 
építése, korszerű 
közigazgatás 
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Csatár  iskola, óvoda felújítása 100 000    

nincs adat 
közoktatási infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat  iskola, óvoda teljes 
körű felújítása, korsze-
rű térségi oktatás 

Csatár Építési telkek kialakításának folytatása, közművesítés   

nincs adat 

alapinfrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzat 

Építési telkek kialakí-
tásának folytatása, 
közművesítés, népes-
ség számának emel-
kedése 

Csatár Árpád korabeli műemlék templom környezetének felújítása, 8 000    

nincs adat 

természethez és 
helyi kulturális örök-
séghez kapcsolódó 
fejlesztések, turiz-
musfejlesztés 

önkormányzat 
Parkoló, nem beton 
alapú kerítés építése, 
parkosítás, turizmus-
fejlődése 

Csatár 
idősek otthonának kialakítása, volt iskola épületben bentlakásos otthon és turis-
taszálló kialakítása 100 000    

nincs adat 
szociális alapinfra-
struktúra és szolgál-
tatások fejlesztése 

önkormányzat 

50 fős idősek klubja és 
bentlakásos intéz-
mény, valamint turista-
szálló kialakítása, 
turizmus és szociális 
ellátás fejlődése 

Kemendollár járdafelújítás 10 000    7 000    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejl. önkormányzati 800 m járda felújítása 

Kemendollár műemlékrekonstrukció 3 000    2 400    épített és természeti 
értékek védelme önkormányzati 

1 db felújított harang-
láb 

Kemendollár temetőhöz vezető út és járda elkészítése 4 000    2 800    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejl. önkormányzati 200m út + járda 

Kemendollár külterületi (hegyi) utak járhatóvá tétele 5 000    4 000    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejl. önkormányzati 

25 km út vízelvezeté-
sének megoldása 

Kemendollár lakópark kialakítás 20 000    16 000    

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
elemeinek kialakítá-
sa magántulajdon 8-12 telek kialakítása 
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Kemendollár közösségi ház átalakítása, állagmegóvás 15 000    13 000    
közösségépítés - 
közösségerősítő fejl. 
Tám. önkormányzati 

500 m2 közösségi tér 
kialakítása 

Kisbucsa 
Kistelepülési közösségi és szolgáltató tér kialakítása alapvető kommunikációs, 
hivatali, üzleti és egyéb, a kistelepülések életminőségét javító szolgáltatás kiala-
kítása 

12.000 8.400. 

Közösségépítés önkormányzati közösségépítés, la-
kosságmegtartás 

Kisbucsa Kisbucsai Orvosi Rendelő Felújítása 4.000 3.000. 

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, Egészségügyi 
alapinfrastruktúra és 
szolgáltatások fej-
lesztése 

önkormányzati Modern és hatékony 
szolgáltatóház létreho-
zása 

Kisbucsa 

Kisbucsa természeti és a történelmi tájképét  
és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása 
 kialakítását, fejlesztése 

5.000. 3.500 

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

önkormányzati Turizmus fellendülése, 
lakosságmegtartó 
hatás 

Kisbucsa 
Kisbucsa községhez tartozó hegyi utak korszerűsítése, vízelvezetésének meg-
oldása 

45.000 31.500 

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati mezőgazdasági utak 
járhatóvá tétele 

Kisbucsa Kisbucsai Önkormányzat épületének akadálymentesítése 2.500 2.000. 

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejlesztése 

önkormányzati kötelező akadálymen-
tesítések elvégzése 

Kisbucsa Kisbucsai kápolna felújítása  15.000 10.500. 

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Épített örökség 
védelmét szolgáló 
fejlesztések 

önkormányzati Az épített értékek 
megmentése 

Kisbucsa Kisbucsai sportlétesítmény felújítása 15.000 10.500 

Közösségépítés önkormányzati Egészséges életmód, 
közösségépítés, la-
kosságmegtartás 

Kisbucsa Ipari Terület kialakítása 60 000    54 000    
Munkahelyteremtő 
beruházás 

ma-
gán+önkormányzat 

munkahelyteremtés 
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Kisbucsa Közpark, köztér kialakítása 35 000    28 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Turizmus fellendülése, 
lakosságmegtartó 
hatás 

Kisbucsa Lakótelek kialakítás 100 000      

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
elemeinek kiépítése 

önkormányzati 40 telek kialakítása  

Kiskutas II. szent márton napi libafuttató mulatság 400    340    

közösségépítés- 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása önkormányzat közösségi program 

Kiskutas régi iskolaépület felújítása, átalakítása kulturális információs központtá 1 765    1 500    

közösségépítés- 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása önkormányzat közösségi tér bővítése 

Kiskutas 1.       út és járda felújítása,           

Kiskutas 
2.       ravatalozónál wc kialakítása, 

    
      

Kiskutas 
3.       sportpályán öltöző és vizesblokk kialakítása, önkormányzati tulajdonú 
lakás felújítása, 

    

      

Kiskutas 
kultúrház rendezvénytér építés befejezése 

    
      

Misefa Fő utcai gyalogjárda építése 18.000 13.500 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés  
Cél: Jó minőségű 
járdafelület biztosí-
tása Misefán az 
Országút NY-i olda-
lán közel 1 km 
hosszúságban. Jobb 
és biztonságosabb 
gyalogos közlekedés 
megteremtése, 
valamint az infra-
strukturális ellátás 
fejlesztése. 

önkormányzati 
tulajdon 

A beruházásnak kö-
szönhetően közel 1 km 
hosszú járdaszaka-
szon a jövőben gyor-
sabban és biztonságo-
sabban lehet majd 
közlekedni. A felújított 
járda javítja a faluban 
lakók életminőségét, 
közlekedési biztonsá-
gát. 
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Misefa Játszótér létesítés és felújítás 3. 000 90,00% Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Ingergazdag 
szabadtéri környe-
zet, a szabadban 
eltöltött idő hasznos 
biztosítása játszótéri 
eszközök felújításá-
val és telepítésével.  

önkormányzati 
tulajdon 

A játszópark a telepü-
lés fiatal nemzedéké-
nek egészséges testi-
lelki fejlődését, kikap-
csolódását, szórakoz-
tatását, a szabadidő 
eltöltésének hasznos-
ságát biztosítja cselek-
vésbiztonság mellett. 

Misefa Temető összképének javítása n.a. 90,00% Élhető vidék, falu - 
falukép  

önkormányzati 
tulajdon 

rendezett temetőkép, 
temetkezés kulturált 
lebonyolítása 

Misefa Közösségi ház építése 10. 000 9.000 Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Egy új közösségi 
épület, mely otthont ad 
a helyi közösségi- és 
sportélet szereplőinek. 
Közösségteremtés, 
lakosságmegtartás 

Misefa Szabadidőközpont fejlesztés n.a. 90,00% 1. Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
2. Élhető vidék, falu 
-turizmus, 
Cél: a szabadidő-
központ teljes kifej-
lesztése 

önkormányzati 
tulajdon 

Kialakított esőbeállók, 
parkolók, lovas pihe-
nők és vizesblokkok 
Turizmus ösztönzése, 
településre látogató 
turisták száma növek-
szik, önkormányzati 
bevételnövekedés. 

Misefa  Lakótelek kialakítás n.a. 70-90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
elemeinek kialakítá-
sa 

önkormányzati 
tulajdon 

~ 10 db a kialakított 
lakótelek száma, a 
fiatal lakosság megtar-
tása, 
 letelepedésének 
elősegítése. 

Nagykapornak Lakótelek kialakítás n.a. 70- 90% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
elemeinek kialakítá-
sa 

önkormányzati 
tulajdon 

Kialakított házhelyek 
száma, javul: - a tele-
pülés vonzereje,  - a 
fiatalok helyben tartá-
sa,  

Nagykapornak Idősek Otthon akadálymentesítése és férőhely bővítése 20.000 15.000 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - szociá-
lis infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Idősellátás minőségé-
nek javítása. 
Fizikailag akadálymen-
tesített kétszintes 
épület, melynek a 
fogadókapacitása nő.  
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Nagykapornak Középületek akadálymentesítése nincs adat 80- 90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
infrastruktúra fejlesz-
tés 

önkormányzati 
tulajdon 

helyi alapszolgáltatá-
sok hozzáféréséhez 
egyenlő esélye lenne 
mindenkinek 

Nagykapornak Sportöltöző építés 17. 000 80- 90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  sport 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzati 
tulajdon 

A település sportélet-
ének szereplői számá-
ra megfelelő 
infrastruktúrális háttér 
alakul ki. 
1 db sportöltöző 

Nagykapornak Volt jezsuita rendház keleti szárnyának felújítása és hasznosítása n.a. 90,00% Épített és természeti 
értékek védelme- 
épített örökség 
védelmét szolgáló 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Felújított és hasznosí-
tott műemlék épület-
rész 

Nagykapornak Temető összképének javítása 7. 000 90,00% Élhető vidék, falu - 
falukép 

önkormányzati 
tulajdon 

rendezett temetőkép, 
temetkezés kulturált 
lebonyolítása 

Nagykapornak Játszótér építés 9. 000 80- 90% Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Ingergazdag 
szabadtéri környe-
zet, a szabadban 
eltöltött idő hasznos 
biztosítása játszótéri 
eszközök felújításá-
val és telepítésével.  

önkormányzati 
tulajdon 

A játszópark a telepü-
lés fiatal nemzedéké-
nek egészséges testi-
lelki fejlődését, kikap-
csolódását, szórakoz-
tatását, a szabadidő 
eltöltésének hasznos-
ságát biztosítja cselek-
vésbiztonság mellett. 

Nagykapornak Közparkok kialakítása, településösszkép javítása nincs adat 80- 90% Élhető vidék, falu- 
turizmusfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Esztétikus és vonzó 
településkép. 
1,4 ha területen virág-
mezőkkel,  utcai búto-
rokkal (pihenőpad, 
szemétkosár, informá-
ciós táblák, kandelábe-
rek, stb.) lépcsősorral 
kialakított, parkosított 
közterületek. 

Nagykapornak Belterületi utak felújítása nincs adat 70,00% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

A megnevezett önkor-
mányzati tulajdonú 
utak 
burkolatmegerősítése, 
vízelvezető rendszeré-
nek kiépítése. 



Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft./LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

 
78 

 

Nagykapornak Zártkerti utak felújítása nincs adat 70,00% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Burkolaterőstíéssel 
ellátott zártkerti utak. 
Szántóföldi, szőlőhegyi 
és egyéb mg.-i ingat-
lanok megközelíthető-
ségének javítása, 
közlekedésbiztonság.  

Nagykapornak Iskola és óvoda épületének külső felújítása nincs adat 80- 90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - oktatás 
Cél:  

önkormányzati 
tulajdon 

Felújított, 21. század-
nak megfelelő oktatási- 
és nevelési intézmé-
nyek épületei. 
  

Nemeshetés 

Település arculatának javítása, faluközpont fejlesztése 

3 000    3 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Turizmus fellendülése, 
lakosságmegtartó 
hatás 

Nemeshetés Temetőkép javítás  3 000    3 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati Temetkezés kulturált 
lebonyolítása 

Nemeshetés 
Nemeshetés községhez tartozó hegyi utak korszerűsítése, vízelvezetésének 
megoldása 

40 000    28 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati mezőgazdasági utak 
járhatóvá tétele 

Nemeshetés Csapadékelvezető árkok rekonstrukciója 2 000    2 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati csapadék biztonságos 
elvezetése 

Nemeshetés Közterületek parkosítása, fásítás 1 000    1 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Turizmus fellendülése, 
lakosságmegtartó 
hatás 

Nemeshetés Járdák felújítása 3 000    3 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati biztonságos közleke-
dés feltételeinek meg-
teremtése 
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Nemeshetés Játszótér építése 5 000    5 000    
Közösségépítés önkormányzati közösségépítés, la-

kosságmegtartás 

Nemeshetés Ifjúsági klub fejlesztése 500    500    
Közösségépítés önkormányzati közösségépítés, la-

kosságmegtartás 

Nemeshetés 
Önkormányzati Hivatal (többfunkciós épület) energetikai korszerűsítése, aka-
dálymentesítése 

15 000    12 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati költségcsökkentés, 
mindenki számára 
megközelíthető szol-
gáltatások biztosítása 

Nemeshetés Kultúrház felújítása, akadálymentesítése 10 000    8 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati mindenki számára 
megközelíthető szol-
gáltatások biztosítása 

Nemeshetés 

Természeti és a történelmi tájképet  
és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása 
 kialakítását, fejlesztése 

1 000    1 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Turizmus fellendülése, 
lakosságmegtartó 
hatás 

Nemeshetés 

Szelídgesztenyés helyreállítása 

10 000    8 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Turisztikai vonzerő és 
helyi termék fejlesztés, 
foglalkoztatás bővítés 

Nemeshetés 

Zalaegerszeg(Botfa)-Nemeshetés között új út építése 

150 000    135 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

magántulajdon Zsákfalu jelleg meg-
szűntetése, távolság 
csökkentése a körzet-
központtól 

Nemeshetés 

Gázhálózat kiépítése 

100 000    90 000    

Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 

önkormányzati Lakosságmegtartás 

Nemeshetés 

Tájház létrehozása 

20 000    17 000    

Épített és Természe-
ti Értékek Védelme- 
Élhető vidék, falu- 
Turizmus Ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások és infrastruktú-
rák fejlesztése 

magántulajdon Történeti emlékház, 
kemence, közösségi 
színtér kialakítása 
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Nemesrádó Templom melletti épület (volt paplakás) fogadóházzá (apartman)  alakítása n.a. 90,00% 1. Élhető vidék, falu 
- turizmus ösztönzé-
sét segítő szolgálta-
tások fejlesztése 
2.Közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása- turizmus ösz-
tönzését segítő 
szolgáltatások és 
infrastruktúrák fej-
lesztése 

önkormányzati 
tulajdon 

Kialakított sátorhelyes 
fogadóhely, ifjúsági 
kemping, Szenthárom-
ság kiállítás,  
Turizmus ösztönzés, 
közösségépítő hatás, 
lakosságmegtartó 
képesség. 

Nemesrádó Szabadidőpark kialakítása játszótérrel n.a. 90,00% Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Játszótér létesí-
tés a falu központjá-
ban található jelen-
leg még feltöltésre 
Ingergazdag sza-
badtéri környezet, a 
szabadban eltöltött 
idő hasznos biztosí-
tása játszótéri esz-
közök felújításával 
és telepítésével. 

önkormányzati 
tulajdon 

1 db játszótér, játszó-
téri eszközök  
~ 1000 m2 közpark 
Közösségépítő hatás, 
lakosságmegtartás 

Nemesrádó Zalaigrice – Szentpéterúr – Nemesrádó összekötő- és feltáró út építése III. 
szakasz megvalósítása 

    helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

tulajdonviszonyok 
rendezettek 

A közúti kapcsolatok 
fejlesztése kiemelt 
fontosságú, javul a 
település megközelít-
hetősége 

Nemesrádó közművelődési intézmények (könyvtár, kultúrház) teljeskörű felújítása 12. 000 10.000 1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  kulturá-
lis alapinfrastruktúra 
2. közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

felújított közművelődé-
si intézmények száma: 
2 db, minőségibb 
szolgáltatások, közös-
ségteremtés, lakos-
ságmegtartás, 
energiamegtakarítás 

Nemesrádó Templomi orgona felújítása 3. 000 2. 800 Épített és természeti 
értékek védelme 

egyházi tulajdon 1 db orgona restaurá-
lása,értékőrzés  
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Nemesrádó belterületi utak rendbetétele     helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

burkolaterősítés a 
megnevezett utakon, 
biztonságos közleke-
dés feltételeinek meg-
teremtése, lakosság 
életminőségének 
javulása, vízelvezetés 
felújítása 

Nemessándor-
háza 

Faluközpont közúti rekonstrukciója 12 800    10 240    1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 
2. Élhető vidék, falu 

önkormányzati 
tulajdon 

Esztétikus, vonzó 
falukép, lakosságmeg-
tartás. 

Nemessándor-
háza 

Járdafelújítás 8 000    6 400    helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

A beruházásnak kö-
szönhetően az érintett 
járdaszakaszon a 
jövőben gyorsabban 
és biztonságosabban 
lehet majd közlekedni. 
A felújított járda javítja 
a faluban lakók életmi-
nőségét, közlekedési 
biztonságát. 

Nemessándor-
háza 

Harangláb felújítás     Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: a több, mint 
száz éves harangláb 
felújítása, a meglévő 
értékek megőrzése, 
bemutatása az 
utókornak, vallási 
identitástudat erősí-
tése 

önkormányzati 
tulajdon 

A projekt végrehajtá-
sának eredményeként 
a katolikus vallás 
szimbólumai és me-
chanizmusai (kereszt 
és harangszó) gyara-
podnak a községben, 
megmarad vallási 
identitásőrző és a 
magyarságtudatot 
fenntartani segítő 
szerepük. 
1 db állagmegóvott 
építmény 

Nemessándor-
háza 

Közösségi  tér kialakítása szabadidőpark kialakítása 8 600    6 800    Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Lakosság életminősé-
gének javulása, lakos-
ságmegtartás, közös-
ségi színtér. 
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Nemessándor-
háza 

Külterületi utak építése n.a. 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 
Cél: szőlőhegyi 
pincék megközelít-
hetőségének javítá-
sa, és a borturizmus 
érdekében 

önkormányzati 
tulajdon 

~ 1 km hosszan meg-
épített hegyi út, közle-
kedésbiztonság, kör-
nyezetterhelés csök-
kenése 

Nemessándor-
háza 

Kerékpárút építése - szomdszédos települések között n.a. 90,00% 

1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 
2. Élhető vidék, falu 

Magánterületek,  
tulajdonosok hoz-
zájárulásával 

Közlekedésbiztonság 
javulása, turizmus 
fejlődése 

Nemessándor-
háza 

Tájház kialakítása n.a. 90,00% 

Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés,  
Cél: épületvásárlás, 
majd átalakítása 
tájházzá 

jelenleg még nincs 
önkormányzati 
tulajdonban 

Hagyományőrzés 
tárgyi feltételeinek 
megteremtése, helytör-
téneti gyűjtemény, 
kiállítóterem kialakítás, 
közösségi színtér 
kialakítása 

Nemessándor-
háza 

Vonzó falukép kialakítása 1. 150 950 Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 

önkormányzati 
tulajdon 

Esztétikus, vonzó 
falukép kialakítása, 
lakosságmegtartás 

Nemessándor-
háza 

Harangláb felújítása 911    775    

Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: a több, mint 
száz éves harangláb 
felújítása,  megőrzé-
se és bemutatása az 
utókornak, vallási 
identitástudat erősí-
tése  

önkormányzati 
tulajdon 

1 db felújított épített 
örökég, továbbá a 
katolikus vallás szim-
bólumai és mechaniz-
musai (kereszt és 
harangszó) gyarapod-
nak a községben, 
megmarad vallási 
identitásőrző és a 
magyarságtudatot 
fenntartani segítő 
szerepük 

Nemesszentand-
rás 

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Szoc. Szolgáltató Ház kialakításával  12 600    11 340    Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -   szo-
ciális  alapinfrastruk-
túra 
Cél: Az épület teljes 
felújítása,  melyben 
helyet kapna egy 
klubszoba, egy 
étkező a szociálisan 

önkormányzati 
tulajdon 

Idősellátás minőségé-
nek javítása, lakos-
ságmegtartás,  
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rászorultak számára,  

Nemesszentand-
rás 

Kultúrház felújítás 7 800    7 020    1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  kulturá-
lis alapinfrastruktúra 
2. közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
A közösségi épület 
teljes felújítása,  

önkormányzati 
tulajdon 

1 db felújított és kor-
szerűsített közösségi 
épület, közösségi 
színtér. 

Nemesszentand-
rás 

Falukép szépítés Nemesszentandráson 3. 000 

90,00% 

Vonzó falukép kiala-
kítása, parkosítás-
sal, utcabútorokkal, 
bástyarekonstrukci-
óval, a járda aka-
dálymentesítésével, 
stb.   

önkormányzati 
tulajdonú közterüle-
tek 

Esztétikus és vonzó 
falukép, a lakosság 
megtartó erejének 
növelése,  

Nemesszentand-
rás 

Lakótelek kialakítás n.a.   helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
kiépítése 
Cél: A rendezési 
tervvel összhang-
ban, külterület bevo-
nással új utca nyitá-
sa, közművesített 
lakótelkek kialakítá-
sa 

önkormányzati 
tulajdonú területek 

A kialakított lakótelkek 
száma, a fiatal lakos-
ság megtartása, lete-
lepedésének elősegí-
tése 

Nemessándor-
háza Faluközpont közúti rekonstrukciója 

12 800    10 240    
      

Nemessándor-
háza Járdafelújítás 

8 000    6 400    
      

Nemessándor-
háza Közösségi  tér kialakítása szabadidőpark kialakítása 

8 600    6 800    
      

Nemesszentand-
rás Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 

12 600    11 340    
      

Nemesszentand-
rás Kultúrház felújítás 

7 800    7 020    
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Orbányosfa Szennyvízelvezetés és kezelés 60. 000 100,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  hiány-
zó alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

a teljes településen Szennyvízhálózat 
kiépítése, 
Lakossági szolgáltatá-
sok,  
lakosság életminősé-
gének javulása,  
ezáltal a helyben élés 
esélyei javul-
nak,környezetvédelmi 
hatása elsőrendű, 

Orbányosfa Kultúrház épületének felújítása 7. 000 6. 300 Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

1 db felújított és kor-
szerűsített közösségi 
épület 

Orbányosfa zártkerti utak felújítása n.a. n.a. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Burkolaterősítéssel 
ellátott zártkerti utak. 
Szántóföldi, szőlőhegyi 
és egyéb mg.-i ingat-
lanok megközelíthető-
ségének javítása, 
közlekedésbiztonság.  

Orbányosfa Ravatalozók felújítása n.a. n.a. Cél: Meglévő ravata-
lozók teljeskörű 
felújítása 

önkormányzati 
tulajdon 

Megfelelés a közegés-
zségügyi és kegyeleti 
feltételeknek. 
Korszerűsített, aka-
dálymentesített méltó 
búcsúzóhelység par-
kosított környezettel.   

Orbányosfa Településrendezési terv készítés n.a. n.a. Egyéb  
Cél: Orbányosfa 
településrendezési 
tervének elkészítte-
tése 

projektre nem 
vonatkozik 

1 db településrende-
zési terv 

Orbányosfa autóbuszöböl kialakítása  3. 000 2. 700 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon + Közút-
kezelő 

A településen átvezető 
közúti buszmegálló 
biztonságossá tétele a 
buszjáratot igénybe 
vevők számára, továb-
bá környezetbe illő 
esztétikus buszváró  a 
településen, rendezett 
falukép 

Orbányosfa Hősi emlékmű állítása 2. 000 1. 800 Élhető vidék - falu önkormányzati 
tulajdon 

Lakosságmegtartás, 
közösségerősítés 
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Orbányosfa Csapadékvíz elvezető árkok megújítása, korszerűsítése n.a. 90,00% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedés 

önkormányzati 
tulajdon 

belvízproblémák meg-
oldódnak a településen 

Orbányosfa Presszó bolt átalakítás turista szállóvá n.a. 90,00% Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 

önkormányzati 
tulajdon 

Szálláshely kialakí-
tás,foglalkoztatás 
bővítés. 

Orbányosfa Imaház belső helyreállítása n.a. 90,00% Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 
Cél: Imaház belső 
terének méltó hely-
reállítása. 

önkormányzati 
tulajdon 

Közösségépítés, 
lakosságmegtartás, 
méltó vallásgyakorlás. 

Orbányosfa Zöldfelület növelés 3. 000 90,00% Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 

önkormányzati 
tulajdon 

Javuló falukép, rende-
zett zöldterületek, 
levegőminőség javítá-
sa. 

Orbányosfa sportpálya és sportöltöző kialakítás 20. 000 18. 000 közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Lakosságmegtartás, 
közösségerősítés, 
egészséges életmód 

Pacsa Könyvtárépület felújítása 6. 806 90,00% Közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Pacsa kulturá-
lis– és közösségi 
életének egyik 
színteréül szolgáló 
könyvtárépület külső 
felújítása 

önkormányzati 
tulajdon 

Eredményindikátorok:  
- a lakosság elégedett-
sége, megtartó erő 
növelés, 
- humán erőforrás 
fejlesztés, 
- településkép javulás 
(külső felújítás), 
- közösségbe integráló 
hatás elérése 

Pacsa Belterületi utak felújítása n.a. 70-80% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

A megnevezett önkor-
mányzati tulajdonú 
utak 
burkolatmegerősítése, 
vízelvezető rendszeré-
nek kiépítése. Közle-
kedésbiztonság 

Pacsa Külterületi (Tóhoz és a Szentesi szőlőhegyre vezető) utak  felújítása n.a. n.a. helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Közlekedésbiztonság, 
a horgásztó és a 
strand területének 
megközelíthetőségé-
nek javítása, energia-
takarékosság, környe-
zetterhelés csökkené-
se.  



Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft./LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

 
86 

 

Pacsa Művelődési ház felújítása 150. 000 90,00% Közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: Komplex kistér-
ségi művelődési 
központ kialakítása 

önkormányzati 
tulajdon 

A régi épület szükség-
szerű felújítása, hasz-
nosítható közösségi 
ház, lakosságmegtar-
tás, közösségerősítés.  
A művelődési ház 200 
fő befogadására al-
kalmas színpadi és 
fogadóterének felújítá-
sa 
  

Pacsa Új lakótelkek kialakítása teljes közművel   n.a. helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
kiépítése 

önkormányzati 
tulajdon, részben 
magántulajdon 

17 db közművesített 
házhely. 
a fiatal lakosság meg-
tartása, letelepedésé-
nek elősegítése 

Pacsa Középületek (iskola, polgármesteri hivatal, művelődési ház) részleges akadály-
mentesítése 

n.a. 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
infrastruktúra fejlesz-
tés 

önkormányzati 
tulajdon 

helyi alapszolgáltatá-
sok hozzáféréséhez 
egyenlő esélye lenne 
mindenkinek 
törvényi előírásoknak 
megfelelően akadály-
mentesített 3 db köz-
épület 

Padár Ravatalozó építés 7.759 6.983 Egyéb-  önkormányzati 
tulajdon 

Megfelelés a közegés-
zségügyi és kegyeleti 
feltételeknek. 
Korszerűsített, aka-
dálymentesített méltó 
búcsúzóhelység par-
kosított környezettel. 
1 db ravatalozó  

Padár Falugondnoki szolgálat bevezetése 3.132 2.818 A községben a 
falugondnoki szolgá-
lat megszervezése. 

önkormányzati 
tulajdon 

Idősellátás minőségé-
nek javítása. 
A szolgálat működé-
séhez szükséges 1 fő 
falugondnok és egy 
személygépkocsi.  

Padár Szennyvízelvezetés és kezelés 62. 000 90- 100% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  hiány-
zó alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

a teljes településen Szennyvízhálózat 
kiépítése, 
Lakossági szolgáltatá-
sok,  
lakosság életminősé-
gének javulása,  
ezáltal a helyben élés 
esélyei javul-
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nak,környezetvédelmi 
hatása elsőrendű, 

Padár Közparkok rendbetétele, településösszkép javítása 2. 500 2. 000 Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 

önkormányzati 
tulajdon 

Esztétikus és vonzó 
falukép, rendezett 
zöldterületek. 

Padár belterületi utak felújítása 3. 000 2. 000 helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Burkolaterősítés a 
nevezett belterületi 
utcákban.  
Lakosság életminősé-
gének javulása 

Padár Kultúrház épületének felújítása  3. 500 3. 000 1. 1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  kulturá-
lis alapinfrastruktúra 
2. Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Felújított régi épület, 
közösségépítő hatás, 
lakosságmegtartás 
céljából 

Pókaszepetk 

Zala Völgye kerékpárút 

  215 000    

élhető vidék, falu -
turizmus, közleke-
dési infrastruktúra önkormányzat 

3 km kerékpárút az 
önkorm területén 

Pókaszepetk Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ átalakítása és felújítása 203.500 183.150 

épített és természeti 
értékek védelme önkormányzat   

Pókaszepetk Pókaszepetk településközpontjának felújítása 150.000 127.500 

egyéb-faluszépítés önkormányzat   

Pókaszepetk Pókaszepetki Idősek Otthona bővítése, rehabilitációs központ létrehozása 220.000 198.000 
helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-szociális önkormányzat 

bővített idősek ottho-
na, rehab. központ 

Pókaszepetk Óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása 115.000 103.500 
helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-szociális önkormányzat 

felújított óvoda, böl-
csőde 
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Pókaszepetk-
Kemendollár- 
Zalaistvánd-
Vöckönd 

Pókaszepetk, Kemendollár, Zalaistvánd, Vöckönd Községek ivóvízhálózatának 
rekonstrukciója 

250.000 225.000 helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-
alapinfrastruktúra önkormányzat 

ivóvíz-minőség javítá-
sa az érintett települé-
seken 

Pölöske Külterületi zártkerti utak felújítása 45 000    40 500    helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Közlekedésbiztonság, 
zártkertek, szántóföl-
dek  megközelíthető-
ségének javítása,  

Pölöske Új lakótelkek kialakítása teljes közművel 35 000    31 500    helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 
kiépítése 
Cél: A rendezési 
tervvel összhang-
ban, külterület bevo-
nással új utca nyitá-
sa, közművesített 
lakótelkek kialakítá-
sa 

önkormányzati 
tulajdon 

Kialakított házhelyek 
száma, A fiatal lakos-
ság megtartása, 
 letelepedésének 
elősegítése 

Pölöske járdaépítés belterületen  20 000    18 000    Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

4250 fm járda megépí-
tése, a beruházásnak 
köszönhetően az 
érintett járdaszakaszon 
a jövőben gyorsabban 
és biztonságosabban 
lehet majd közlekedni. 
A felújított járda javítja 
a faluban lakók életmi-
nőségét, közlekedési 
biztonságát. 

Pölöske Belterületi utak felújítása n.a. 70-90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

A megnevezett önkor-
mányzati tulajdonú 
utak 
burkolatmegerősítése, 
vízelvezető rendszeré-
nek kiépítése. 

Pölöske Művelődési Ház felújítás 15 000    13 500    1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - kulturá-
lis szolgáltatások 
fejlesztése 
2. Közösségépítés - 

önkormányzati 
tulajdon 

Felújított közösségi 
ház, közösségépítő 
hatás, lakosságmeg-
tartás 
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közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

Pölöske Falu esztétikai képének javítása 9 000    8 100    

Élhető vidék-falu, 
turizmusösztönzés, 
faluképjavítás 

önkormányzati 
tulajdon 

Esztétikus és vonzó 
falukép, rendezett 
zöldterületek. 

Pölöske Rendezvények technikai felszerelésének megteremtése 1 200    1 080    közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Közösségépítő ren-
dezvények zökkenő-
mentes lebonyolítása 
technikai eszközök 
beszerzésével: hango-
sító, mikrofon, erősí-
tők, stb.  

Pölöske Ravatalozóhoz harang vásárlás 700    630    Egyéb-  önkormányzati 
tulajdon 

1 db harang, korszerű-
sített,  méltó búcsúzó-
helység  

Pölöske Kápolna felújítás 3 500    3 150    Épített és természeti 
értékek védelme 

önkormányzati 
tulajdon 

1 db épített örökség 
állagmegóvása, meg-
mentése az utókor 
számára. 

Pölöske Zártkerti villamosítás 27 000    24 300    Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 

külterület, telektu-
lajdonosok + ön-
kormányzat + E-
ON.  

Korszerűbb, a megnö-
vekedett igényeket 
kielégítő áramszolgál-
tatása külterületi sző-
lőhegyi ingatlanokon.  
Értéknövelő beruházás 
valósul meg. A fenn-
tarthatóság elveinek 
széles körű elismerte-
tése.  

Pölöske REMIX közpark villamosítás n.a. 70-90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 

önkormányzat + E-
ON.  

Korszerűbb, a megnö-
vekedett igényeket 
kielégítő áramszolgál-
tatása a közösségi 
rendezvényeknek helyt 
adó közparkban.  
Értéknövelő beruházás 
valósul meg. A fenn-
tarthatóság elveinek 
széles körű elismerte-
tése.  
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Pölöske Horgásztó ellátása közművekkel  n.a. 70-90% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 

önkormányzat + E-
ON.  

Korszerűbb, a megnö-
vekedett igényeket 
kielégítő közművek 
biztosítása a tóparti 
ingatlanokon.  Érték-
növelő beruházás 
valósul meg. A fenn-
tarthatóság elveinek 
széles körű elismerte-
tése.  

Pölöske Pölöskei vár régészeti feltárása ~ 120. 000 90,00% Épített- és természe-
ti értékek védelme 

önkormányzati 
tulajdon 

Feltárt emlékek- lelő-
helyek , Pölöske törté-
nek behatóbb megis-
merése 

Pölöske Középületek (iskola, polgármesteri hivatal, művelődési ház, orvosi rendelő) 
részleges akadálymentesítése 

n.a. 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
infrastruktúra fejlesz-
tés 

önkormányzati 
tulajdon 

helyi alapszolgáltatá-
sok hozzáféréséhez 
egyenlő esélye lenne 
mindenkinek 
törvényi előírásoknak 
megfelelően akadály-
mentesített 4 db köz-
épület 

Sárhida Művelődési ház építése 140 000    nincs adat közösségerősítés önkormányzat 
művelődési ház építé-
se, közösségépítés 

Sárhida  A középületek akadálymentesítése, 8 000    

nincs adat 
közoktatási, szociá-
lis és egészségügyi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások fej-
lesztése 

önkormányzat 

hivatal, orvosi rendelő, 
kultúrház akadálymen-
tesítése, teljeskörű, 
közoktatási, szociális 
és egészségügyi 
infrastruktúra és szol-
gáltatások fejlődése 

Sárhida 
Faluszépítés (parkosítás, utcatáblák-, pihenőpadok kihelyezése, buszváró felújí-
tása),  5 000    

nincs adat 

közösségerősítés, 
turizmusfejlesztés 

önkormányzat 

Faluszépítés (parkosí-
tás, utcatáblák-, pihe-
nőpadok kihelyezése, 
2 db buszváró felújítá-
sa), esztétikus falukép 
kialakítása  

Sárhida  óvoda bővítése, teljes körű felújítása, 60 000    

nincs adat 
közoktatási alapinf-
rastruktúra fejlesztés 

önkormányzat 

óvoda bővítése vizes-
blokkal tornaszobával, 
teljeskörű felújítás, 
közoktatási alapinfra-
struktúra fejlődése 

Sárhida  Belterületi út felújítása, 10 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

700 m belterületi út 
aszfaltozása, vízeleve-
zetése, közlekedés 
fejlődése 
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Sárhida Járda építése-, felújítások, 15 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

1 km új járda építése, 
2 km aszfaltozása, 
népességmegtartás 
növelése  

Sárhida Játszótér kialakítása, 12 000    
nincs adat közösségerőstés, 

turizmusfejlesztés 

elővásárlási jog a 
területre 

központi játszótér és 
pihenőpark kiépítése 

Sárhida  Ravatalozó bővítése (féltető), temető kerítésének felújítása, bővítése, 20 000    

nincs adat 

alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat és 
egyház 

tetőcsere, féltető 
építése, bejárati kapuk 
építése, temetőben 
lévő utak kiépítése, 
templom előtti tér 
díszburkolata, kerítés 
cseréje 

Sárhida Sportöltöző felújítása, 4 000    

nincs adat 

közösségerőstés 

önkormányzat 

tetőjavítás, villamos és 
vízhálózat felújítása, 
külső vakolat, közös-
ség erősödése 

Sárhida  Faluközpont kialakítása, aszfaltozása,  5 000    

nincs adat 
közösségerőstés és 
hálózatfejlesztés, 
turizmusfejlesztés 

önkormányzat 
10 000m2 faluközpont 
kialakítása aszfaltozá-
sa,  

Sárhida Vízelvezető árkok felújítása, 5 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 

meglévő vízelvezetők 
árkolása, 800 burkolt 
árok építése, környe-
zet megóvása 

Sárhida Kisforgalmú repülőtér kialakításban való részvétel Bak Községgel 2 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

Kisforgalmú repülőtér 
kialakításban való 
részvétel Bak Község-
gel 

Sárhida Aszfaltos kézilabdapálya építése 15 000    

nincs adat 
közoktatásfejlesztés, 
közösségerősítés 

önkormányzat 

Aszfaltos kézilabdapá-
lya építése, közoktatás 
fejlődése, közösség-
erősítése 

Sárhida Válicka menti kerékpárút kiépítése 1 000 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése, 
turisztikai fejlesztés 

önkormányzat 
válicka menti kerék-
párút kiépítése 50 km-
en, turizmus fejlődése 

Sárhida Házhelyek ipari park infrastruktúrájának kialakítása 60 000    

nincs adat 
humánerőforrás 
fejlesztése, munka-
helyteremtés 

önkormányzat 

utak és közművek 
kiépítése, humánerő-
forrás fejlődés, mun-
kahelyteremtés 

Sárhida külterületi mg utak felújítása, burkolása, híd felújítása 9 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

3 km földes útszakasz 
köves burkolattal való 
ellátása, portalanított 
út kialakítása, népes-
ségmegtartás 
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Sárhida régi iskolaépület erdeiskolaként, turistaszállóként való hasznosítása 40 000    

nincs adat 

turizmusfejlesztés 

önkormányzat 

meglévő régi iskola-
épület erdeiskolaként 
átalakítása környeze-
tének rendbetétele, 
népességmegtartás 

Sárhida Hulladéklerakók felszámolása. 2 000    

nincs adat alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 
1 db illegális hulladék-
lerakó felszámolás, 
egészséges környezet 

Söjtör  Tornaterem építése, 80 000    
nincs adat közoktatási infra-

struktúra fejlesztése 
önkormányzat új tornaterem építése, 

közoktatás fejlődése 

Söjtör Háziorvosi szolgálati lakás felújítása 3 500    

nincs adat 

közszolgáltatás 
fejlesztés 

önkormányzat 

falfestés, padozat 
csere, fürdőszoba és 
konyha felújítása, 
vizesblokk felújítása, 
szolgáltatások számá-
nak emelkedése 

Söjtör 
Egységes vízelvezetési rendszer megvalósítása, jóléti záportározó kivitelezési 
munkálatai 27 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 

új felszíni árok kiépíté-
se a település egész 
területén, tározó kiala-
kítása, egészséges 
környezet 

Söjtör Önkormányzati informatikai rendszer cseréje 5 000    

nincs adat 
információs társada-
lom infrastrukturális 
hátterének fejleszté-
se 

önkormányzat 

hardver és szoftver 
cseréje, szerver, iktató, 
archiváló rendszer 
kiépítése, e-
közigazgatás feltétele-
inek megteremtése, 
informatikai fejlődés, 
népességmegtartás 

Söjtör Köztemetőkre vonatkozó hatósági előírásoknak való megfelelés 1 200    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 

kerítés és urna elhe-
lyezési lehetőség 
biztosítása, vizesblokk 
kialakítása,  

Söjtör Kommunikációs, telekommunikációs rendszerek kialakítása 1 200    

nincs adat információs társada-
lom infrastrukturális 
hátterének fejleszté-
se 

önkormányzat 

falutévé rendszerének 
kialakítása, és működ-
tetése, eszközbeszer-
zése, faluújság kiadá-
sa, honlap kialakítása, 
informált társadalom 

Söjtör 
Települési arculatának javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében tájékoz-
tató táblák felújítása, számuk bővítése, Deák Ház elötti park rehabilitációja, 4 000    

nincs adat 

turizmus, 
közösségéptés 
fejlesztése 

önkormányzat 

Turista útvonalak 
kijelölése, tájékoztató 
táblák felújítása, szá-
muk bővítése, Deák 
Ház elötti park rehabili-
tációja, turizmus fejlő-
dése, éptett értékek 
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fennmaradása 

Söjtör Hegyi utak javítása 4 000    

nincs adat 
közlekedési infra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

zártkerti ingatlanok, 
köztük a Deák Forrás 
megközelítését biztosí-
tó köves út felújítása, 
turizmusfejlődése 

Söjtör Iparterületek kialakítása 20 000    
nincs adat 

humánerőforrás 
fejlesztés, munka-
helyteremtés 

önkormányzat Állami tulajdonú földte-
rületek megvásárlása 

Söjtör Befektetői igények szerinti oktatás, képzés 1 500    

nincs adat 
humánerőforrás 
fejlesztés 

önkormányzat 

erőmű kiszolgálásához 
szükséges szakembe-
rek képzése, munka-
helyteremtés 

Söjtör 
Illegális hulladéklerakók megszüntetése, szelektív hulladékgyűjtés kialakítása 
használatuk elterjesztése 5 000    

nincs adat 

alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 

Illegális hulladéklera-
kók megszüntetése (1 
db), szelektív hulla-
dékgyűjtés kialakítása, 
használatuk elterjesz-
tése, szórólapok, 
ismeretterjesztő kiad-
ványok készítése, 
ismerterjesztő órák 
tartása, egészséges 
környezet, nevelés 

Söjtör Ivóvízhálózat fejlesztése 16 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
fejlesztése 

önkormányzat 

A külterületek, puszták 
ivóvízellátásának 
megoldása, alapinfra-
struktúra fejlődése 

Söjtör Humán erőforrás felkutatása, nyilvántartása specifikus képzése, Felnőttképzés 4 200    

nincs adat 

humánerőforrás 
fejlesztése 

önkormányzat 

informatikai és nyelv-
oktatás, felszabaduló 
munkaerő igény sze-
rinti átképzése, hu-
mánerőforrás fejlesz-
tése 

Söjtör Gondozási Központ létrehozása 25 000    

nincs adat 

szociális alapinfra-
struktúra fejlesztése 

önkormányzat 

már meglévő objektum 
átalakítása, az Idősek 
Nappali ellátásának 
biztosítására, szociális 
szolgáltatások számá-
nak növelése 
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Söjtör Házi jelzőrendszer segítségnyújtástó hálozat kialakításához való csatlakozás 3 000    

nincs adat szociális alapinfra-
struktúra és szolgál-
tatások fejlesztése 

önkormányzat 

Már kiépített rendszer-
hez való csatlakozás, 
készülékek beszerzé-
se 

Söjtör Deák kultuszra épített turizmusfejlesztés 4 500    

nincs adat 

Épített örökség 
védelme, turizmus-
fejlesztés 

önkormányzat 

Deák Házban kialakí-
tott múzeum fejleszté-
se, berendezések 
beszerzése, más 
településeken található 
Deák emlékhelyek 
közötti turisztikai kap-
csolat kialakítása, 
túraútvonal, kerékpár-
út, kiadvány, turizmus 
fejlődése  

Söjtör Borház építése a Zalai Borút Egyesület közreműködésével 10 000    

nincs adat 
Épített örökség 
védelme, turizmus-
fejlesztés 

önkormányzat Borház kialakítása a 
Deák Park mellett 

Söjtör Faluközpont kialakítása 12 700    

nincs adat 

közösségépítés, 
turizmusfejlesztés 

önkormányzat 

A faluközpont esztéti-
kai megjelenése szo-
rosan illeszkedik az 
iskolának helyet adó 
Festetics Kastélyhoz, 
népességmegtartás 
erősödése 

Söjtör Tűzoltószertár felújítása mentő és rendőrségi központ kialakítása 25 000    

nincs adat 
alapinfrastruktúra 
kialakítása 

önkormányzat 

Meglévő tűzoltó szer-
tárral egy komplexum-
ban lévő rendőrségi és 
mentőállomás létreho-
zása 

Söjtör 56-os emlékpark kialakítása 1 000    

nincs adat 
közösségépítés, 
turizmusfejlesztés, 
épített örökség 
védelme 

önkormányzat 

emlékkő elhelyezése, 
parkosított környezet-
ben, közösség össze-
tartó erejének erősö-
dése 

Söjtör Oktatási és szabadidőpark kialakítása 10 000    

nincs adat 

közoktatási alapinf-
rastruktúra fejlesz-
tés, közösségfejlesz-
tés 

önkormányzat 
Fedett többfunkciós 
közösségi tér kialakí-
tása 
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Söjtör Kistérségi Civil szervezetek házának kialakítása 15 000    

nincs adat 

közösségépítés, 
hálózatfejlesztés 

magántulajdon 

A térségben működő 
civil szervezetek ré-
szére irodahelyiségek 
kialakítása, közösségi 
helyiség és infrastruk-
túra biztosítása, háló-
zatok kiépülése, kö-
zösség erősödése 

Söjtör Kulturális rendezvényterem építése - Művelődési ház funkciójának kialakítása 120 000    

nincs adat 

közösségépítés, 
hálózatfejlesztés 

önkormányzat 

Új, kulturális rendez-
vények kiállítások 
megrendezésére is 
alkalmas többfunkciós 
Művelődési Ház építé-
se, közösségépítés 

Szentpéterúr Dózsa Gy. és Béke belterületi utcák felújítása 20. 800 12. 000 helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

Magyar Állami 
tulajdon a Dózsa 
György utca 

4 m széles 5 cm vtg. 
szilárd burkolattal és 
korszerűsített vízelve-
zető rendszerrel ellá-
tott 2000 fm útszakasz 
és utca. 
Biztonságos autóbusz- 
és szgkocsi közleke-
dés, a többségében 
roma lakosság által 
lakott Béke utca közle-
kedési beintegrálása a 
falusi és a falvak 
közötti közlekedésbe.  

Szentpéterúr Általános iskola felújítása 30 000    25 000    Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közok-
tatási infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 
Cél: A község isko-
lájának belső- külső 
korszerűsítése. 

önkormányzati 
tulajdon 

Átalakított belső terek, 
padozat csere, nyílás-
zárók cseréje, szerel-
vények cseréje, bútor-
zat bővítés, egyéb 
beszerzett segédesz-
közök és játékok, külső 
tatarozás, parkosított 
udvar,  

Szentpéterúr Napköziotthonos óvoda felújítása 6. 000 4. 000 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közok-
tatási infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 
Cél: A község óvo-
dájának belső- külső 
korszerűsítése. 

önkormányzati 
tulajdon 

Átalakított belső terek 
8 tanterem érdekében, 
tetőcsere, padozat 
csere, emelet ráépítés, 
nyílászárók cseréje, 
szerelvények cseréje, 
bútorzat bővítés, 
egyéb beszerzett 
taneszközök, külső 
tatarozás, parkosított 
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udvar,  

Szentpéterúr Templom felújítása 20. 000 14. 000 Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: 250 éves ba-
rokk templom felújí-
tása, faluközpont 
rehabilitációval: 
tetőcsere,külső-
belső festés, villany-
szerelés, érintésvé-
delem, fűtésszere-
lés, tereprendezés.  

egyházi tulajdon A barokk templom 
külső és belső tataro-
zásával, a tereprende-
zéssel a műemléki 
környezet megszépül, 
idegenforgalmi vonz-
erőt képvisel.  
3000 m2 tereprende-
zés. 

Szentpéterúr Jóléti víztározó létesítése n.a. 90,00% Élhető vidék, falu- 
turizmusfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

Közösségi élet, turiz-
mus erősítése 

Szentpéterúr Sportpálya felújítása és új létesítmények kialakítása 4. 000 3. 000 Cél: A községi 
sportélet fellendítése 
A meglévő sportpá-
lya és öltöző felújítá-
sa mellett, új tenisz-
pálya kialakítása, 
konditerem kialakí-
tása és annak fel-
szerelése eszközök-
kel, Haladás Sport-
egyesület részére 
felszerelés beszer-
zése. 

önkormányzati 
tulajdon 

A községi fiatalok 
kulturált körülmények 
között futballozhatnak, 
teniszezhetnek, vala-
mint edzéseket, aero-
bik foglalkozásokat 
tarthatnak stb. a kondi-
teremben. 

Szentpéterúr Teleház kialakítás 1. 500 1. 000 1. Közösségépítés- 
közösségfejlesztés 
2. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - kulturá-
lis szolgáltatások 
fejlesztése 
Cél: 4 munkahelyes 
teleház létrehozása. 

önkormányzati 
tulajdon 

A meglévő internet 
hozzáférés mellett, 
minimum 4 db számí-
tógép beszerzése és 4 
munkahely létesítése, 
a község fiatalságának 
régi kívánságának 
teljesítése a teleház 
létrehozásával. 

Szentpéterúr  Zalaigrice – Szentpéterúr – Nemesrádó összekötő- és feltáró út építése II. 
szakasz megvalósítása 

n.a. 75,00% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztés 

tulajdonviszonyok 
rendezettek 

A közúti kapcsolatok 
fejlesztése kiemelt 
fontosságú, javul a 
település megközelít-
hetősége, 
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Szentpéterúr "Analfabéták" oktatása 3. 300 3. 000 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - oktatás 
Cél: A roma fiatalok 
és felnőttek részére 
8 osztályos képzés 

a projektre nem 
vonatkozik 

Iskolázottság növeke-
dése, 
100 fő nyolcosztályos 
képzést kap, szakkö-
zépiskolába jelentkez-
het, ami által csökken-
ne a községben a 
regisztrált munkanél-
küliek száma, javulna 
a roma lakosság élet-
színvonala, gyorsabb 
lenne a beintegrálódá-
suk a közösségbe.  

Szentpéterúr Óvodai és iskolai idegen nyelv fejlesztése 5. 000 4. 500 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - oktatás 
Cél: A  lakosság 
idegen nyelv tudá-
sának fejlesztése 
A községben élő 
lakosok többnyire 
nem beszélnek 
idegen nyelveket, 
kivéve a romákat, 
akik kétnyelvűek. 
Angol és német 
nyelv (esetleg igény 
szerint francia, 
olasz) tanítást indí-
tanánk óvodás kortól 
felnőtt korig. 

a projektre nem 
vonatkozik 

Kb. 120 fő óvodás, 
iskolás, és felnőtt lakos 
különböző szintű 
nyelvoktatása folyama-
tosan, több éven 
keresztül.  

Szentpéterúr Egészségügyi szolgálat fejlesztése 2. 000 500    Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - egész-
ségügyi infrastruktú-
ra fejlesztés 
Cél: Az orvosi és 
védőnői szolgálat-
hoz korszerű eszkö-
zök beszerzése, 
különös tekintettel a 
hordozható eszkö-
zökre, és a számító-
gépre. Az orvosi és 
a védőnői műszer-
park fejlesztése 

önkormányzati 
tulajdon az orvosi- 
és a védőnői ren-
delő 

Korszerűbb és jól 
alkalmazható gyógy-
ászati eszközök lesz-
nek az Orvosi rendelő-
ben és a védőnői 
rendelőben. 
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Szentpéterúr Emlékpark kialakítás a vörrüi harangláb körül 3. 000 2. 000 1. Élhető vidék, falu 
-  
2. Közösségépítés - 
közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: A vörrüi központ 
megszépítése par-
kosítással, a harang-
láb felújításával, és 
egy játszótér kialakí-
tásával.  

Az emlékpark helye 
az önkormányzat 
tulajdonában van.  

Parkosított kb. 200m2 
terület, felújított ha-
rangláb és egy kialakí-
tott játszótér. 
Megszépül a vörrüi 
központ, a buszmegál-
ló környéke, a roma 
gyermekek kulturál-
tabb körülmények 
között játszhatnak. 

Szentpéterúr 

Vörrűi falurész felújítása 55. 000 40. 000 Élhető vidék, falu-  
Cél: A Dózsa Gy., 
Hunyadi., Mikszáth 
és Béke utcák ház-
sorának rendbetéte-
le, új építések enge-
délyezése, parkosí-
tás, tereprendezés.  

önkormányzati 
telkek és magántu-
lajdonok vegyesen 
találhatók a vörrüi 
falurészen 

A vörrűi falurészben 
élő lakosok kulturál-
tabb körülmények 
között élhetnek, meg-
szépül a falurész. Kb. 
10 romos ház lebont-
va, helyükön kb. 6 új 
ház felépül.  

Szentpéterúr Falugondnoki szolgálat és házi segítségnyújtás létesítése 9. 500 7. 000 Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - szociá-
lis infrastruktúra 
fejlesztés 
Cél: Szentpéterúr 
községben a házi 
segítségnyújtás és a 
falugondnoki szolgá-
lat megszervezése 
és működtetése a 
község időskorú 
lakosságának min-
dennapi bevásárlá-
sához, gyógyszer-
ének beszerzésé-
hez, az ebéd ház-
hozszállításához, és 
egyéb segítségnyúj-
táshoz.  

önkormányzati 
tulajdon 

A térségben működő 
civil szervezetek ré-
szére irodahelyiségek 
kialakítása, közösségi 
helyiség és infrastruk-
túra biztosítása, háló-
zatok kiépülése, kö-
zösség erősödése 
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Szentpéterúr Falusi honlap készítés  600    500    Közösségépítés 
Cél: Szentpéterúr 
község számára 
internetes honlap 
készítés (honlap 
látványterve alapján 
annak tartalommal 
feltöltése, internetre 
kihelyezése)  

önkormányzati 
tulajdon  

A község neve a 
honlap által ismerteb-
bé válik a világban, 
általa a Szentpéterúr 
iránt érdeklődők, 
valamint a falu internet 
használó lakossága 
információhoz juthat a 
településről.  

Szentpéterúr Járdák és árkok felújítása 4. 000 3.  000 helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztése 
Jó minőségű járdák 
és árkok kialakítása 

önkormányzati 
tulajdon 

3000 m új beton járda 
betonozása és vízel-
vezető árkok karban-
tartása 

Szentpéterúr Termálfürdő létesítés 200. 000 40. 000 Helyi és Térségi 
Köszolg. Fejleszté-
se, hiányzó alapinf-
rastruktúra elemei-
nek kiépítése 
Cél: 70 Celsius fok 
hőmérsékletű víz 
hasznosítása fürdő 
létesítésére 

A forrásvíz lelőhely 
Szentpéterúr külte-
rületén helyezkedik 
el, jelenleg a Ma-
gyar Állam tulajdo-
na.  

A fürdő létesítésével 
kb. 50 új munkahely 
jön létre, megnő az 
idegenforgalom, mely-
nek köszönhetően 
éttermek, apartmanok 
létesítése válik lehet-
ségessé, a község 
élete fellendül.  

Szentpéterúr Osztrák testvértelepüléssel kapcsolatfelvétel 1. 300 1.000 Közösségépítés-  
Cél: testvérközségi 
kapcsolat létesítése, 
együttműködés a két 
település között, 
közös rendezvé-
nyek, gyermekek 
közös nyaraltatása, 
tapasztalatcsere a 
gazdálkodók között.  

a projektre nem 
vonatkozik 

Évente egy-egy kirán-
dulás, kb.: 30 fő rész-
vételével, évente 10-
10 gyermek kölcsönös 
nyaraltatása, közös 
falunap rendezése, 
mezőgazdasági gaz-
dálkodók konzultációs 
lehetősége. 

Zalaigrice Templom felújítás 2. 500 90,00% Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: templom belső 
állagának megóvá-
sa, utókor számára 
történő megmentése 

egyházközség 
tulajdona 

A kis falu egyetlen 
építészeti értékének 
helyrehozatala, a 
kisfalu idegenforgalmi 
vonzerejének növelése 
(a vallási és épített 
örökség megóvásá-
val), a népességmeg-
tartó képesség javítása 



Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft./LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

 
100 

 

Zalaigrice Járdafelújítás 1.800 1.300 helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

Magyar Állami 
tulajdon 

A beruházásnak kö-
szönhetően az érintett 
járdaszakaszon, 147 
fm hosszúságban  a 
jövőben gyorsabban 
és biztonságosabban 
lehet majd közlekedni. 
A felújított járda javítja 
a faluban lakók életmi-
nőségét, közlekedési 
biztonságát. 

Zalaigrice Zalaigrice – Szentpéterúr – Nemesrádó összekötő- és feltáró út építése I. sza-
kasz megvalósítása 

60. 000 90,00% helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedési infrastruktúra 
fejlesztése 

tulajdonviszonyok 
rendezettek 

A közúti kapcsolatok 
fejlesztése kiemelt 
fontosságú, javul a 
település megközelít-
hetősége 

Zalaigrice Komplex szabadidős központ kialakítása jóléti tó létesítésével 80. 000 90,00% Élhető vidék, falu - 
turizmus ösztönzés 

Zalaigrice Közsé-
géért Közalapít-
vány tulajdona 

1 db megvalósítható-
sági tanulmányterv a 
pihenési, szórakozási 
szabadidő és sportolá-
si lehetőségek megte-
remtésére, azok kiala-
kítására. 
Jóléti tó létesítése 
fogadó- és  kiszolgáló 
épülettel. 
ca…... hektáros turisz-
tikailag bejárható 
terület 

Zalaszentiván 
Térségi oktatási kulturális sport centrum valamint egészségügyi- és közigazga-
tási központ 3.400.000 3.060.000 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése önkormányzati 

1 sportcentrum, kultu-
rális-, egészségügyi-, 
közigazgatási- és 
oktatási központ,  

Zalaszentiván Ipari park létrehozása 745.000 670.500 
munkahelyteremtő 
beruházások önkormányzati 

vállalkozások számá-
nak növekedése, 
munkanélküliség 
csökkenés 

Zalaszentiván Térségi gondozási központ 873.000 785.700 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-szociális önkormányzati 100-110 férőhely 

Zalaszentiván építési telkek kialakítása, közművesítés 650.000 585.000 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-hiányzó 
alapinfrastruktúra önkormányzati 

150 építési telek kiala-
kítása 
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Zalaszentiván 
belterületi utak,járdák felújítása, szilárd burkolattal való ellátás, mezőgazdasági 
feltáró utak készítése 67.250 60.525 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-
közlekedés önkormányzati 

3500 m út készítése, 
felújítása 

Zalaszentiván Játszóterek kialakítása 15.000 13.500 

közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása önkormányzati 

több korcsoportnak 
megfelelő, baleset-
mentes játékok kihe-
lyezése 

Zalaszentiván Csapadékvíz és belvíz elvezetése 34.000 30.600 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-egyéb önkormányzati 

4000 m vízelvezető 
felújítása 

Zalaszentiván konferenciaterem és papi hivatal 80.000 72.000 

helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése-egyéb egyházi   

Zalaszentiván Kerékpárút 276.000 72.000       

Zalaszentmihály Járda építés, felújítás 20 000    18 000    helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - közle-
kedésfejlesztés 

önkormányzati 
tulajdon 

A beruházásnak kö-
szönhetően az érintett 
járdaszakaszon a 
jövőben gyorsabban 
és biztonságosabban 
lehet majd közlekedni. 
A felújított járda javítja 
a faluban lakók életmi-
nőségét, közlekedési 
biztonságát. 

Zalaszentmihály Faluház építés 30 000    27 000    1. Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése -  kulturá-
lis alapinfrastruktúra 
fejlesztése 
2. Közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 

önkormányzati 
tulajdon 

Új közösségi tér. Az 
ifjúsági közösségek 
számára megfelelő 
infrastrukturális feltétel 
teremtődik, a közössé-
gi rendezvények szá-
mára a kiszolgálás 
lehetősége helyben 
adott lesz. 

Zalaszentmihály Sporttelep felújítás 5 000    4 500    Közösségerősítő 
fejlesztések támoga-
tása 
Cél: labdarúgó füves 
pálya és a kiszolgáló 
épület felújítása 

önkormányzati 
tulajdon 

Új öltöző, felújított 
labdarúgó pálya és 
környezete. 
Lakosságmegtartás, 
közösségépítés. 

Zalaszentmihály Kerékpárút építése - csatlakozva az országos (Balaton) hálózathoz 10 000    9 000    1. Élhető vidék, falu 
-turizmus, 2. Közle-
kedési infrastruktúra 

magánterületek,  
tulajdonosok hoz-
zájárulásával 

Közlekedésbiztonság 
javulása, turizmus 
fejlődése 
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Zalaszentmihály Értékesítő és beszerző szövetkezetek létrehozása 6 000    5 400    1.  Munkahelyterem-
tő beruházás 

a projektre nem 
vonatkozik 

Szakmai terv, szövet-
kezési lehetőségek 
biztosítása, turisztikai 
vonzerő és helyi ter-
mék fejlesztés, foglal-
koztatás bővítés.  

Zalaszentmihály Szőlőhegy villamosítása n.a. 90,00% Helyi és térségi 
közszolgáltatások 
fejlesztése - hiányzó 
alapinfrastruktúra 

külterület, telektu-
lajdonosok + ön-
kormányzat + E-
ON.  

Korszerűbb, a megnö-
vekedett igényeket 
kielégítő áramszolgál-
tatása külterületi sző-
lőhegyi ingatlanokon.  
Értéknövelő beruházás 
valósul meg. A fenn-
tarthatóság elveinek 
széles körű elismerte-
tése.  

Zalaszentmihály Templom részleges külső felújítása 1. 500 90,00% Épített és természeti 
értékek védelme 
Cél: Gótikus temp-
lomának külső 
állagmegőrző hely-
reállítása 

egyházi tulajdon 1 db a falu központjá-
ban található állag-
megóvott műemlék 
templom. 

Zalaszentmihály Turisztikai fejlesztések 8 000    7 200    Élhető vidék, falu - 
turizmus élénkítő 
fejlesztések 
Cél: A kemping 
hasznosítása, a 
kemping melletti 
telkek hasznosítása, 
a horgásztó környe-
zetének modernizá-
lása  

önkormányzati 
tulajdon 

Turizmus ösztönzése, 
településre látogató 
turisták száma növek-
szik, önkormányzati 
bevételnövekedés. 
 

 

Forrás: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi társulás honlapja 

(http://www.zegterseg.hu/hirek-infok.htm) 

 



5.5. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 

Zalaegerszegi Kistérség Kistérségi Integrált Projektcsomag 2007-2013. 

Zalaegerszegi Kistérségi Projektötletgyűjtés 2007-2013 

Göcsej ökoleltár 

Észak-Zala ökoleltár 

Kalandozások a Zala völgyében Kistérségi kiadvány (2008) 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Ágazati Stratégiája 2007-

2010 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális szolgáltatási területre vonat-

kozó középtávú fejlesztési koncepciójának operatív terve 2007-2010 

 

Regionális dokumentumok: 

Nyugat-dunántúli Operatív Program (2008) 

Regionális gazdaságfejlesztés 

Turizmusfejlesztés – Pannon örökség megújítása 

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 

Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése (2008) 

Nyugat-dunántúli Régió, Regionális helyzetelemzés. „Partnerség 2007-13 

konzorcium”(2006) 

Nyugat-dunántúli Régió, Koncepció célrendszere. „Partnerség 2007-13 

konzorcium” (2006) 

 

Megyei dokumentumok: 

Zala Megye Területrendezési Terve módosítása 2010 

„ZALA MEGYE IFJÚSÁGÁÉRT” – Zala megyei ifjúsági cselekvési terv 2007. 

5.6. Fenntarthatósági alapelvek 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, valamint a célterületek és az intézkedések megalkotása és 

megfogalmazása során a Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. egyik elsődleges szem-

pontként vette figyelembe a térsége számára fontos fenntarthatósági alapelveket. 

 


