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BESZÁMOLÓ 

AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületet (ETFE) Eger környéki tíz önkormányzat 

(Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, 

Ostoros, Szarvaskő) és az Eszterházy Károly Főiskola alakította meg. 

Az alapító tagok Egyesületet hoztak létre a térség fejlesztése, a vidéken élők életminőségének 

javítása és jövedelemteremtő képességének növelése, a tájegység vonzóvá tétele érdekében. 

Az együttműködés fontos eleme a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása a 

térség versenyképességének fokozása érdekében, továbbá a területi fejlődés kiegyenlített és 

fenntartható javítása, a környezet minőségének javításával. Célunk megvalósítani a térségben 

működő önkormányzati-, magán-, és a civil szektor együttműködésének erősítését oly módon, 

hogy a közös, az egyes települések határain átívelő problémákra közös megoldások keresése 

megvalósuljon. 

 

I. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

TAGGYŰLÉSEI 2015. ÉVBEN 

 

A fent részletezett célok elérése érdekében az Egyesület 2015-ben három taggyűlést tartott. 

Az első, 2015. január 30-i ülésen a taggyűlés elfogadta az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

2015. évi pénzügyi költségvetését és szakmai munkatervét. Továbbá sor került a 

tisztségviselői mandátumok megújítása és a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 

„ENERGETIKAILAG FENNTARTHATÓ MODELLRÉGIÓ” című projekt eredményeinek 

ismertetésére. 

A második taggyűlés 2015. május 29-én volt, ahol a jelenlévők elfogadták az Eger Térsége 

Fejlesztési Egyesület 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint sor került az 

Egyesület Felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak megválasztására. 

A harmadik taggyűlésre 2015. december 16-án került sor, melynek keretében a taggyűlés 

elfogadta az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 2015. évi költségvetésének módosítását, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését. 
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II. EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2015-BEN BENYÚJTOTT 

PÁLYÁZATAI 

 

1. „Összefogás és értékmentés Eger Térségében” (NEA-KK-16-M-0034) 

A pályázatban megvalósítandó közvetlen cél egyrészt a Térségi Civil Kerekasztal 

létrehozása annak érdekében, hogy olyan helyi igényeknek tegyen eleget, melyek 

hozzájárulnak a civil élet felpezsdítéséhez, gazdasági-társadalmi szerepének növeléséhez 

és egy öngeneráló folyamatként biztosítsa a társadalmi fejlődés fenntarthatóságát. Másrészt 

egy Térségi Értékleltár elektronikus adatbázis létrehozása, mely a térség természeti, épített 

értékeinek, hagyományőrző tevékenységeinek, civil szervezeteinek, rendezvényeinek, 

gyűjteménye. A projektbe bevonásra kerülnek az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói, így 

kiegészülve egy önkéntes gyakorlati programmal. Az egyesület, a Kerekasztal létrehozása 

mellett, konkrét tevékenységként vállalja annak működtetését, a térségben működő civil 

szervezetek összefogását, rendszeres kerekasztal beszélgetések szervezését a térségben 

működő civil szervezetek, a lakosság, a projektben részt vevő hallgatók, és egyéb 

érdeklődők számára a vállalati, illetve közigazgatási szektorból.  

A pályázat forráshiány miatt várólistára került. 

 

2. „Civil szervezeteket érintő rendezvények, fesztiválok támogatása Eger térségében” 

(NEA-KK-16-SZ-0035) 

Pályázat elsődleges célja a civil kezdeményezésekre épülő, az ETFE tíz tagtelepülésén 

megrendezésre kerülő kulturális program megvalósításának átfogó támogatása, ezzel 

segítve a tradicionális értékek megőrzését, a helyi közösség formálását, a térségi kohézió 

erősítését. Az ETFE rendezvényeken történő megjelenésével lehetőséget kíván biztosítani 

egyrészt a tagtelepülések civil szervezeteinek bemutatkozására (kiállítás, szórólapozás, 

színpadi fellépés stb.), másrészt szervezetünk megismertetésére az egyesület tervezi saját 

tevékenységeinek (pályázatírás, munkaerő-piaci szolgáltatások, rendezvényszervezés, 

térségi hálózatépítés stb.) rendezvényen belüli promócióját is.  A tevékenységek 

megvalósításával hozzá kívánunk járulni a térségben működő civil szervezetek 

funkcionális együttműködéséhez, ezáltal tovább színesítve a térségi rendezvényeket és a 

civil életet. 

A pályázat forráshiány miatt várólistára került. 
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III. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI 2015. ÉVBEN 

1. „Társadalmilag leszakadó réteg munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének 

elősegítése Eger térségében” (NEA-TF-15-M-0040) című projekt 

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a pályázat keretében 250 000 Ft összegű vissza nem 

térítendő támogatást nyert el. A 2015. március 31. és 2015. október 31. között megvalósult 

projekt keretében a szervezet Eger és térségében a munkanélküliség csökkentése, a 

munkahelyteremtés elősegítése érdekében munkaerő-piaci szolgáltatásokat vezetett be. A 

pályázat keretében kidolgozásra került a munkaerő-piaci mentori tanácsadás, az 

álláskeresési tanácsadás, a pályatanácsadás, a munkaerő-piaci információk nyújtása és a 

közmunkások reintegrálása szolgáltatások tematikája és módszertana. Az Egyesület az 

elkészült módszertanra alapozva a jövőben is folytatja munkaerő-piaci tevékenységét és 

bővíteni tervezi a szolgáltatásba bevontak körét. 

 

2. „Elhelyezkedési esélyek növelése munkaerő-piaci szolgáltatásokkal” (NEA-TF-15-SZ-

0010) című projekt 

Az ETFE a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumától a 

pályázat keretében 450 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 

2015. március 31. és 2016. március 30. között valósult meg. Az Egyesület a hátrányos 

helyzetűek, a tartós munkanélküliek és a közmunka programból kikerülők foglalkoztatási 

esélyeinek növelése céljából mentori tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci 

információ nyújtása, közmunkások reintegrálása és pályatanácsadás munkaerő-piaci 

szolgáltatások igénybevételét térítésmentesen biztosítja az érintett célcsoport részére. A 

szolgáltatásokat az elmúlt évben Eger, Egerszólát, Felsőtárkány és Ostoros településeken 

vették igénybe, összesen 58 fő részvételével. 

 

3. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 „A megújuló természeti erőforrások 

potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében, 

egy energetikailag FENNTARTHATÓ MODELLRÉGIÓ kialakítása céljából” című 

projekt 

A projektet az Eszterházy Károly Főiskola valósította meg. Az Egyesület a projekt indulási 

szakaszában adatgyűjtésben (2013-ban), a záró szakaszában társadalmasításban (2014) volt 

érintett. 2015-ben a projekt eredményeinek összesítése érdekében szervezetünk a "Rövid és 

középtávú piaci igényfelmérés az alapkutatási és célzott alapkutatási projektek 

eredményeinek továbbvitele érdekében" szolgáltatásához kapcsolódóan a projektben 

résztvevő tizenöt szakemberrel készített mélyinterjú adminisztratív jellegű előkészítésében, 

szervezésében és lebonyolításában vett részt. 
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4.  „Civil ABC Eger térségében” (NCTA-2014-8349-C) című projekt 

Az ETFE partneri együttműködés keretében közreműködött az Agria Geográfia Alapítvány 

projektjében, melynek célja egy már külföldön sikerrel alkalmazott közösségfejlesztő 

módszer (ABCD) adaptálása a hazai civil szervezetek erősítése érdekében. A 

megvalósításban Pozsikné Hidvégi Éva és Jordán Péter mentorként is részt vett. 

Szervezetünk feladata a célcsoport tagok toborzásában, bevonásában és a folyamatos 

motivációjuk fenntartásában való aktív közreműködés, a programban való benntartásuk, a 

munkavégzésük segítése, továbbá a térség civil szervezeteivel való kapcsolatfelvétel 

segítése, a mélyinterjúk megszervezésében, illetve a települési workshopok 

lebonyolításában való részvétel volt. 

 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az Egyesület 2015-ben sikeresen ápolta és fenntartotta az előző évben kialakított kapcsolatait 

a térség önkormányzataival, civil szervezeteivel. A munkaerő-piaci szolgáltatások kapcsán 

továbbra is kapcsolatot tartott és bővítette együttműködését a Heves Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központjával. 

Összefoglalva elmondható, hogy az Egyesület sikeres évet zárt. Az elkövetkezendő években a 

megkezdett úton haladva tovább kívánjuk bővíteni az együttműködések körét és fejleszteni az 

Egyesület és tagjai érdekérvényesítését. 

2016. évben elsődleges célunk, hogy a lehető legtöbb az egyesület tevékenységi körébe 

illeszkedő pályázat kidolgozásra és benyújtásra kerüljön. További célunk, hogy az egyesület 

minél több a térségben megvalósuló projektekbe, mint szakmai partner bevonásra kerüljön, 

vagy szolgáltatásnyújtással bekapcsolódjon.  

Végezetül köszönöm a tagjaink eddig nyújtott támogatását és bízom abban, hogy egy év 

múlva további eredményekről tudok majd beszámolni, mely minden tagunk javát szolgálja.  

 

Eger, 2016. május 20. 

 

 Pozsikné Hidvégi Éva 

 elnök 


