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BESZÁMOLÓ 

AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

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

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

Ostoros, Szarvaskő), az Eszterházy Károly Főiskola és két magánszemély 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. A szervezet célja 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 valósuljon meg. 

 

I. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

KÖZGYŰLÉSEI 2016. ÉVBEN 

 

A fent részletezett célok elérése érdekében az Egyesület 2016-ban négy közgyűlést tartott. 

Az első, 2016. március 8-i ülésen a közgyűlés jóváhagyta az Eger Térsége Fejlesztési 

Egyesület 2016. évi pénzügyi költségvetését és szakmai munkatervét. Továbbá elfogadásra 

került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításai, vagyis a szervezeti 

működés jogszabályi háttér változása miatt szükségessé vált módosított Alapszabály. 

A második közgyűlés 2016. május 26-án volt, ahol a jelenlévők elfogadták az Eger Térsége 

Fejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A közgyűlés fölhatalmazta 

az egyesület elnökét, hogy a szervezet pályázatot nyújtson be a „Szemléletformálási 

programok” című (KEHOP-5.4.1 kódszámú) és a „Védőháló a családokért” című (EFOP-

1.2.1-15 kódszámú) pályázati kiírásokra és nyertes pályázat esetén a támogatóval kösse meg a 

Támogatási Szerződést. Ismertetésre került továbbá a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú projektje, 

melynek társadalmasításában az egyesület is részt vállalt a HRD Invest Kft-vel kötött 

együttműködési megállapodás keretében. 

A harmadik közgyűlésre 2016. július 21-én került sor, melynek keretében a közgyűlés 

elfogadta az Egri Törvényszék felszólítása szerint ismételten módosított Alapszabályt. 

Az előző év utolsó közgyűlése 2016. december 13-án került összehívásra, melynek során a 

jelenlévők által elfogadásra került - az újfent hiánypótlási felszólítás miatt - módosított 
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szervezeti Alapszabály, valamint az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület Esélyegyenlőségi 

Terve. A közgyűlés fölhatalmazta továbbá az egyesület elnökét, hogy a szervezet nevében a 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című EFOP-1.3.5-16 

kódszámú és a „Sinkovits Imre” elnevezésű KKETTKK-56P-04 kódszámú pályázatok pozitív 

elbírálása esetében a támogatóval kösse meg a Támogatási Szerződést. 

 

II. EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

2016-BAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAI 

 

1.„Energia ABC Eger térségében” (KEHOP-5.4.1-16-2016-00139)  

A projekt átfogó célja, hogy szervezetünk hozzájáruljon a térség lakosságának, valamint az 

egyesület tagtelepülésein dolgozó és települések életében meghatározó szerepet betöltő 

egyének szemléletformálásához, a célcsoport környezet- és energiatudatosságának 

erősítéséhez, egy zöldebb társadalmi, gazdasági közeg alappilléreinek letételéhez. A projekt 

további célja, hogy a szemléletformálás révén, a lakosság pozitív képet alkosson a 

fenntarthatósággal kapcsolatosan, megismerhesse az energiatakarékossági, a megújuló 

megoldásokat, illetve változzanak a lakosok energiahatékonysággal kapcsolatos fogyasztói és 

társadalmi beállítódásai. 

A pályázati konstrukció keretein belül települési figyelemfelhívó akciók, valamint a 

települési/intézményi szereplők, döntéshozók, képviselő-testületi tagok számára - az 

energiatudatos szemlélet terjesztésében való közreműködés ösztönzése érdekében - 

workshopok/fórumok megvalósítását tervezi az egyesület. Az 5 millió Ft támogatási igénnyel 

benyújtott pályázat során összességében minimum 500 fő lakos közvetlen elérése és 

szemléletformálása, energiafelhasználással kapcsolatos ismereteinek bővítése, 

energiatudatosságának erősítése valósul meg. 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

 

2.„Helyi közösségek ösztönzése és a társadalmi szerepvállalás erősítése Eger térségében” 

(EFOP-1.3.5-16-2016-00335) 

A projekt célja a civil szervezetek és a társadalmi összetartás megerősítése, az állampolgári 

elkötelezettség, valamint a karitatív tevékenységekben való részvétel népszerűsítése - helyi 

rendezvények, közösségi programok szervezése, valamint helyi közösségek létrehozása és 

mentorálása révén. A projekt elsődleges célcsoportja az egri középiskolák diákjai, valamint az 

Eszterházy Károly Egyetem hallgatói, másodlagos célcsoportja pedig a célterület időskorú 

személyei. A projekt eredményeként megvalósul minimum 50 programelem és közvetlenül 

elérünk több mint 5000 tanulót. 

A közel 25 millió Ft támogatási igénnyel benyújtott projekt lehetőséget teremt az egyesület 

kapcsolati hálózatának horizontális és vertikális kiterjesztésére, illetve a szervezet humán és 
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infrastrukturális hátterének bővítésére, valamint hosszú távon hozzájárul a térségi civil 

kezdeményezések megerősítéséhez.  

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

 

3.„1956-os történések Eger térségében” (KKETTKK-56P-04-0854) 

Az Egyesület tagtelepüléseinek körzetesítésével rendezvénysorozat megvalósítását tervezi az 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére. A rendezvénysorozat fő 

célja a forradalom jelentőségének széleskörű megismertetése, a fiatalabb generáció 

ismereteinek bővítése, valamint hogy a szabadságért vívott küzdelemben résztvevők 

példaként álljanak korunk fiataljai előtt. 

Az 5 millió Ft támogatási igényű programsorozat főbb elmei az ún. teadélutánok és emlékmű-

koszorúzások lefolytatása, továbbá a kutatómunka eredményét és a rendezvényeket 

összefoglaló, megörökítő kiadvány elkészítése, valamint a projektzáró konferencia 

megtartása. A program tervezett látogatószáma minimum 250 fő.  

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

 

4.„Partnerségi kapcsolatok kialakítása a társadalmi felzárkóztatás érdekében Heves 

megyében„ (NEA-TF-17-M-0054) 

Az Egyesület - a 2015-ben megvalósult projektjéhez hasonlóan - munkaerő-piaci mentori, 

reintegrációs tanácsadás megvalósítását tervezi a megye kiemelkedően hátrányos helyzetű 

térségeiben, mely által hozzájárul az érintett települések közfoglalkoztatottainak elsődleges 

munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, hosszútávon pedig a megye munkanélküliségi 

rátájának csökkenéséhez, a lakosság életkörülményeinek javulásához, a régió 

jövedelemteremtő képességének és megtartó erejének növekedéséhez. Annak érdekében, 

hogy a szolgáltatásnyújtás a lehető leghatékonyabban kerüljön kivitelezésre, az Egyesület 

Heves megye egészére kiterjedő, komplex előzetes felmérést kíván végezni, melynek 

keretében felméri az közmunkaprogramban résztvevők számát, munkaerőpiaccal kapcsolatos 

véleményét, igényeit, és a programba történő részvételre való hajlandóságukat.  

A szakmai programhoz kapcsolódóan, az Egyesület kidolgozza a szükséges Megvalósítási 

Tervdokumentumot, valamint aktualizálja a korábban kidolgozásra került Szervezet- és 

szolgáltatásfejlesztési Tervet és a Minőségirányítási Rendszer Kézikönyvet. 

A közel 3 millió Ft támogatási igényű projekt keretében, az Egyesület a többrétű munkaerő-

piaci információs és tanácsadási szolgáltatás megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer 

kiépítését, a kormányzati és vállalkozó szektor irányába történő bővítését, valamint a szakmai 

program megalapozásához és eredményes végrehajtásához szükséges adminisztrációs, 

dokumentációs és infrastrukturális háttér kialakítását kívánja megvalósítani. 

A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 
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III. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET  

PROJEKT-TEVÉKENYSÉGEI 2016. ÉVBEN 

 

1.  „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 biztosította az érintett célcsoport részére. A 

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

vették igénybe, összesen 58 fő részvételével. 

 

2. „Szilárd-hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) című 

projekt 

Az ETFE partneri együttműködés keretében közreműködött a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú 

„Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című projektjében, mely 57 település 

bevonásával valósította meg a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

korszerűsítését. A HRD Invest Kft-vel kötött együttműködési megállapodás keretében 

szervezetünk részt vett a projekt társadalmasításában, annak érdekében, hogy a lakosság 

megfelelő ismeretekkel és szemlélettel rendelkezzen a környezettudatosság és a szelektív 

hulladékgazdálkodás területén. 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Összefoglalva elmondható, hogy az Egyesület sikeres évet zárt. Fenntartotta és ápolta a 

korábbi években kialakított kapcsolatait a térség önkormányzataival, civil szervezeteivel, míg 

a munkaerő-piaci szolgáltatások kapcsán tovább bővítette az együttműködés lehetőségét. Az 

év második felében több pályázat benyújtására is sor került, melyek pozitív elbírálása esetén a 

2017. év során számos az egyesület célkitűzéseivel összhangban álló projekt megvalósítására 

kerülhet sor. További célunk, hogy az egyesület minél több a térségben megvalósuló 

projektekbe, mint szakmai partner bevonásra kerüljön, vagy szolgáltatásnyújtással 

bekapcsolódjon.  
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Az idei évben szintén kiemelt cél, hogy a lehető legtöbb, az egyesület tevékenységi körébe 

illeszkedő pályázat kidolgozásra és benyújtásra kerüljön. Az elkövetkezendő években a 

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

Egyesület és tagjai érdekérvényesítését. 

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

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

 

Eger, 2017. január 31. 

 

 Pozsikné Hidvégi Éva 

 elnök 


