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B.-A.-Z. Megyei LEADER Helyi Akciócsoportok szakmai értekezlete 

Edelényben  

 
A B.-A.-Z. Megyei LEADER Helyi 

Akciócsoportok szakmai értekezletére 2013. 

január 22.-én került sor. A szakmai értekezlet 

témája a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi 

Fejlesztési Terv tervezésével kapcsolatban 

helyzetelemzés és jövőkép megfogalmazása volt. 
 

 

 

Az értekezletet Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezetének-

vezetője nyitotta meg.  

 

A megnyitót követően Vass Lajos a Bükk Térségi 

LEADER egyesület munkaszervezetének vezetője 

tartott előadást, melyben ismertette a kormány 

1600/2012. sz. határozatát, ill. a Heves Megyei 

Fejlesztési Koncepciót. Ezt követően a 2014-2020 

időszak tervezésének előkészítéséről volt szó.  

 

 

 

 

 

Lengyelné Bencze Viktória BTGE munkaszervezet vezetője tájékoztatott arról, hogy egyesülete 

esetében a tervezésbe nehéz új embereket bevonni, új célterületeket meghatározni. A térségünkben 

turisztika terén minőségi szálláshelyre lenne szükség turisztikai szolgáltatásokkal kiegészítve, de a 

célterületek számának meghatározása is fontos.  

 
Varga Péter az ALE vezetője elmondta, hogy a HACS-oknak közös álláspontra kell jutni a 2014-

2020 időszakra vonatkozóan, mivel 2014 első felében megjelennek a pályázatok.  

Ogár Zoltán a Zempléni Tájak VE munkaszervezetének vezetője javasolta, hogy február második 

hetében szükséges egy egységes szándéknyilatkozat kiküldése a HACS-ok tagjai részére annak 

érdekében, hogy kiderüljön, részt kívánnak-e venni a tervezésben, a Leader HACS munkájában. 

Másrészt javasolta, hogy meg kell keresni a városok vezetőit szintén egy egységes levéllel, azzal a 

szándékkal, hogy a városok hogyan vesznek részt a HVS stratégiában. A levél előkészítését 

Lengyelné Bencze Viktória a Borsod-Torna-Gömör Egyesület munkaszervezetének vezetője 

vállalta el.  

 

Felmerült egy egységes EXCEL tábla kiküldése az önkormányzatoknak a 2008. évet követő 

időszak helyzetfelmérésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy nyomon követhetőek legyenek a 

változások. A javaslatokat az értekezlet résztvevői egyhangúlag támogatták.  
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Varga Péter javasolta, hogy a HACS munkaszervezet vezetőinek feladata a HVS tervezés során 

B.-A.-Z. megyei elképzelések erősítése, ezért kérte, hogy támogassák ebben a tevékenységében 

Szomrák Róbertet, a Dél-Zemplén Fejlődésért LEADER Egyesület vezetőjét. Javaslatát az 

értekezlet résztvevői egyhangúlag támogatták.  

 

Varga Péter tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy az MNVH felkérte közreműködését a 

tervezési folyamatokban. Fontos, hogy olyan elképzeléseket tudjon javasolni, amely jó alapot 

nyújt a 2014-2020 időszakra vonatkozóan.  

 

Az értekezlet résztvevőinek egyöntetű véleménye, hogy maradjon a jelenlegi pályázati rendszer, az 

egyesületek Alapszabálya szerinti döntéshozó mechanizmus szerint.  

Varga Péter felhívta a munkaszervezet vezetőinek figyelmét arra, hogy eltelt öt év, így a 

tisztségviselők mandátuma lejár, ami a tavaszi időszakban választások megtartását jelenti. 

Az értekezletről mindenki hasznos információkkal távozhatott, valamint a megyei HACS-ok 

együttműködését is erősítette, mely elengedhetetlen lesz a vidékfejlesztési program sikeres 

végrehajtásának érdekében. 

 

 

Tájékoztató a Vidéki örökség megőrzése jogcím keretében beadott 

pályázatokról 

 

2012. november 30.-ig a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez Vidéki 

örökség megőrzése jogcímen, műemlék vagy helyi védelem alatt 

lévő épületek felújítására 22 db kérelem érkezett be. 

A kérelmek feldolgozása, az esetleges hiánypótlások kiküldését 

követően 16 pályázat felelt meg a pályázati kritériumoknak, 6 db 

pályázat elutasításra került.  

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Elnöksége levélben fordult Búsi 

Lajos helyettes államtitkár Úrhoz, azzal a kéréssel, hogy a Borsod-Torna-Gömör Helyi 

Akciócsoport rendelkezésre álló forrását az Irányító Hatóság kiegészítse és a hiányzó 37,5 

millió forintot a kérelmek alapján benyújtott forrásigényre tudják felhasználni pályázóink, így 

a térségben a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, a településkép és 

a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás 

megőrzése a helyi védelem alatt álló és műemlék épületeink megmentésre, megóvásra 

kerülnek, ezzel segítve az elmaradott vidéki térségek fellendülését. 

A nyertes pályázatok megvalósításához sok sikert kíván az egyesület, valamint az egyesület 

munkatársai készséggel állnak a pályázók rendelkezésére. 
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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata „ÚJ 

LEADER” intézkedések elfogadása 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 

16/2013. (III.6.) számú közleményében megfogalmazottak alapján a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2013. március 21-től április 15-ig, 

időterv szerint elvégezte a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 

felülvizsgálatát.  

Első lépésként a HACS saját weboldalán tette közzé a HVS 

felülvizsgálatot, valamint hírlevélben tájékoztatta róla a tagokat, és a 

korábban arra feliratkozott érdeklődőket. Ezzel egyidejűleg a 

projektötlet-gyűjtő adatlap kiküldése is megtörtént. A térség önkormányzatai az egyes 

településeken helyben szokásos módon értesítették a felülvizsgálatról a civil szervezeteket, 

vállalkozókat. 

Az egyesület három projektgyűjtő fórumot tartott a térség mikrokörzeteinek központjaiban: 

Vadnán, Szendrőben és Edelényben. A korábbi évek során tapasztaltakhoz képest a pályázói 

aktivitás alacsonyabb volt, ugyanakkor a HACS-ok felülvizsgálatra rendelkezésre álló ideje is 

rövidebb volt.  

A HVS felülvizsgálat alatt a HACS folyamatos konzultációs lehetőséget biztosított a 

munkaszervezet irodájában (3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.) személyesen és telefonon 

egyaránt. 2013. április 10-ig 54 db projektötlet adatlap érkezett, melyek stratégiába való 

adaptálása folyamatos volt.  

A HACS Tervezést Koordináló csoportot nem állított fel, az elnökség és a munkaszervezet 

közösen látta el a tervezési feladatokat. Az egyesület döntéshozó testülete – a közgyűlés-  a 

felülvizsgálat időszakában tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta az addig beérkezett 

projektötletek alapján a munkaszervezet által előkészített HVS módosításokat, és LEADER 

intézkedéseket.  

 

A HVS 2013. évi közgyűlés által elfogadott felülvizsgálata és a LEADER Terv tervezett 

intézkedései megtekinthetőek az egyesület honlapján (www.btge.hu) (IH által nem jóváhagyott 

állapot szerint)! 

 

Közgyűlés 

 

2013. január 25. 

 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2013. január 25. napján tartotta éves rendes közgyűlését, 

melynek fő napirendi pontja a 2013. évi költségvetés megvitatása, elfogadás volt. A 

költségvetés ismertetését követően az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke elmondta,  

hogy bizottság ülésén részletesen tárgyalták a  költségvetést, melyet egyhangú szavazat 

mellett fogadtak el. Néhány hozzászólást követően az Egyesület Tagsága szintén egyhangúlag 

támogatta a 2013. évi költségvetést.  
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Ezt követően a „Helyi termék, védjegy” projekt keretében a Galyasági Településszövetség 

képviseletében Koleszár Krisztián, a Szuhavögyi Települések Bányászlakta Szövetségének 

képviseletében Nagy Tibor tartott előadást a projekt állásáról.  

 

2013. április 5. 
 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Közgyűlése elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

2013. évi felülvizsgálatát, „Új” LEADER intézkedések bemutatását, és a LEADER Intézkedési 

Terv Intézkedések a Borsod-Torna-Gömör LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiájának keretében célkitűzéseket és intézkedéseket határozott meg. Ezt követően a 

közgyűlés határozott abban a kérdésben, hogy a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) szerepét és 

feladatát az Elnökség lássa el, majd sor került a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2012. évi 

beszámolójának, mérlegének, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentésének elfogadására is. 

(A dokumentumok az egyesület honlapján a www.btge.hu oldalon megtekinthetők!) 

 

            
 

 

Végül a közgyűlés a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását is elfogadta, mely szerint az egyesület ügyfélfogadása az 

alábbiak szerint módosul:  

 

hétfő, kedd és csütörtöki napokon 7.30 – 16.00, 

szerdán 7.30 – 17.30 és pénteken 7.30 – 14.00. 

 

 

 

http://www.btge.hu/
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Edelény a „megújulás kapujában” 

 

Edelény – Nagyszabású város rehabilitációs beruházás indul Edelényben.  

Hétszázmillió forintból újul meg idén Edelény belvárosa. Az uniós pályázati és az 

önkormányzat által hozzátett saját forrásból megvalósuló, „A megújulás kapujában” címet 

viselő beruházás elemeit Molnár Oszkár polgármester mutatta be. 

Az önkormányzat még 2009-ben nyújtotta be a pályázatát, amit a következő év elején hirdettek 

nyertesnek. A tavaly átadott – igaz, más forrásból megépített – belvárosi gyűjtőút már a 

nagyberuházás egyik lényeges elemének tekinthető. A közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően indulhat majd a teljes kivitelezés, de a polgármester még a kormányhivatal 

válaszára is vár. Azt javasolta ugyanis a kormánymegbízottnak, hogy az állam vásárolja meg 

a polgármesteri hivatal szintén felújítandó épületét, hogy a mos még szétszórtan működő a 

járási hivatalokat egy helyen tudják elhelyezni. A polgármesteri hivatal az eladási árból 

felújítható földhivatali épületben kaphatna helyet. 

A tervek szerint kicserélik a belvárosi víz- és csatornahálózatot, földbe kerülnek a légkábelek, 

a jelenleginél nagyságrendekkel több parkolóhelyet és zöldfelületet alakítanak ki, vadonatúj 

burkolatot kapnak az utcák és a járdák. 

A város lakosságát a polgármesteri hivatal mellett a könyvtár átalakítása érinti a leginkább. 

Az épület kibővítésével megoldódik az ott tárolt dokumentumállomány elhelyezésének gondja, 

de tágasabb és komfortosabb környezetet biztosítanak a könyvtárlátogatók számára is. 

A belvárosi rehabilitáció és funkcióerősítés csak az első ütem, mint a beruházás szlogenje is 

mondja, a megújulás kapuja. A második szakaszban ugyanis szeretnék az új gyűjtőútra terelni 

a 27. számú főút forgalmát, hogy ezzel a legszűkebb értelemben vett belvárosi rész 

sétálóutcává válhasson. 

A kastéllyal átellenben, a Bódva partján pedig telkeket alakítanának ki, ahová a műemlék 

által remélhetőleg fellendülő turizmust kiszolgáló vendéglátó, szállásadó és egyéb szolgáltató 

vállalkozások települhetnének. 

Félidőn túl a „Kistérséget építünk” program 
Sajtóközlemény 
 

                                                                     
 

2013. 04. 24. 

 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkózását célzó program keretében elkülönített európai uniós forrásból 2012 

szeptemberében komplex foglalkoztatási és fejlesztési projektet indított. 

A „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi 

Kistérségben megnevezésű, TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0012 azonosító jelű projektben 2012 
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szeptembere és 2013 szeptembere között, 41 fő, az edelényi kistérség területén élő, pályakezdő 

vagy tartós munkanélküli, diplomát adó képzésben részt vett személy foglalkoztatása valósul 

meg. A projekt, a korábbi „Több lábon” program elveivel és szerkezetével megegyezően, 

munkatapasztalat szerzés lehetőséget biztosít a kistérség önkormányzatainál, illetve az 

önkormányzatok által fenntartott intézményeknél. Ugyanakkor a foglalkoztatottak jelentős 

szellemi kapacitása a kistérség felzárkóztatásához fog közvetlenül is hozzájárulni. 

Képzettségüknek megfelelően öt ágazati munkacsoportot alkotnak a gazdaságfejlesztés és 

energetika, agrárium és környezetvédelem, turizmus, kommunikáció, oktatás és szociális 

fejlesztés területein. A kihelyezett gyakorlat mellett intenzív munkát kell végezniük a 

munkacsoportokon belül is. Ennek eredményeként aktualizált fejlesztési stratégiák készülnek, 

amelyekhez illeszkedő projektek kerülnek megfogalmazásra. A projekttervek a megjelenő 

pályázati kiírásokhoz igazodó kész pályázati anyagokban öltenek testet, amelyek magukban 

hordozhatják a további foglakoztatás lehetőségeit. 

A projekt első lépéseként minden foglalkoztatott részt vett a Regionális Civil Központ 

Alapítvány által tartott térségfejlesztési alapismerteket nyújtó 200 órás képzésen. A kihelyezett 

munkatársak 22, a kistérségben működő önkormányzat, önkormányzati intézmény, civil 

szervezet kapacitásbővítésére került sor. A projekt eddigi eredményeiről 2013 május második 

felében, egy konferencia keretében kaphatnak részletes tájékoztatást az érdeklődők. 

 

 

További információ kérhető: 

Osgyáni Gábor      Móré István 

projektmenedzser      szakmai vezető 

30-539-5687       30-373-6331 

osgyani.gabor@gmail.com     more.istvan@gmail.com 
 

 

 
„Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében 
nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben 
TAMOP-5.1.1-09/6-2010-0012 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Cím: 3780 Edelény, István király útja 52. 
Tel: +36 (48) 525-270 
Fax: +36 (48) 525-194 
E-mail: efop2012@gmail.com 
Web: www.edelenyikisterseg.hu 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkeszti a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
 3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.  

Tel.: 48/342-256  
E-mail:btge@t-online.hu 

 Web: www.btge.hu 
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