
Közösségi események és eredményei 
 

(A szögletes zárójelben a javaslatok, szükségletek alapján megfogalmazott intézkedések számát tüntettük fel, amely 
javaslatok mögött nem szerepel szám, azt más Operatív Program támogatja.) 

Település, dátum, 
megjelentek száma A megjelentek javaslatai, szükségletei 

Répáshuta 
2015.10.21. 
36 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 30, 
üzleti szféra: 4) 

Erdészeti gépbeszerzéssel vállalkozásfejlesztés. [8.] Jelenleg üzemelő camping 
bővítését tervezik újabb épületek kivitelezésével, energetikai korszerűsítéssel, 
RES energiaforrások felhasználásával [8.] továbbá kerékpárkölcsönző nyitás 
[7.] és csatlakozni a kiépülő kerékpár s egyéb sporteszköz kölcsönző 
hálózathoz. Fa használati és dísztárgyak faragásához elektromos kisgépek 
beszerzése. [1. 8.] Fa bútorok gyártásához önálló műhelyt építése, géppark 
bővítés, korszerűsítés. [8.] Az egészségmegőrzéshez kapcsolódó projekt 
megvalósítása képzéssel, természetjárással, egyéb ökoturisztikai 
megmozdulásokkal. [1. 6.] Alapítvány működtetéséhez szükséges forrás 
igénybe vétel. [1. 2. 3. 4 5.] Falusi szálláshely kialakítása már meglévő 
lakóingatlanból, továbbá egy látványkovács műhelyt építése, valamint kilátó. 
[8.] Önkormányzat számára elérhető, főleg rendezvényeket támogató 
projektek. [3.] Többfunkciós szolgáltató tér kialakítása. [9.] 
 

Kisgyőr  2015.10.26. 
6 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 4, üzleti 
szféra: 0) 

A magánszemélyek részére elérhető támogatások, kimondottan kis összegű, 
egy-egy falusi megmozdulást, baráti összejövetelt támogató projektek. [1. 2.] 
A helyi vállalkozók eszközfejlesztése, kisebb beruházásaik támogatása [8.], 
továbbá a turisztikai szolgáltató kosár bővítését eredményező pályázat. [6.] 
Lovas vagy erdei, egyéb nem motorizált turizmust támogató pályázati 
lehetőség. [7.] Fafaragó műhely létesítése. [1. 8.] 
 

Bükkszentkereszt 
2015.10.27. 
14 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 6, üzleti 
szféra: 6) 

Helyi ifjúsági tábor fejlesztése, épületek felújítása, új szálláshelyek kialakítása, 
épületenergetikai fejlesztések. [8.] Nem motorizált turizmusfejlesztés, lovas, 
lovas-kocsis megállók, kerékpárkölcsönző építése, üzemeltetése. [7.] 
Turisztikai vállalkozás fejlesztése: szálláshely szolgáltatása mellé, rekreációs 
központ és konferencia terem építése. Gyógynövény feldolgozó üzem építése, 
eszközbeszerzése. Szálláshely szolgáltatás fejlesztése, illetve kézműipari 
vállalkozás indítása. [8.] Sertésfeldolgozó épület felújítása, energetikai 
korszerűsítés. Erdészeti gépbeszerzés, szálláshelyfejlesztés. [8.] Nem 
motorizált turizmus fejlesztése, kerékpár és sí kölcsönző építése. [7.] 
Folyamatos ingyenesen igénybe vehető képzések, melyeken való részvételt 
követően szükségtelenné válik projekt menedzsment szervezet 
szolgáltatásainak igénybe vétele. [2. 3. 4. 5.] 
 

Bükkaranyos 
2015.10.28. 
18 fő (közszféra: 0, 
civil szféra: 6, üzleti 
szféra: 12) 

Árpahántoló gép beszerzése. Falusi szálláshely szolgáltatás indítása. Lovas 
szolgáltatás fejlesztése, lovardaépítéssel, lószerszám, egyéb kiegészítők 
beszerzésével. [7.] 

Tardona 
2015.11.02.  
9 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 5, üzleti 
szféra: 2) 

Lehetőség legyen őstermelők számára is pályázni LEADER forrásra. 
Közösségi közlekedés fejlesztése települések között, turisztikai attrakciók 
összekötése céljából elektromos vagy hibrid járművel. [7.] További turisztikai 
szálláshelyfejlesztések. [8.] 

Sajókeresztúr 
2015.11.03.) 
17 fő (közszféra: 7, 

Kereskedelmi szolgáltató hely átalakítása, építése. [8.] Pro lecsó program 
folytatása. [13.]  



civil szféra: 10, 
üzleti szféra: 0) 
Parasznya 
2015.11.04.  
10 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 8, üzleti 
szféra: 1) 

Kis- és családi vállalkozások támogatása. [8.] Önkormányzatok számára ÁFA 
támogathatósága. 

Sajóbábony 
2015.11.04.  
18 fő (közszféra: 3, 
civil szféra: 15, 
üzleti szféra: 0) 

Egyházszervezetek számára is minél több pályázatban részt lehessen venni. [1. 
2. 3 4. 14.] Kisteljesítményű malom építése. Fűrészgép beszerzése. 
Kertbarátok körének fejlesztése. [13.] 

Hernádnémeti 
2015.11.05.  
12 fő (közszféra: 0, 
civil szféra: 4, üzleti 
szféra: 8) 

Autószerelő mikrovállalkozás eszközfejlesztési pályázata. [8.] Húsfeldolgozó 
kisüzemi beruházás. Terménytároló építése. A lakosságot és a helyi 
fejlesztésekben gondolkodók számára információ és pályázati szaktanácsadás. 
[1. 2. 3. 4. 5.] Kereskedelmi egység fejlesztésének lehetősége. [8.] Üvegház és 
gyümölcsfeldolgozó beruházás. 
 

Cserépváralja 
2015.11.09.  
13 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 10, 
üzleti szféra: 2) 
 

Templom megújítása a külső homlokzat, fűtéskorszerűsítés, világítást 
korszerűsítése, kerítésépítés. Közösségi tér kialakítása, építése, mivel a 
településen nincs jelenleg ilyen. [9.] A közvilágítás korszerűsítése, elektromos 
szállító jármű és töltő állomás beszerzése. [7.] Borpalackozó, vendégek 
fogadására alkalmas helység kialakítása. [8.] Látvány kovácsműhely 
kialakítása és eszközei. [1. 8.] Látvány disznóvágáshoz kültéri kemence, alul 
nyitott szín, vizesblokkal, a tetőtérben pedig 10-15 fő részére falusi 
szálláshely. [1. 8.] Kutya kiképző és versenypálya. [1.] 
 

Mályinka 
2015.11.09.  
17 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 11, 
üzleti szféra: 5) 

A megjelentek a HFS tervezettel egyetértettek, javaslat nem hangzott el. 

Szirmabesenyő 
2015.11.10. 
23 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 5, üzleti 
szféra: 17) 

Helyi pincék fejlesztése turisztikai célú fejlesztése. [8.] Önkormányzat 
feladatellátását segítő eszközök, berendezések elhelyezésére szolgáló 
csarnoktér, sportpálya kialakítása. [9.] Meglévő lovarda fejlesztése. [8.] Ipari 
területek fejlesztése, infrastruktúra kialakítása. Megújuló energia előállítása 
közösségi és lakossági felhasználásra. [10. 11.] Tudásátadási szolgáltatás 
kialakítása. [1. 2. 3. 4. 5.] Vállalkozások támogatása. [8.] 
 

Dédestapolcsány 
2015.11.11. 
5 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 3, üzleti 
szféra: 0) 

Turista utak, bicikli utak kialakítása szükséges. Olyan minősített pályázat írói 
szervezet felállítása, amely segíti a település lakosainak elképzelését 
megvalósítani. [1. 2. 3. 4. 5.] 

Radostyán 
2015.11.11.  
9 fő (közszféra: 0, 
civil szféra: 2, üzleti 
szféra: 7) 

Nagy élő munkaigényes mezőgazdasági vállalkozások támogatása. Közösségi 
programok támogatása. [1. 2. 3. 4. 5.] 

Felsőzsolca 
2015.11.12. 
9 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 7, üzleti 
szféra: 1) 

Közétkeztetés megújuló energetikai fejlesztése. [10. 11.] A közösségi 
összefogást erősítő programok a civil szervezetek feladatellátását és annak 
szakmai színvonalát is erősítendő. [1. 2. 3. 4. 5.] 



Borsodgeszt 
2015.11.13. 
30 fő (közszféra: 4, 
civil szféra: 21, 
üzleti szféra: 5) 

Kisvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása. [8.] Főállás melletti 
tevékenység támogathatósága. Falusi szálláshely kialakításának támogatása. 
[8.] 

Mályi  
2015.11.16.) 
12 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 8, üzleti 
szféra: 3) 
 

Lovagoltatás, lovas turisztikai szolgáltatással kapcsolatos fejlesztések.. [7.] Helyi 
szakképzési központ létesítése. [1. 2. 3. 4. 5.] Kézműves tevékenység 
támogatása. [1. 8.] A helyi lakosok képzése, felkészítése pályázati 
lehetőségekre. [2. 3. 4. 5.] A tó és környezetének jobb kihasználása. Romák 
számára képzések. [2. 11.] Helyi piac létrehozása. Kézműves közösségek 
támogatása. [1. 9.] 
 

Kistokaj 
2015.11.17.  
2 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 0, üzleti 
szféra: 0) 

A megjelentek a HFS tervezettel egyetértettek, javaslat nem hangzott el. 

Emőd 2015.11.18.) 
26 fő (közszféra: 3, 
civil szféra: 23, 
üzleti szféra: 0) 

Családi házak energetikai fejlesztése. [10. 11.] A pályázatokkal kapcsolatos 
tudásátadás a leendő kedvezményezettek számára. [1. 2. 3. 4. 5.] A megújuló 
energiaforrásokat tartalmazó fejlesztéseket kell szorgalmazni. Fatelepítés 
szarvasgombával ötvözve. A pincesoron turisztikai fejlesztés. [1. 8.] 
Vagyonvédelmi céllal lovas járőr szolgálat. Működő sertéstelepen biogáz 
üzem megvalósítása. 
 

Hernádkak 
2015.11.19. 
23 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 13, 
üzleti szféra: 9) 

Olyan tájékoztató rendszer, hálózat kialakítása, amely segít eligazodni a 
pályázatok között. [1. 2. 3. 4. 5.] Lövészegylet pályázati lehetőségét 
megkeresni. [1.] Fogadónapokat tartani a pályázók számára a pályázati 
lehetőségekről. [1. 2. 3. 4. 5.] 

Harsány 
2015.11.20. 
5 fő (közszféra: 0, 
civil szféra: 4, üzleti 
szféra: 1) 

A megjelentek a HFS tervezettel egyetértettek, javaslat nem hangzott el. 

Cserépfalu, 
Tibolddaróc 
2015.11.23.  
(A fórum összevontan 
lett megtartva a két 
település esetében) 29 
fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 22, 
üzleti szféra: 6) 

Minél több települések közötti együttműködési lehetőség. [1. 2. 3. 4. 5. 10. 
11.] A települések között kerékpárutak és megfelelő minőségű utak 
kialakítása. Élőhely fejlesztési program. [6.] A Bükk-aljai települések tufakő 
kultúrájának fejlesztése turisztikai célból a lovasokkal, a borászokkal stb. 
összefogva és a településeket is összefogva. [6.] Lovas turisztikai fejlesztések 
(lovas tanya komfortosítása), ezek együttműködései. [7.] Méhészvállalkozások 
fejlesztési lehetőségei, méhészképzési lehetőség. Pályázati lehetőségek 
kihasználásához képzések, tájékoztatások. [1. 2. 3. 4. 5.] Rendezvényeket is 
több település összefogásával megvalósítani. [1. 2. 3. 4. 5.] 
 

Bőcs  
2015.11.24. 
18 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 13, 
üzleti szféra: 4) 

Több funkciós közösségi tér építése. [9.] Kézműves mesterségek támogatása, 
induló vállalkozásként. [1.] A mezőgazdasági hulladékok (napraforgó-, 
kukoricaszár) felhasználása, mint biomassza. A település lakosait, családjait, 
kisebbségi csoportokat bevonó rendezvények, képzések, attrakciók. [1. 2. 3. 4. 
5.] 

Varbó  
2015.11.26. 
14 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 12, 

Egy vállalkozó több projektjével is pályázhasson ugyanazon intézkedésen 
belül. A Varbói tó körül csatornarendszer és öntözési rendszer kialakítása. 
[12.] Turisztikai szálláshelyek kialakításának lehetősége. [8.] Az erdő 
kihasználása turisztikai céllal. [6.] A pincék kihasználásának növelése. [1.] 



üzleti szféra: 1) Forrásvíz palackozó üzem építése. [12.] Szolgáltató központ építése. [9.] 
Kézműves tevékenység támogatása. [1.8.] Személyek, családok számára is 
igénybe vehető energiahatékonyságot növelő beruházások. [10. 11.] 

Bogács  
2015.11.27. 
11 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 6, üzleti 
szféra: 4) 

Méhészet támogatása. Közösségi többfunkciós csarnok kialakítása. [9.] Falusi 
szálláshelyek kialakítása, fejlesztése [8.] Magán bölcsőde kialakítása. [8.] 
Élménypark kialakítása. [3.] 

Sajókápolna 
2015.11.27. 
2 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 1, üzleti 
szféra: 0) 

A ló mezőgazdasági használatának oktatása. [1. 7.] 

Sajólászlófalva 
2015.11.27. 
6 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 4, üzleti 
szféra: 0) 

Az önkormányzat épületének és a kultúrháznak a felújítása. Asztalos üzem 
létrehozása. [8.] Élelmiszercsomagoló üzem építése. Mesterségek 
tudásátadásának támogatása. [1. 2. 3. 4. 5.] 

Kondó  
2015.12.01. 
 3 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 2, üzleti 
szféra: 0) 

A közmunkások képzésének támogatása (vesszőfonás. kemenceépítés stb. [1. 
2. 3. 4. 5.] A tó fejlesztése turisztikai céllal. [8.] 

Szomolya 
2015.12.01. 
28 fő (közszféra: 6, 
civil szféra: 17, 
üzleti szféra: 5) 

Létre kell hozni a tufakő integrációt és kiaknázni a fejlesztési lehetőségeket. A 
tufakő építmények környezetének rendbetétele. Oktatási programot létrehozni 
a meglévő kőfaragó tudás átadására. A kőfaragás mellett a kőfejtést is oktatni 
kell. Hátrányos helyzetűek között is sok tehetség van, számukra is lehetővé 
kell tenni a képzést. A Bükk-aljai tufakő létesítményeket össze kell fogni egy 
attrakció keretében. A szőlő és borturizmus önállóan megállja a helyét és erre 
lehetne a tufakő integrációt is ráépíteni. A barlanglakásokat szálláshelyként is 
üzemeltetni. A Bükk-hegységben és a Bükk lábánál fakadó karsztforrások, és 
pozitív kutak vizeinek kinyerése és hasznosítása. [12.] 
 

Alacska  
2015.12.03. 
10 fő (közszféra: 3, 
civil szféra: 5, üzleti 
szféra: 0) 

Borturisztika fejlesztése. [1. 8.] Vadászat fejlesztése turisztikai céllal. [1. 8.] 
Közlekedés (e-mobilitás) fejlesztése települések között és ráhordás a volán fő 
vonalaira. [7.] Települési programok a lakosság bevonásával. [1. 2. 3. 4. 5.] 
Multifunkcionális tér kialakítása. [9.] Családok támogatási rendszerbe történő 
bevonása. [1. 2.] 

Alsózsolca 
2015.12.03. 
 6 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 3, üzleti 
szféra: 2) 

Mikro vállalkozások kis összegű pályázati lehetőségei. [8.] Hátrányos 
helyzetűek számára a ROMAVIRKA program megvalósítása. [11.] 

Kács  
2015.12.04. 
9 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 5, üzleti 
szféra: 2) 

Sajtüzem és látogatóközpontot kialakítása. Hagyományőrző kézművesség, 
hagyományápolás, gyerek rendezvények, ételkészítés, gyümölcsfeldolgozás 
bemutatása, oktatása, tudásátadása. [1. 2. 3. 4. 5. 13. 14.] Tanösvények 
kijelölése, erdei pihenő helyek létesítése.6. Működő arborétum fejlesztése. [1. 
8.] Működő fafaragó műterem galéria kialakítása, eszközbeszerzés és építés. 
[1. 8.] 

Sajólád  
2015.12.08. 
9 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 1, üzleti 
szféra: 6) 

Civil szervezetek számára működésre és rendezvények támogatására pályázati 
lehetőség. [2. 3. 4. 5.] Helyi kézműves tevékenység fejlesztésének támogatása. 
[1. 8.] 



Tard  
2015.12.08. 
21 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 17, 
üzleti szféra: 3) 

Az önkormányzati konyha felújítása, eszközbeszerzése. Magánszálláshelyek 
létesítése, felújítása falusi turizmus céljára. [8.] Helyi turisztikai attrakció 
létrehozása a matyó hagyományok mentén. [1. 3. 14.] Vállalkozás kis összegű 
eszközfejlesztése. [8.] Megújuló energiaforrás a közösségi energiaellátásban 
felhasználva és esetleg lakossági felhasználással. [11. 12.] 
 

Bükkábrány 
2015.12.09. 
9 fő (közszféra: 2, 
civil szféra: 5, üzleti 
szféra: 2) 

A Bükkábrányi őspáfrányt bemutató kiállítási tér és digitális múzeum. [1. 3. 
6.] Megújuló energetikai fejlesztések közösségi és lakossági felhasználással. 
[11. 12.] 

Sajópetri 
2015.12.14. 
5 fő (közszféra: 1, 
civil szféra: 4, üzleti 
szféra: 0) 

Közösségi tér építése hátrányos helyzetű csoportok ellátására. [9.] Települési 
rendezvények. [3.] Vállalkozók kisösszegű eszközbeszerzésének támogatása. 
[8.] 

Tematikus fórumok 
Bükkaranyos 
2015.11.17.  
12 fő (közszféra: 0, 
civil szféra: 12, 
üzleti szféra: 0) 

A résztvevők valamennyien egyházszervezetek képviseletében jelentek meg. 
Ismertetőt hallhattak az egyházszervezetek számára az EU és a hazai 
támogatási lehetőségeikről, a HFS tervezésének folyamatáról és jelenlegi 
tartalmáról. Javasolták, szükségét látják: lehetőség legyen a hátrányos 
helyzetű csoportok szociális ellátására szolgáló közösségi terek építésére, 
felújítására (Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség, Szirmabesenyői Római 
Katolikus Egyházközség), [9.] Javaslat érkezett ravatalozók rendbehozatalára, 
felújítására, infrastruktúrájának fejlesztésére (Harsányi és Bükkaranyosi 
Református Egyházközségek, Hernádkak). [14.] Javasolták a meglévő 
elektromos töltőállomások hasznosítását az elektromos közlekedésben. [10.] 

Bükkaranyos 
2015.11.18.  
19 fő (közszféra: 16, 
civil szféra: 3, üzleti 
szféra: 0) 

A rendezvény célja volt a településvezetők tájékoztatása az Operatív 
Programok kínálta lehetőségekről, a Vidékfejlesztési Programról és a HFS 
készítéséről. Javasolták, szükségét látják: a településeken megvalósult 
elektromos töltőállomások kihasználása elektromos járművek beszerzésével. 
[10.] A polgármesterek fontosnak tartották, hogy olyan fejlesztések 
valósuljanak meg, amelyek a kötelező fenntartási idő után is rentábilis és a 
település hasznára válik. A meglévő energiaudvarok hasznosítása olyan 
formában is elképzelhető, hogy településüzemeltetési feladatok ellátását 
szolgáló eszközöket (pld. elektromos fűnyíró) is lehetne üzemeltetni ilyen 
módon. [10.] Fontos a széleskörű ismeretátadás a megjelelő pályázati 
dömping miatt. [1. 2. 3. 4. 5.] Az önkormányzatok vezetői vegyenek részt a 
településen működő vállalkozások és civil szervezetek elhelyezésében a 
pályázati rendszerekben. [3.] 

Kistokaj  
2016.01.14.  
40 fő (közszféra: 7, 
civil szféra: 19, 
üzleti szféra: 14) 

A fórum célja volt a Vidékfejlesztési Program (VP-3-4.2.1-15) pályázati 
lehetőségeinek kapcsolódása a BTLE Helyi Fejlesztési Stratégiájához. A 
rendezvényen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BAZ Megyei 
Igazgatóságának élelmiszeripari referense adott tájékoztatást a megyei 
élelmiszeripari stratégiáról.  

Bőcs  
2016.01.21.  
35 fő (közszféra: 20, 
civil szféra: 11, 
üzleti szféra: 4) 

A fórum célja volt a BAZ Megyei Terület-, és Településfejlesztési Operatív 
Program intézkedéseinek bemutatása és a HFS-ünk és a TOP kapcsolódási 
pontjainak kijelölése. Meghívott előadó volt Török Dezső, a BAZ Megyei 
Közgyűlés elnöke. Kapcsolódási pontokat találtunk a kerékpáros közlekedés 
fejlesztése, [6. 7.], a megújuló alapú erőművek telepítése, [10. 11.] a 
társadalmi együttműködések elősegítése, [1. 2. 3. 4. 5.] és a barnamezős 
területek rehabilitációja intézkedésekkel [10. 11.] területén. 

 


