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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

Emlékeztető 
 

Téma: IV. TMCS ülés 
Időpont: 2015. 10. 28 13:00-15.30 
Helyszín: Művelődési Ház, Szob 

 
A negyedik alkalommal összeült munkacsoport most a szobi művelődési házban tartottam 
meg a megbeszélést. Az ülésre szakértők érkeztek, akik különböző témákban előadásokkal és 
kötetlen beszélgetésekkel segítették a munkacsoport munkáját.  
Az előadások előtt az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket és elmondta aznapi 
programot.  
Az első előadó Újlaky Zoltán, Szobi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője: 

• szobi kistérség szociális ellátásának bemutatása- 100% önkormányzati 
ellátásban működik  

• idős ellátás- otthonok vannak Bernecén, Kemencén és Szobon, amelyek helyi 
fenntartásban működnek 

• gyerekotthonok – Bernece, Kemence 
• gyermekjóléti szolgálat minden településen működi az önkormányzatoknál 
• helyi problémák: fiatalok eljárnak dolgozni, az idősek segítség nélkül 

maradnak, a foglalkoztatási adatok szerint a munkanélküliség 10%, bizalmi 
állásokra nincsenek megfelelő embere, iskolabezárások miatt épületek 
üresedtek meg és lettek kihasználatlanok 

o volt tavaly egy mintaprojekt, ahol közfoglalkoztatottak segítettek 
időseknek, de az idénre leállt 

o képzések voltak: hegesztő, otthoni szociális segítő, 7-8. osztály 
befejezésére irányuló képzés. 

• alapellátásban a lakosság 10% érintett. Az ellátás két úton valósul meg állami 
normatíva alapján, ami megnehezíti a hosszú távú szervezést, mert nem 
kiszámítható é a térítési rendszer alapján.  

• A szociális étkezésben résztvevők 10-20% kedvezményt kapnak a napi egy 
meleg étel árából.  

• Lehetőségek és tervek:  
 család és gyermekvédelmi központ fog nyílni Szobon 
 az önkormányzatoknak egyre nehezebb fenntartani, megoldani a 

szociális problémákat, ezért lehet, hogy egy megoldás lenne pl. ha 
az óvodák működtetését átvennék a civil szervezetek.  

 képzések nőknek -> munkalehetőség, helyben maradás-> 
gyermekvállalási kedv 

 őstermelők bevonása a közétkeztetésbe 
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 szakmunkásképzők – kihelyezett tagozatok 
A javaslat az volt, hogy az ellátási formák valamint a lehetőségek, javaslatok bekerüljenek a 
HFSBe. 
Az előadással kapcsolatban felszólalt Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere. 
Megemlítette, hogy sok esetben a fiatalok képzettsége miatt nem tudnak a településen, vagy a 
közelben elhelyezkedni, nincs a végzetségüknek megfelelő állás. Érdemes lenne a 
vállalkozásokat és a vállalkozási kedvet megerősíteni, mert lassan az önkormányzatoknak 
munkahely teremtési feladatai is lesznek. Viszont a stabilitás törvény miatt nagyon 
megnehezítették az önkormányzatok működését. 
 
Weider Walter, MNVH Pest megyei referens előadása következett. 

• LEADER szervezeteknek nyújtanak segítséget: rendezvényszervezés, 
kiadványszerkesztés, programok szervezése 

• civil szervezeteket, önkormányzatokat, vállalkozókat és IKSZT-ket és agrár szociális 
szövetkezeteket támogatnak 

• segítenek a helyi fejlesztési stratégiák elkészítésében is 
 
Kánai Gergely, Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. projekt menedzseré volt a 
harmadik előadás.  

• statisztikák alapján 2013-ban a vándorlási egyenleg pozitív volt (+73) 
• kevés a vállalkozás a térségben a többi térséggel szemben 
• több operatív programról is szó volt ( ETE, VEKOP, IKOP, KEHOP, VP)  
• szó volt az új családi bölcsődei programról és az azzal kapcsolatos pályázati 

lehetőségekről.  
• az előadást csatoltan megtalálják az e-mailben 

 
Az utolsó előadás és beszélgetési téma a rövid ellátási láncról szólt, dr. Kujáni Katalin, REL 
szakértő tartotta. Az ő előadása is csatolva van az e-mailben. Az egyesület által készített 
kérdőíveket dolgozta fel, melynek eredménye alapján a következő dolgok körvonalazódtak: 

• tejtermék, hústermék feldolgozás fejlesztése -> érdemes beletenni a SWOT-ba 
• kézműves pékségek hiánya 
• közösség-fogyasztó bevonása=> gasztrohangulat, gasztroturisztika 
• információhiány a termékekről, piacokról, termelőkről 
• ár-> termelőknek képzés, a megfelelő árképzéshez 
• nem szimpatikus a termelő személye, stílusa 
• nem védjegyre van szükség, hanem egy márkára-> hozzátartózás 
• falusi vendégasztalok  
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