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1.

A stratégia elkészítésének
bevonásának folyamata

1.1.

Előzmények

módja,

az

érintettek

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága felhívást tett közzé
TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel, KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD, azaz
Community Led Local Development) megvalósítása érdekében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák
elkészítésére. A felhívás célja a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi
társadalmak megújítása, valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.
A CLLD keretében a helyi közösségek alulról jövő kezdeményezések mentén alakítják ki fejlesztési
stratégiájukat (a vidéki térségekben megvalósuló LEADER programokhoz hasonlóan), mely a helyi igények,
fejlesztési szükségletek innovatív megoldására – jelen esetben KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS
ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK fejlesztésére – összpontosít.

1.2.

Tervezés folyamata

A felhívás tartalmi elemeinek megismerését követően 2016 májusában megalakult a helyi akciócsoport
(HACS). Az igények minél szélesebb feltérképezése, a nyitottság, a korábbi közösségi tevékenységekben
való részvétel, illetve az ágazatköziség elvének érvényesítése érdekében került bevonásra a civil- a köz-,
illetve a vállalkozói szférából is több tag. Ennek megfelelően a közszférát Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, a Kapcsolat Központ, valamint a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ képviseli. Az ipari tevékenységet folytató CSOMIÉP Kft.,
az éttermi szolgáltatást nyújtó Garaboy Kft., valamint az informatikai vállalkozás, a System Service Kft. a
vállalkozói szférát képviselik. A civil szféra képviselői közül a Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány, a
Sóshalmi Olvasókör, a Kertvárosi Olvasókör, az Újkishomoki Olvasókör, valamint a Szentháromság Plébánia
került bevonásra.
A HACS célja a helyi közösség fejlesztési keretének megteremtése, úgy, hogy az minél több lokális
tapasztalaton nyugvó elképzelés megismerésével kerüljön kialakításra. Ennek érdekében a stratégiai
folyamat első lépéseként három tematikus csoport alakult: egy, az infrastrukturális beruházásokkal
foglalkozó, egy szoft, közösségi programokkal foglalkozó, munkacsoport, illetve egy stratégiai
munkacsoport. A munkacsoportok fő feladata a stratégiai tervezés folyamatában való részvétel, a
műhelytalálkozókon való részvétel, a tervezés során előállított anyagok véleményezése, az egyéb
szervezetekkel való kapcsolattartás és ezen szervezetek érdekeinek képviselete volt.
A HACS tagok mellett olyan, a helyi közösség- és kultúraszervezésben releváns helyi szereplők is bevonásra
kerültek a tervezési folyamatba, akiknek szakértelme és helyismerete hozzájárulhatott a szükségletek
lehető legszélesebb körű becsatornázásához. Így egy olyan széles körű fórum jött létre, amely a város
életében jelentős szerepet betöltő, kisebb-nagyobb érdekcsoportokat képviselő szervezeteket tömörít.
A munkacsoportok összesen négy alkalommal ültek össze, melyek lebonyolítása külső szakértő bevonásával
történt: kétszer 2-2 munkacsoport-találkozó került megrendezésre, kétszer pedig összevont találkozó
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valósult meg a munkacsoportok között. A munkacsoport-ülések során a munkacsoporttagok első lépésben
megismerkedtek a HKFS tartalmi előírásaival, a tervezési és megvalósítási folyamat lépéseivel, illetve
elfogadásra került a tervezéshez kapcsolódó részletes ütemterv. Ezek után a második munkacsoport-ülésen
elkészült a SWOT a releváns tematikus területek erősségei és gyengeségei, lehetőségei és veszélyei
felvázolása révén. A harmadik munkacsoport-ülésen került sor a jövőkép, a fejlesztési szükségletek, a fő
beavatkozási irányok megfogalmazására. A személyes részvételt követően írásos véleményezésre és
kiegészítésre is módjuk volt a munkacsoportok tagjainak.
A tervezés minél szélesebb körű bevonása és átláthatósága érdekében lakossági felmérés készült, amelybe
157 fő került bevonásra. Ezen felül a város honlapjára feltöltésre került egy projektgyűjtő adatlap civil
szervezetek számára. Társadalmi aktivitásukat jelzi, hogy 42 projektötlet érkezett vissza különféle civil
szervezetek részéről. Az ilyen formán összegyűjtött javaslatok egyenlő súllyal kerültek kiegészítésre a HACS
által megfogalmazott ötletekkel.
A tervezés széleskörű társadalmasítása számos olyan elemmel gazdagította a stratégiát, amely növeli annak
alátámasztottságát, sokrétűségét és igazolja a kitűzött célok társadalmi igényét. A közösségi bevonás egyik
legfontosabb eredménye, hogy az egészség és az innováció, mint horizontális cél megfogalmazásra került.
Alábbi táblázat összegzi a helyi érintettek bevonásának elemeit, a kapcsolódó eseményeket és a
társadalmasításhoz kapcsolódó tevékenységeket.
Társadalmasítási esemény

Két munkacsoport találkozó

Két munkacsoport találkozó

Helyszín és időpont

Tartalom

2016 augusztus 10.,
Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal

2016 augusztus 31.,
Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Munkacsoportok összevont
ülése

2016 október 5.,

Munkacsoportok összevont
ülése

2016 november 9.,

Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal

A stratégia tartalmának
átbeszélése;
Részletes munka- és ütemterv
kialakítása
Fejlesztési igények
megfogalmazása
SWOT készítése
Jövőkép és célok megfogalmazása
Beavatkozási területek
megfogalmazása, kapcsolódása a
jövőképhez és célokhoz
Beavatkozási területek részletes
megfogalmazása

Fejlesztési igények
megfogalmazása (157 értékelhető
Lakossági felmérés
2016. szept. 14 – 2016. okt. 14
válasz, 15-73 év közötti
válaszadók)
Fejlesztési igények, konkrét
Projektgyűjtő adatlapok civil
projektötletek megfogalmazása;
2016. szept. 14 – 2016. okt. 14
szervezetek részéről
(43 projektötlet érkezett be 30
civil szervezettől)
1. táblázat: Tervezési folyamat társadalmasítási eseményei

Infrastruktúra
munkacsoport

Név

Szervezet

HACS tagok

ifj. Mészáros Antal

Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.
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Más érintettek

Kálmán Pál

System Service Kft.

Benkő Zsolt

HMV MJV Önkormányzat

Molnár Ernő

Sóshalmi Olvasókör

Kecskemétiné Varga Beáta

Kertvárosi Olvasókör

Bánfiné Katona Éva

Kispiac Étterem

Miklós Anikó

Újkishomoki Olvasókör

Perényi János

Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület

Szemerey Márta

Tér-Idő Műterem Bt.

Molnár Zsolt

HMSZ Zrt.

Zsarkóné Sánta Zsófia

Visszhang utcai Olvasókör

2. táblázat: Infrastruktúra munkacsoport tagjai

Program
munkacsoport

HACS tagok

Más érintettek

Név

Szervezet

Walterné Böngyik Terézia

Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány

Bálint Gabriella

Kapcsolat Központ

Benkő Zsolt

HMV MJV Önkormányzat

Kecskemétiné Varga Beáta

Kertvárosi Olvasókör

Miklós Anikó

Újkishomoki Olvasókör

Németh László

Szentháromság Plébánia

Varga Anikó

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Vári Beáta

HÓDIÁK Hódmezővásárhelyi Közhasznú Diáksport Egyesület

Simon Imréné

Csúcsi Olvasókör

Gyurisné Pethő Zsuzsanna

Egészséges Vásárhely Programiroda

Soós Csilla

Batidai olvasókör

Saja Mária

Hódmezővásárhelyi Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok
Egyesülete
3. táblázat: Program munkacsoport

Stratégiai
munkacsoport
HACS tagok
Más érintettek

Név

Szervezet

Kecskemétiné Varga Beáta

Kertvárosi Olvasókör

Szél István

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

Hegedűs Zoltán

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata
4. táblázat: Stratégiai munkacsoport
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2.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület
és lakosság meghatározása

Hódmezővásárhely megyei jogú város lakónépessége Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2015.
január 1.) alapján1 44 795 fő, területi kiterjedése rendkívül nagy, 48 798 ha. Ez a város teljes területét és
lakónépességét jelenti, kül- és belterület szerinti csoportosításban legfrissebb adatként a 2011. évi KSH
népszámlálás adatai állnak rendelkezésre, mely a külterület lakosságát 3 493 főben állapította meg. Az
azóta eltelt időszakban azonban Kishomok belterületbe vonása megtörtént, így a külterületi lakosság 2 558
fő (a város népességének 5,55%-a)2.
Elmondható, hogy a város belterülete és külterülete meglehetősen eltérő jellemzőkkel bír: míg a belső
városrészek sűrűbben beépítettek és lakottak, a külterületi településrészek gyéren lakottak, a hagyományos
tanyaszerkezetet jobban megőrizték. Éppen ezen eltérő jellemzők miatt a Vásárhelyi Helyi Közösség
döntése értelmében jelen fejlesztések akcióterületét a város belterülete képezi, a külterület pedig a
Vidékfejlesztési Program (VP) szerinti vidéki térségnek minősül a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület
fejlesztési területeként (1. ábra). Ennek értelmében tehát a jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
akcióterülete Hódmezővásárhely belterülete, amelynek része (egyéb belterületként) Szikáncs, Kútvölgy,
Batida, Erzsébet és Mártély üdülőterület is.

1. ábra: Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési területe
1
2

Forrás: Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2015. január 1.) https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2015.pdf [2016.12.20.]
Számított adat a KSH 2011-es városrészi népszámlálási adatai alapján.
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Forrás: Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020

Az akcióterület ilyen szemléletű lehatárolását a fent említett településszerkezeti okokon, valamint a
megfigyelhető társadalmi, kulturális és gazdasági folyamatokon túl a fejlesztéspolitikai előzmények is
indokolják: a város külterülete A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület keretében a korábbi tervezési
időszakban is önállóan tervezte meg helyi fejlesztési stratégiáját.
Mindemellett Hódmezővásárhely teljes belterületének akcióterületként való kijelölését indokolja a – sok
esetben eltérő városrészi arculat ellenére – annak kulturális és közösségi kohéziója, valamint a különböző
intézmények és közösségi terek elhelyezkedése. Az akcióterület effajta lehatárolását támasztja alá továbbá:
●

●
●
●

●
●
●

az eddig megvalósult és tervezett jövőbeni közösségi-kulturális fejlesztések elhelyezkedése és
azok folytatásának, kiterjesztésének vizsgálata: a fejlesztések nagyobb része a belvárosban vagy
annak közelében található, ugyanakkor az igénybevevő közönség gyakran az egyéb városrészek
lakossága;
a közösségi terek viszonylagos hiánya a belterületen;
az olvasókörök felújításának hálózatos, több városrészt lefedő terve (amely a HKFS
kulcsprojektje);
az eltérő társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkező városrészek közti együttműködés és
tapasztalatátadás, ezáltal az együttműködőbb és integráltabb helyi társadalom
megteremtésének igénye;
a stratégia célcsoportjainak nem területi alapon való meghatározása, hiszen fontosabb az egyes
csoportok és korosztályok egyedi igényeire való reflektálás;
a lakosság minél nagyobb arányban való bevonására való törekvés;
az egyéb városi fejlesztésekkel való összhang megteremtésének és erősítésének igénye.

A projekt épít a város korábban megvalósított, illetve a jövőben tervezett projektjeire is. A korábban
megvalósított projektek közül a dőlt betűkkel kiemelt projektek vagy a közösségi-kulturális infrastruktúra
fejlesztését célozták közvetlenül (Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem és II. ütem,
Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése, "A látványos raktár: butella, motolla,
behívótábla" - a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztése), vagy a civil
szervezetek aktivitására és pályázataira építő programalap is létrejött a projekt keretében (Szabadság téri
szociális célú városrehabilitáció).
Projektazonosító

Projekt megnevezése

Projektgazda

DAOP-5.1.2/C-2010-0002

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program I. ütem

Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata

DAOP-5.1.2/C-14-K2-20140002

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (Tornyai Hódmezővásárhely
Város-rehabilitáció) II. ütem
MJV Önkormányzata

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0254

Szabadság tér 93., Magvető u. 2. és Malom utca 25. alatti Hódmezővásárhely
óvodai intézmények energetikai korszerűsítése
MJV Önkormányzata

KEOP-4.10.0/U/15-20150016

Gyarmati Dezső Sportuszoda technológiai hő- és villamos
Hódmezővásárhely
energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrások
MJV Önkormányzata
alkalmazásával

DAOP-3.1.2/A-11-20110031

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Hódmezővásárhely
Jogú Város területén
MJV Önkormányzata

ÁROP-1.A.3-2014-2014-

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhely
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0086

Hódmezővásárhelyi járásban

DAOP-4.2.1-11-2012-0029

A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai
infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen

TÁMOP-5.3.1.B-2-12/22014-0093

Nő az esély - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása
Hódmezővásárhely
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (Roma dajkák
MJV Önkormányzata
foglalkoztatása az Egyesített óvodában)

TIOP Agóra program

Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és Hódmezővásárhely
bővítése
MJV Önkormányzata

TÁMOP-6.1.2.A-14/2-20140046

Egészségben az erő - testmozgás és életmódprogramok Kertvárosi Katolikus
iskolánkban
Általános Iskola

DAOP-5.1.3-11-2011-0002

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület infrastrukturális
Hódmezővásárhelyi
feltételeinek fejlesztése sportpálya korszerűsítéssel és
Kosársuli
eszközbeszerzéssel kombinálva a lakosság sport tevékenységi
Sportegyesület
igényeinek figyelembe vételével

DAOP-5.1.2/C-09-2f-20120002

Szabadság téri szociális célú városrehabilitáció

Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata

TÁMOP
0013

Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt!

Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata

3.3.3-08/1-2009-

MJV Önkormányzata
óvoda Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata

"A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla" - a
Hódmezővásárhely
DAOP-2.1.1/B-09-2009-0012 hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum látogatóbarát
MJV Önkormányzata
fejlesztése
5. táblázat: A Hódmezővásárhelyen korábban megvalósított közösségi-kulturális célú fejlesztések
Forrás: palyazat.gov.hu

A város közeljövőben tervezett fejlesztéseit Hódmezővásárhely Integrált Területi Programja tartalmazza (ld.
6. táblázat). A HKFS-hez az ITP keretében tervezett projektek közül elsősorban a dőlt betűkkel jelölt
projektek kapcsolódnak: a Zöld Vásárhely és a Szent István Város-rehabilitáció II. üteme a projekt keretében
tervezett szoft programok révén kapcsolódnak, a Társadalmi kohéziót célzó helyi programok (A helyi
identitás és kohézió erősítése, Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok) pedig hasonló célcsoportoknak kínálhatnak hasonló tartalmú tevékenységeket. Ugyanakkor a
társadalmi kohéziót célzó helyi programok elsősorban az ITP keretében megvalósuló, gazdaságfejlesztési és
településfejlesztési projektekhez kapcsolódó szoft akciók, és nem teszik lehetővé a helyi közösség
fejlesztését célzó stratégia és komplex program megvalósítását. Emiatt is fontos, hogy Hódmezővásárhely
közösségfejlesztését célzó komplex, az olvasókörök fejlesztésére, megújítására építő program
megvalósulhasson.
Intézkedés megnevezése

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése

Becsült költség
(mrd Ft)

Hód-Ipari Park közművesítése és közvilágítás korszerűsítése

1,094

Keleti elkerülő út

1,840

6.2 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Kertvárosi Bölcsőde felújítása

0,200

Óvodák korszerűsítése

0,564

6.3 Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Hódmezővásárhely belvíz elvezető rendszerének felújítása

1,000

Zöld Vásárhely (Hódtó városrész megújítása)

0,831

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Kerékpárút építése a 4414 jelű összekötő út mentén,
forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén

0,876

6.1 Gazdaság-fejlesztés
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Németh László Gimnázium energetikai korszerűsítése

0,500

Klauzál utcai iskola, Nádor utcai iskola és Szent István utcai
iskola energetikai korszerűsítése

0,458

Kovács-Küry Szociális Otthon energetikai korszerűsítése

0,600

Orvosi rendelők korszerűsítése

0,350

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ fejlesztése

0,182

6.7 Leromlott városi területek
rehabilitációja

Szent István Város-rehabilitáció II. ütem

0,233

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi foglalkoztatási paktumok kialakítása

0,821

A helyi identitás és kohézió erősítése

0,150

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok

0,140

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának
növelése
6.6 Városi köz-szolgáltatások
fejlesztése

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok

6. táblázat: Hódmezővásárhely Integrált Területi Programja (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések
Forrás Hódmezővásárhely Integrált területi Programja
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3.

Az
akcióterület
fejlesztési
lehetőségeinek elemzése

3.1.

Helyzetfeltárás

3.1.1.

Térszerkezet specifikumai

szükségleteinek

és

Hódmezővásárhely megyei jogú város az ország délkeleti részében, Csongrád megyében, a Csongrádi-sík
tájegységben helyezkedik el. A város jelenlegi pozícióját az átmenet jellemzi: a megyeszékhely Szeged és a
két országhatár közelsége előnyt jelent, ám az eddigi periférikus elhelyezkedését oldó M43-as autópálya
megépítéséből, valamint a 47. sz. főút felújításából adódó gazdaságfejlesztési lehetőségekkel a város – a
változó gazdasági-társadalmi környezetnek is köszönhetően – még nem tudott teljes mértékben élni.
A város kiterjedtsége rendkívül nagy, a közel 49 ezer hektáros területnek köszönhetően Magyarország
második legnagyobb városának tekinthető földrajzilag, de a terület több mint 95%-át a külterület és volt
zártkertek teszik ki. A város lakóterületei négy főbb besorolás alá esnek:
●

●

●
●

A nagyvárosias, telepszerű lakóterületek az 1950-es és 1980-as évek közt épültek (Szabadság tér,
Kertváros, Oldalkosár utca, Kistópart utca, Hódtó). Ezek döntő hányada mára fejlesztésre,
korszerűsítésre szorul.
A központi belterület egységes városszövetet képezve leginkább kisvárosias besorolás alá esik.
Annak ellenére, hogy a telkek, illetve lakóépületek méretei eltérnek, összhatásában mégis
egységes képet alkot.
Elsősorban a város déli részére jellemző a földszintes-egyemeletes kertvárosias beépítés, a helyi
lakosság megítélése szerint ez a legmagasabb presztízsű városrész.
A kishomoki és az öreg-kishomoki lakóterületek falusias beépítésűek, de ez egyéb belterületekre
is jellemző, (például Batidán, Kútvölgyön és Szikáncson).

A város közintézményei elsősorban a városközpontban, a Szt. István tér környezetében, a hódtói lakókörzet
északi és dél-nyugati részén, illetve a kertvárosi lakókörzet központjában helyezkednek el. A gazdasági
rendeltetésű területek részben alulhasznosítottak, mivel sok a megszűnt termelés miatt üresen álló
létesítmény, valamint a kijelölt, és még fel nem használt tartalék terület. A 47-es út mentén mintegy 60
hektár nagyságú terület áll a kereskedelmi, szolgáltató célú fejlesztésekhez rendelkezésre. Az Ipari Park a
város DK-i részén fekszik. Egy része még nem épült be, de a szabad területek elfogytak; az Ipari park
bővítése folyamatban van. Ezeken kívül több iparterületen is lehet még bővíteni, illetve barnamezős
területek is rendelkezésre állnak további ipari beruházásokra.

3.1.2.

Környezeti adottságok

Hódmezővásárhely alsóbb térszínei az Alsó-Tiszavidékhez tartoznak, míg magasabban fekvő területei a
Körös-Maros vidékhez. A Tisza szabályozása előtt a táj arculatát a Tisza évenkénti áradása határozta meg, és
az árterek karakterisztikájához igazodó tájhasznosítás volt a jellemző. Talaja termékeny, a szántóterületek
döntő része az országos átlagnál nagyobb aranykorona értékkel rendelkeznek, így ma már az iparszerű
mezőgazdasági termelés uralja a tájképet; ezért a tájhasználat során lényeges szempont a termőföld
mennyiségi és minőségi védelme. A városkörnyéki kertes területek kiemelkedő értékű tájalkotó elemek,
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amelyek meghatározóak a városkörnyéki tájkarakter alakulásában. Ezen területek lakó- és üdülőterületté
válása a település táji-, természeti értékeinek csökkenését okozhatja.
A települést a legjelentősebb alföldi túraútvonal, az Alföldi Kéktúra elkerüli, ennek ellenére több
természetvédelmi területtel rendelkezik. A korábbi ártér ökológiai rendszerét konzerválja a Mártélyi
Természetvédelmi Körzet, amely 1971 óta védett, területe több mint 2200 hektár. A Kardoskúti Fehértó a
Kőrös-Maros Nemzeti Park része és egyben UNESCO listás természetvédelmi terület. A Kardoskút és
Hódmezővásárhely közigazgatási határában fekvő terület a valamikori Vásárhelyi-puszta természetközeli
állapotban fennmaradt központi részét, közte a Dél-Alföld legjelentősebb szikes tavát, a már 1966-ban
védetté nyilvánított kardoskúti Fehér-tavat foglalja magába. A területre belépni tilos, de fedett
megfigyelőtoronyról lehet szemlélni a táj gazdag növény- és állatvilágát, többek között a szürke marha
gulyát, vagy a racka nyájat.
Zöldfelületek
A város lakossága a zöldfelületi ellátottságát tekintve mind mennyiségi, mind minőségi szempontból
viszonylag kedvező helyzetben van. A biológiailag aktív területek aránya a városban magas, mert nagy a
kertes, hagyományos családi házas lakóterületek aránya. A telepszerű többszintes nagyvárosias
lakóterületeken az épületek között jelentős nagyságú, parkosított zöldfelületeket, közcélú lakókerteket
alakítottak ki. A lakótelepek közkertjei általában rendezettek, gondozottak, funkcionális és zöldfelületi
rekonstrukcióra szorulnak. A belváros burkolt területeinek magas arányát részben ellensúlyozzák a város
arculatát, a településképet meghatározó, dendrológiai és településképi értéket is képviselő koros fasorok,
amelyek egy része már helyi védelem alatt áll, és a város továbbiakat is tervez helyi védetté nyilvánítani.
A város összes zöldterülete 348.955 m2, ami 1 lakosra vetítve mintegy 7,5m2/fő zöldfelületi ellátottságot
jelent az intenzíven fenntartott zöldfelületekre vonatkozóan. A pihenés, játék és sport céljára igénybe
vehető parkok aránya az elvárhatónál alacsonyabb a gondozott zöldfelületeken belül. A városban 27
játszótér, tornapálya, pihenőhely található, amelyek területe összesen 39.410 m2 (KSH, 2012).
A város zöldfelületei viszonylag egyenletesen oszlanak el a térben. A közcélú zöldfelületek (zöldterületek), a
magántulajdonú és az intézményi zöldfelületekkel (lakókertek és intézménykertek) együttesen adják
Hódmezővásárhely zöldfelületi arculatát. A közterek nagy része kisebb-nagyobb mértékű rekonstrukciót,
kertépítészeti fejlesztést igényel.
A zöldfelületi rendszer városszerkezeti és kondicionáló szempontból meghatározó elemei a Kásaerdő, mint
parkerdő egybefüggő, nagy kiterjedésű területe, a városközponti zöldterületek (Kossuth tér, Hősök tere,
Európa Park, Népkert, Európa Park) és értékes fasorok (pl. Ady Endre utca). A városközponti területek
fejlesztése a város egyik fontos célja a következő évekre, különösen a sport- és szabadidős, rekreációs,
valamint közösségi tevékenységek lehetőségének megteremtésének érdekében.
Épített környezet
Hódmezővásárhely – ahogy az alföldi városok nagy része – nem rendelkezik nagy számban ó- és középkori
műemlékkel, de az utóbbi 10 évben kedvező tendencia mutatkozik a műemlék védelem alatt álló
objektumok számában, amelyből a 2013-ban készült Hódmezővásárhely MJV Építészeti Örökség Vizsgálata
szerint 39 db van, ebből 7 db külterületen. A tulajdonjogukat tekintve több mint a fele az önkormányzat
tulajdonában van, a fennmaradó részen pedig nagyjából azonos arányban osztoznak az egyházak, a
magánszemélyek, illetve a gazdasági társaságok. Az épületek nagy része klasszicista, eklektikus, valamint
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szecessziós stílusjegyeket hordoznak, ezeken felül jelentősek a népi építészeti emlékek is. A legjelentősebb
épített műemlékek – a teljesség igénye nélkül – az Ybl Miklós tervei alapján épült Városháza, a Fekete Sas
Szálló, a Károlyi-ház, a Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Zsinagóga. A műemléki objektumok
döntő része megfelelő állapotban van, mindössze 10%-uk igényli a sürgős, állagmegőrző beavatkozást. A
műemlékek közel 40%-ának környezete szintén jogszabály általi védelmet élvez, ún. „műemléki környezet”
kategóriába tartozik. A város 2007-ben műemlékvédelmi koncepcióban foglalta össze a műemlékek
állapotát, a szükséges javításokat.
A műemléki épületeken kívül a város arculatának meghatározásában szintén fajsúlyos szerep jut a helyi
védelem alatt álló épületeknek és műszaki alkotásoknak, amelyek Hódmezővásárhely sajátos
városépítészeti arculatát adják. A helyi védelem alatt álló objektumok listája 2014-ben 230 db tételből állt.
Ezen felül a városra jellemző téglaépítészet számos, intézményesen nem védett lakóépület esetében tetten
érhető. A jellegzetes, helyi készítésű téglából épült és díszített több száz lakó- és középület kiemelkedő
környezeti értéket képvisel. Többségük a városközpontban és annak közelében áll, de szórtan szinte minden
városrészben megtalálhatók. Állaguk sajnálatos módon folyamatosan romlik, megfelelő állagmegóvásukat
ellehetetleníti a kompatibilis téglák hiánya. A téglából készült objektumok sorában kiemelt városszerkezeti,
várostörténeti és városképi jelentőséggel bír az 1881-ben épült, mintegy három km hosszú árvédelmi fal
(„Kőfal”, vagy „Kűfal”), amelynek folyamatos karbantartása és a funkcionális gazdagítására irányuló több
évtizedes önkormányzati és műemléki törekvések folytatása elengedhetetlen (egy része teljes mértékben
felújításra került).
Hódmezővásárhely régészeti öröksége régóta közismert, a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt
állnak, 6 lelőhely azonban külön jogszabály által is kiemelt – országos jelentőségű – régészeti védelem alatt
áll. A fellelt rézkori, kora és késő bronzkori kerámialeletek jelentőségét bizonyítja, hogy az OTrT a város
igazgatási területét világörökség várományos területek közé sorolta.
A közterületek egy része a városrehabilitációs programok (TORNYAI JÁNOS KULTURÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS
PROGRAM I és II. üteme, SZENT ISTVÁN VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM I. üteme) keretében felújításra kerültek,
azonban több zöldfelület (pl. Európa Park, Hódtó utcai lakótelep közparkja) is felújítást, fejlesztést igényel.
A városban 27 játszótér, tornapálya, pihenőhely található. A közösségi zöldfelületek jelentős részét (a
megfelelő színvonalú fenntartás mellett is) jellemzi, hogy funkcionális berendezettségük, felszereltségük,
illetve kertépítészeti kialakítottságuk, növényzetük alapján fejlesztésre, rekonstrukcióra szorulna.
A közigazgatási területen 10 helyi autóbuszjárat üzemel. További fejlesztési lehetőség Szeged irányában a
tram-train kapcsolat kialakítása. A város belterületén a kerékpárút hálózat jól kiépített, a kerékpározás
elsősorban hivatásforgalmi jellegű. A város rendelkezik Kerékpárosbarát Település címmel (2016).

3.1.3.

Kulturális erőforrások

Hódmezővásárhely kulturális élete gazdag múltra tekint vissza. Az 1873-as törvényhatósági jogú státusz
elnyerésével kezdődően kulturális élete folyamatosan fejlődött: megjelentek az olvasókörök, irodalmi
folyóirat jelent meg a városban, 1912-ben megalakult a Majolika- és Agyagipari Telep, amely biztosított a
népi fazekasság megőrzését. Számos kulturális intézmény jött létre és működött a városban, többek között
– csak a legjelentősebbeket kiemelve - a Tornyai János Múzeum, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ,
az Alföldi Galéria. Ezen épületek állapota az ezredfordulóra jelentősen leromlott, azonban a 2007-2013-as
fejlesztési időszakban a források jelentős része a kultúrafejlesztésre irányult. A Tornyai János Kulturális
Városrehabilitációs Program I. üteme, valamint a Minden Nap Kultúra! Program révén megújultak ezen
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épületek, és az épületek közötti fizikai kapcsolatot biztosító közterek, létrehozva a településen egy új
kulturális-közösségi teret, a Tornyai János Kulturális Városnegyedet.
A muzeális és közművelődési egységek, valamint a könyvtár integrálásával létrejött az önkormányzat
fenntartásába tartozó TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT, amely a város közgyűjteményi,
közművelődési valamint könyvtári feladatait egységesen látja el. A korábban párhuzamosan futó, hasonló
tevékenységek, a munkakörök racionalizálásával egy olyan intézmény jött létre, amelyben a kulturális javak
és a kapcsolódó közművelődés integrált, racionális módon történhet meg. Ezen reform sikeressége a
statisztikai adatokban is visszakövethető. A megújult intézményrendszer 2012 szeptemberétől szolgálja a
város lakosságát, és amint az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ adatai alapján az
azóta eltelt időszakban jelentősen nőtt a kulturális rendezvények és a résztvevők száma.

2. ábra: A kulturális rendezvények és a résztvevők száma Hódmezővásárhelyen, 2008-2014
Forrás: OMMIK adatai alapján saját szerkesztés

Kulturális és közösségi intézmények
Az alábbi kulturális és közösségi intézmények mind a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
tagintézményei.
Tornyai János Múzeum
Egy 1904-es ipari és mezőgazdasági kiállítás sikerérnek alapján a következő évben megalakult a város első
múzeuma. Az intézmény 1951-ben vette fel Tornyai János nevét, s ebben az időszakban vált fő profiljává a
képzőművészet, amelynek kicsúcsosodása az 1954 óta minden évben megrendezésre kerülő, országos
jelentőségű Vásárhelyi Őszi Tárlat. Az intézmény épületének 2012-es felújítása megteremtette a
lehetőséget, hogy a múzeum régiós jelentőségűvé váljon. Ennek megfelelően a kiállítási profil kettős:
egyrészt a helyi képzőművészeti alkotások bemutatása, amely legfőképpen a két állandó kiállításban
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(Hétköznapok Vénuszai, illetve Látványos raktár: butella, motolla, behívótábla) és visszatérő kiállításokban
(Vásárhelyi Őszi Tárlat) érhető tetten, illetve a rendszeresen visszatérő kiállítások pedig a kortárs
művészetet igyekszik reprezentálni. Ilyen például a fotó és képzőművészeti szimpózium kiállítása, illetve a
Művészeti Kuratórium által javasolt jelentősebb kiállítások. A múzeum számos külső kiállítóhellyel
rendelkezik:
●

●

Az ALFÖLDI GALÉRIA a klasszicista épület emeletén alföldi képzőművészek műveit láthatják az
érdeklődők. A földszinti kiállítótermekben kapnak helyet a képzőművészeti és fotó
szimpóziumokat kísérő időszaki kiállítások.
A kommunista diktatúrát a város történetén keresztül ismerteti az EMLÉKPONT, amely a 20. századi
diktatórikus rendszereket bemutató oktatóközpont, és közösségi pont is: előadóterme
konferenciáknak, könyv- és filmbemutatóknak, előadásoknak ad otthont, illetve tavasztól őszig
számos utcai rendezvényt tartanak az Emlékpontnál.

A felújított Zsinagóga kertjében, a Holokauszt 60. évfordulóján megnyitott MAGYAR TRAGÉDIA 1944 c. kiállítás
emléket állít az 1944-45-ös esztendők áldozatainak. A Zsinagóga kulturális rendezvények színhelye is.
●

●

Nagy György János, egykor tehetős hódmezővásárhelyi gazda 18. században épült parasztháza
ma a NÉPMŰVÉSZETI HÁZNAK ad otthont. A leginkább szőrhímzésű párnavégekről ismert tiszántúli
helyi hímzés, az egykori híres fazekas központ, valamint a virágos festésű, faragásos
asztalosmunkája tekinthetőek itt meg.
A művelődési központhoz tartozó egyéb kiállítóhelyek még a Kopáncsi TANYAMÚZEUM, ahol a régi
népi életmódot ismerhető meg, a népi műemlék védett PAPI-FÉLE SZÉLMALOM egyrészt betekintést
nyújt az egykori malom működésébe, illetve számos programnak is helyet ad. A PARASZTI ESZKÖZÖK
PINCEMÚZEUMA pedig magángyűjteményként ad helyet a paraszti élet bemutatásának.

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Hódmezővásárhely és térsége előadó-művészeti és közművelődési központja. A 2012-ben teljesen megújult
és kibővített intézmény nem csak saját szervezésű, hanem terembérleti díjért befogadott szervező irodák
rendezvényeinek is otthont ad. Programkínálata széles körű, megtalálható benne a könnyűzenei, népzenei,
komolyzenei koncertek és táncprogramok, de számos konferenciát is rendeztek már az intézményben. Itt
működik a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola is, de a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei
Iskolának is több programot szervez a művelődési központban, csakúgy, mint számos szakkör (foltmozaik,
tűzzománc, szövő, hímző), illetve táncklub is.
Németh László Városi Könyvtár
Az 1907-ben létesült könyvtár az utóbbi évtizedekben folyamatosan bővül. Helyet kapott benne a városi
helyismereti gyűjtemény, illetve a zenei gyűjtemény. Kiépült a közhasznú információs szolgálat, mely a
közhasznú információk összegyűjtésén, rendszerezésén és közzétételén keresztül nyújt a lakosoknak
eligazítást a hivatalos ügyekben. A könyvtárban számítógépes szolgáltatás is üzemel, ahol a látogatók
ingyen internetezhetnek, használhatják a könyvtár CD-ROM állományát. Az épület előcsarnokában
rendszeresek a városban élő és alkotó művészek képzőművészeti kiállításai, de itt található a névadó
Kossuth-díjas Németh Lászlónak az emlékszobája is az eredeti bútorokkal, az író személyes tárgyaival.
Mozaik Mozi
A mozi régóta hiányzott a város kulturális kínálatából, azonban 2013-ban megnyitotta kapuit az új Mozaik
Mozi, amely maximálisan megfelel a modern kor igényeinek: rendelkezik digitális (3D-s vetítésre is
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alkalmas) vetítőtechnikával és hangrendszerrel, kényelmes multiplex fotelekkel, valamint korszerű fűtési és
hűtési technikával.
Hódmezővásárhelyi művésztelep
A művésztelep kezdete a XX. század elejére nyúlik vissza, amikor is a városba visszatérő Tornyai János a
helyi művészek társaságában 1912-ben megalapították a Majolika- és Agyagipari Telepet, ahol a vásárhelyi
népi fazekasság hagyományai alapján népies és modern, használati és díszkerámiákat készítettek. A ma is
működő Majolikagyár ezen kezdeményezés utódjaként jött létre. Az első alkotóház 1957-ben létesült
Mártély üdülőterületén.
Egy időben a Képzőművészeti Főiskola nyári művésztelepe is itt működött, amely hatására számos, később
országos hírűvé vált művész telepedett le a városban. Az alkotóház mellett a kerámiaművészet másik fontos
fizikai kerete a Művészeti Alap és a város közös beruházásában épült kollektív műterem (1969), a Kohán
utcai két, 6-6 lakásos műteremház (1969-70) és a három Gosztonyi utcai műtermes lakás (1973). A
művésztelep két rendszeres eseményt tart: minden ősszel kerül megrendezésre a hat hétig tartó Vásárhelyi
Kerámia Szimpózium, majd azt követi a négy hetes Vásárhelyi festő Szimpózium.
Kulturális és közösségi programok
Hódmezővásárhely jelenlegi kulturális életét a sokszínűség, a rendezvények, előadások, és színes kulturális
programkínálat jellemzi, ahol a hagyományőrzés és a modern kor igényeit kielégítő programok egyszerre
jelennek meg. A művelődési központ - 2015 szeptembere és 2016 szeptembere között - több mint 132
programmal várta az érdeklődőket: színházi előadásokkal, komoly- és könnyűzenei koncertekkel, interaktívés gyermek kiállításokkal, tematikus nyári táborokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, különböző
nemzetiségi estekkel, fesztiválokkal, valamint népművészeti programokkal.
Az évente ismétlődően visszatérő programok többféle témakört ölelnek fel. A legnagyobb volumenű
rendezvények (mint a Hó(l)dfény Fesztivál, Bor és Pálinkafesztivál) a helyi lakosság egészét célozzák meg a
színes műsorkínálattal, míg a többi rendezvény általában tematikus. Kiemelendő a hagyományőrzést
szolgáló programok, programelemek, amelyek hozzájárulnak a gazdag, hosszú múltra visszatekintő helyi
hagyományok ápolásához. A legjelentősebb évente rendszeresen megrendezésre kerülő programok a
következőek:
●
●
●

●

Vásárhelyi Jazz/esték: az idei évtől induló, május-június-július hónapban megrendezésre kerülő,
háromállomásos jazz koncertsorozat.
Nyári esti színház: a nyári színházi szünet idejére tervezett, szintén 2016-tól induló színházi
programsorozat, amelynek az Alföldi Galéria udvara ad helyet.
Hód-tavi ROCK csata: ugyanúgy 2016-ben induló, a helyi fiatalok igényfelmérése alapján induló
két napos könnyűzenei rendezvény. Az elsősorban rock stílusú zenei program első napján a helyi
amatőr zenekaroknak is lehetőségük van a bemutatkozásra. 2016-ban 12 zenekar élt ezzel a
lehetőséggel. A rendezvény a Hód-tavi csata rekonstrukcióját célzó hagyományőrző eseménnyel
együtt került megrendezésre.
Színházi előadás-sorozat: a városban nagyon népszerűek a színházi előadások: a Bessenyei
bérletes előadások mind telt házzal zajlottak, így a tavalyi évben újabb bérletkínálat jelent meg
Pódium néven, amelynek célja a Bessenyei bérlet előadásaiból kiszoruló, de a színházi
előadásokat kedvelő közönség kiszolgálása. A családok számára elérhető egy három előadásból
álló Családi bérlet, „Jó együtt” címmel.
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●

●

●
●
●

●

Vásárhelyi Ízök Fesztivál: főzőversenyen, ahol az indulók kizárólag a Hódmezővásárhelyre és
környékére jellemző ételekkel nevezhetnek. A főzőversennyel párhuzamosan futó kerekasztalbeszélgetés témája a népi ételek mai korhoz való igazítása, tálalása.
Vásárhelyi Őszi Tárlat: az országban egyedülálló módon, hat évtizede minden esztendőben
megrendezésre kerülő kiállítás, amelynek az Alföldi Galéria földszinti termei adnak helyet.
Egyediségét töretlen hagyományán kívül az adja, hogy valamennyi képzőművészeti ág
képviselteti magát. A kiállítás megnyitóján – minden év október első vasárnapján – adják át a
Tornyai plakettet, amelyhez a hazai kiállítások között legmagasabb összegű, nettó egymillió
forintos jutalom jár. Az utóbbi évtizedekben többször rendeztek összegző, retrospektív kiállítást
az Őszi Tárlatok anyagából, például a Magyar Nemzeti Galériában, illetve a Műcsarnokban. A
kiállításhoz kézműves és kirakodó vásár is társul, 2016-ban 120 árus kínálta portékáit.
Operett és Musical Gála: újévi nagyszabású komolyzenei koncert.
Hó(l)dfény Fesztivál: Szent Iván éjjeléhez kapcsolódó két napos programsorozat, ahol a
hagyományőrzés mellett minden korosztály számára biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget.
Múzeumok éjszakája: az országos rendezvénysorozat keretében megvalósuló eseményre több
tematikus program is várja a látogatókat. Időpontja egybeesik a Hó(l)dfény Fesztivállal,
programkínálatukkal jól kiegészítik egymást.
Bor és Pálinkafesztivál: Szent István naphoz kapcsolódó többnapos programsorozat, ahol a
könnyűzenei koncertek mellett a magyar történelmi borvidékek boraival lehet megismerkedni.

Sport és szabadidős programok
A városi sport támogatottsága az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent, a vállalkozások sporttámogató
tevékenységének jelentős visszaesése miatt. Az önkormányzat lehetőségeihez képest bőkezűen támogatja a
sportéletet, fontos célként fogalmazva meg hogy a versenysport területén elért sportsikerek mellett a
lakosság szabadidős sporttevékenysége is erősödjön.
Ezen kedvezőtlen tendencia megfékezésére több törekvés is irányul. A helyi oktatási intézményekben már
2005-től az országban először és egyedülálló módon kötelező a mindennapos testedzés, ennek keretében a
kézilabda és labdarugás mellett heti egy úszásóra, télen pedig korcsolyázási lehetőség biztosított, (a 3-4.
évfolyamosoknak vívás is!), a tanórák után pedig több sportágat is érintő fakultatív sporttevékenység folyik.
Mindehhez kapcsolódik az is, hogy minden tanév elején és végén mérésen és szűrésen vesznek részt a
diákok.
A sportinfrastruktúra területén jelentős mértékű fejlesztések (2003 óta bruttó 6,7 mrd forintnyi értékben)
valósultak meg az utóbbi időben, amelynek egyik ékes példája, hogy a város 2016-ban a 43. Ifjúsági Úszó
Európa Bajnokság házigazdája volt. Az eseménynek otthont adó, teljes körűen felújított és kibővített
GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA szomszédságában működik a TÖRÖK SÁNDOR GYÓGYFÜRDŐ, amely a rekreációs
célú medencéken kívül úszómedencékkel is rendelkezik. A HÓDTÓI SPORTCENTRUM amellett, hogy az Eötvös
József Szakközépiskola tornatermeként szolgál, a város sportéletének is egyik központja. Ennek
tehermentesítésére épült a 2008-ban átadott, PPP rendszerben épült BALOGH IMSI SPORTKÖZPONT.
Kiemelendő sport-infrastrukturális elem a nagypályás műfüves labdarúgópályával is rendelkező VÁROSI
STADION, illetve a VÍVÓ- ÉS ÖKÖLVÍVÓ CENTRUM. Ezeken kívül teniszcentrummal, motocross pályával és extrém
sportpályával, görkorcsolya pályával is rendelkezik a város, valamint számos kisebb sportpálya, futópálya is
található a városban, mint a Somogyi Béla utcai futópálya és szabadidőpark, a Damjanich utcai műfüves
pálya. A város eltökélt szándéka az ehhez hasonló, kisebb léptékű sportinfrastruktúra további fejlesztése.
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Az intézmények a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezelésében vannak. Az iskolai
tornatermek egy része elavult, felújításuk az Önkormányzat forrásainak függvényében folyamatos.
Humán erőforrások, együttműködések és koordináció
A kulturális és közösségszervezési feladatokat a városban több intézmény és társadalmi szervezet látja el.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat az előzőekben már említett Tornyai János Múzeum és
Művelődési Központ látja el, amely a korábban széttagolt intézmények integrálásával jött létre. A Bessenyei
Ferenc Művelődési Központ munkatársai közül több munkatárs foglalkozik a kulturális programok
szervezésével.
A kulturális élet a helyi médiában is kiemelt szerepet kap, amelynek csatornái a helyi tévé (VÁSÁRHELYI TV),
rádió (RÁDIÓ 7), internetes portálok (PROMENÁD, VÁSÁRHELYI HÍREK, VÁSÁRHELY24, DÉLMAGYAR), megyei napilap
(DÉLMAGYARORSZÁG), illetve folyóirat (VÁSÁRHELYI LÁTÓHATÁR). A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. kezelésébe
tartozó Vásárhelyi Televízió Publikum c. műsora kiemelten kulturális témájú. A tévéadás az utóbbi időben
jelentős fejlesztésen ment keresztül: a digitális átállásnak köszönhetően nem csak a városban, hanem a
környező településeken is – összesen 100 ezer háztartásban – lehet fogni, akár HD formátumban is. A helyi
online újság, a Vásárhelyi Hírek külön kultúra rovattal rendelkezik, a Vásárhelyi Látóhatár negyedévente
megjelenő folyóirat pedig kifejezetten a helyi értékekkel, elsősorban helyismerettel, művészettel és
irodalommal foglalkozik hasábjain.
A közösségépítés, közösségszervezés akkor tud sikeres és hatékony lenni, hogyha alulról történik; ezek
leggyakoribb kezdeményezői az olyan civil szervezetek, egyesületek, amelyek a lakosság nagyobb rétegét
célzó profiljával képes a szervezett programokon keresztül a helyi társadalmat, vagy annak – lehetőleg
minél szélesebb rétegét – összefogni. Ilyen tevékenységnek tekinthetjük többek között a sportot, a
természetjárást, a zenét, a táncot, amely területeken tevékenykedő civil szervezeteket a városban is
megtalálhatjuk. Ezek mellett az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek is fontos részét képezik a város
civil életének, amelyek közül találhatunk helyi kezdeményezést ugyanúgy, mint az országos, sőt nemzetközi
szervezet helyi tagszervezetét, mint például a Vöröskereszt, vagy a Máltai Szeretetszolgálat.
Civil szervezetek
A civil szervezetek humánforrás-kapacitásukkal kulcsszerepet játszanak az alulról építkező
közösségépítésben és kultúrafejlesztésben. A városban a KSH adatai szerint 2015-ben a nonprofit
szervezetek száma összesen 253 db, a civil szervezetek száma 229 db.4 Az önkormányzat honlapja 158
egyesületet, civil szervezetet tart nyilván; ezek között 51 tekinthető sportegyesületnek és 107 minősül
egyéb egyesületnek, civil szervezetnek. Megállapítható, hogy a városban talán a legjelentősebb a város
országosan is egyedülálló sajátosságát képviselő olvasókörök száma (20db). Mellettük a népművészeti,
illetve egyéb művészeti célú szervezetek említhetők meg (ugyancsak 20 db), amelyek színesítik a város
kulturális életét, különböző művészeti ágakat képviselve (pl. képzőművészet, cigány művészet). Jelentős a
különböző hobbik, hagyományok köré szerveződő, vagy történelmi témájú szervezetek száma is (16 db),
akik tevékenységükkel fontos szerepet játszanak a helyi hagyományok ápolásában.
Sport egyesületek
A sportegyesületek listája 51 szervezetet tartalmaz.
4

Forrás: KSH; http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/ [2016.12.21.]
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A sportegyesületek között kiemelt szerepet töltenek be az úgynevezett TAO-s egyesületek, mint a jelentős
beruházásokat megvalósító, kosárlabda, labdarúgás utánpótlás csapatokat működtető HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY, a 368 sportolót és 480 intézményi programban résztvevő gyermeket megmozgató
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB, a 125 sportolót foglalkoztató HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB, a
jelentős iskolai jelenléttel büszkélkedő, 332 fős KOSÁRSULI SE, illetve a kiváló infrastruktúrával rendelkező
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÍZILABDA SPORT CLUB.
Alapsportágak (atlétika, úszás) egyesületei a HÓDIÁK SE (55 fő), a HÓD ÚSZÓ SE (153 fő), és a
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SENIOR ÚSZÓ – VÍZILABDA CLUB (163 fő), amelyek a rendelkezésre álló kiváló
infrastruktúrának (rekortánpályák, uszoda) is köszönhetően nagyszerű eredményeket érnek el országosan,
úgy utánpótlás, mint felnőtt szinten.
Nagyon népszerűnek tekinthetőek a küzdősportok is, számos egyesülettel képviselik magukat
Hódmezővásárhelyen. Ilyen a BOKSZ KLUB (30 fő), BOXBARÁTOK CLUBJA (50 fő), a BUDO SE (aikido, 32 fő),
HWARANG-DO SE (taekwon-do, hapkido, 70 fő), ITF TAEKWONDO KLUB (60 fő), JU-JITSU KLUB, MÁTÉ TAEKWON-DO
(150 fő), DRAGON SPORT CLUB (kick-box, 40 fő), ZANSHIN JU JITSU (25 fő)., az önvédelmi képzéseket tartó LEUNG
TING WING TSUN KUNGFU és HWTO KUNGFU, valamint a HÓD BARANTA (24 fő).
Fontos szerepet tölt be a diákolimpiák rendezésében, több mint 10 sportágban közreműködő
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI DIÁKSPORT EGYESÜLET, valamint egyéb csapatsportágak, mint az AMATŐR KISPÁLYÁS FUTBALL
LIGA (10-15 csapat, 180 fő), a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KÉZILABDA EGYESÜLET, a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI HÓDOK BASEBALL
SE.
Megemlítendőek még a szabadidősport egyesületek, mint a DOBÓ FERENC HORGÁSZEGYESÜLET (650 fős
tagságával az egyik legjelentősebb egyesület), a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FÉRFI TEKE KLUB, a TERMÉSZETBARÁT SE, a
RÁDIÓ KLUB, a ZÖLDLÉPÉS NORDIC WALKING KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET (78 taggal), illetve a technikai
sportegyesületek, mint a CENTER MOTORSPORT CLUB (36 fő), a pályagondokkal küszködő HÓD-KERÉKPÁROS SE,
illetve a POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET.
A régió sajátosságaiból fakadóan jelentős szerepet töltenek be a lovas sportok; ezek egyesületei a DÉLALFÖLDI LOVASUDVAR, a KÉKTÓI MÉNES, a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LOVAS KLUB, a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SPORTLOVASOK
EGYESÜLETE és a BABÉRLIGET LOVAS KLUB.
Egyéni sportok űzésének lehetőségeit biztosítják a CSOMORKÁNY SE (vívás), a nagy létszámú, nemzetközi
sikerekkel büszkélkedő HÓD-FITNESS SE, az ASZTALITENISZ SK, a SAKK SE, a HÓD-TRIATLON és ÖTTUSA SE, a
PROMENÁD TSE, a TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ CLUB, a HÓD-MENTOR SE, a HÓD MEZEI ŐRZŐK ÍJÁSZ EGYESÜLET, a MONOLIT
TEREP- ÉS VADÁSZÍJÁSZ SE, illetve a kiváló infrastruktúrával rendelkező TENISZ CLUB. Külön kiemelendő a
SZIVÁRVÁNY SE, amely a fogyatékkal élőknek nyújt sportolási lehetőségeket.
Végül, de nem utolsósorban fontos szerepet játszanak a néptáncokat és egyéb mozgásformákat, sportokat
(aquafitness gyerektorna, modern tánc, balett, zumba, mazsorett, fitness, kettlebell, fallabda, jóga, darts,
extrém sportok, stb.) biztosító egyesületek is.
Összegezve, a város 51 sportegyesületében 156 edző dolgozik, és 4 176 fő a sportegyesületi sportolók
száma (ezek közül 18 éven aluli 2 587 fő). A versenyengedéllyel rendelkező sportoló száma 1 775 fő (ezen
belül 18 éven aluli 1 383 fő). Ezáltal a város teljes lakosságához képest 8,0% az összes (igazolt) sportoló; a
18 éven aluli sportolók aránya a 18 éven aluli lakók arányához viszonyítva 25,2%.
2016 őszén a sportegyesületek körében készült felmérés alapján az alábbi főbb fejlesztési javaslatok
fogalmazódtak meg:
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●

●
●

●

Infrastrukturális jellegű fejlesztések (Új sportcsarnok építése, 4 pályás tekecentrum építése,
állandó, fedett jégpálya építése, a meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása, fejlesztése
mellett, városi fedett lovarda építése központi helyen, állandó asztalitenisz terem, Kása erdő
rendbe hozatala, új futó útvonalak kijelölése, Népkerti futópályához kiszolgáló helyiség építése).
Képzés fejlesztése (Sportiskolai képzés biztosítása, folyamatos képzés biztosítása az egyesületi
vezetők részére, a lovaglás mindennapos testnevelésbe történő illesztése)
Finanszírozás fejlesztése (Városi sporttámogatási rendszer visszaállítása, infrastruktúra használati
díjának enyhítése, pl. fix vízfelület biztosítása, uszodai belépők elengedése, sportolói ösztöndíj
rendszer bevezetése
Rendezvények szervezése (Szabadidős rendezvények szervezése, sportágválasztó rendszeres,
hosszú távú szervezése a nagy toborzó erejének kihasználására)

Olvasókörök

3. ábra: Az olvasókörök elhelyezkedése Hódmezővásárhelyen
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Forrás: saját szerkesztés

A legnépesebb csoportot a Hódmezővásárhelyen hosszú múltra visszatekintő olvasókörök alkotják. 1869ben alakult az első, de a 19. század végére a város az „olvasókörök városa” lett, számuk 1938-ban
meghaladta a 60-at. Jelenleg 20 darab működik a városban (ld. 3. ábra).
Ezen szervezetek nem csak a könyvek, sajtótermékek gyűjtésével, megosztásával és értekezésével
foglalkoznak, hanem programok, karitatív akciók megszervezésével a helyi közösség fejlesztéséhez,
összetartásához járulnak hozzá. Így egyfajta kiegészítő szerepet töltenek be az intézményi keretek között
szervezet kulturális kínálatban. Elhelyezkedésüket tekintve szinte minden városrészben előfordulnak: csak
Öreg-Kishomok városrészben nem működik olvasókör (Újváros-Ipartelep nem önálló városrész, hanem
Újváros részeként a város legjelentősebb ipari övezetét és az Ipari parkot foglalja magában).
Népművészeti, egyéb művészeti csoportok
Az önkormányzat honlapján regisztrált civil szervezetek között ez a legnépesebb kategória, 21 szervezet
tarozik ebbe a körbe. Nagyon jelentős a népdalkörök, kórusok és néptánc együttesek száma, ilyenek az
Aranykalász Népdalkör, az Aranypáva Népdalkör, az Árendás Néptáncegyüttes, a Belvárosi Népdalkör, a
Gazdasági Egyesület Délibáb Népdalköre, a Fandante Kamarakórus Egyesület, a Hajnalcsillag Citerazenekar,
a Hódmezővásárhelyi Városi Kórusegyesület, a Kamilla Dalkör Székkutas, a Kankalin Néptáncegyüttes, a
Luthor Gyula Színpadi és Szalontánc Egyesület, a Tarjáni Olvasókör Asszonykórusa Gyöngyvirág Dalkör, a
Városi Fúvószenekar, a Vásárhelyi Zenebarátok Köre, a Lányi Lajos Közhasznú Népművészeti Egyesület
Árendás Néptánc Csoport. Ezek mellett megemlítendő a Buborék Szabadművészeti Egyesület, a Galibák
Bábegyüttes, a Mártélyi Képzőművészeti Táborok Baráti Köre, a Vásárhelyi Béla Cigány Művészeti Egyesület
és a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület.
Hobbi, hagyomány, történelem
Ebbe a kategóriába soroltuk be kertbarátokat (Biokultúra Egyesület Hódmezővásárhelyi Csoportja, Csúcsi
Kertbarátok Egyesülete, Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete), a horgász és vadásztársaságokat (Dobó
Ferenc Horgászegyesület, Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete, Hódmezővásárhelyi Előre
Vadásztársaság, Hódmezővásárhelyi Szakszervezeti Vadásztársaság, Hódmezővásárhelyi Terep- és VadászÍjász Társaság), a történelmi társaságokat (Dél-Alföldi Hagyományőrző Kossuth Társaság, Honvédség és
Társ. Baráti Kör Hódmezővásárhelyi Szervezete, Szeremlei Társaság, Tájak-Korok-Múzeumok Helyi
Szervezete, Trianon Társaság, Volt Leventék és Hadifoglyok Baráti Köre) és egyéb szervezeteket
(Szövőszakkör, Városi Bélyeggyűtjő Kör).
Szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek
Ebbe a körbe tartoznak a szakszervezetek (az Alucon Fémszerkezeteket Előállító és forgalmazó Kft.
Szakszervezete, a Bizalom Szakszervezeti Alapszervezet, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete Városi Alapszervezet, a Hódmezővásárhelyi Városi Fizikai Dolgozók Független
Szakszervezete, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, a Mezőgazdasági Alkalmazottak Országos
Keresztény Szakszervezete, a Pedagógusok Szakszervezete Hódmezővásárhelyi Szervezete, a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete Helyi Csoport, a Villeroy and Boch Magyarország Rt. Szakszervezeti
Szövetsége, a Zsigmondy Béla Rt. Munkahelyi Szakszervezete) mellett az olyan érdekképviseleti szervek,
mint a Bercsényi Miklós Érdekvédelmi Egyesület, a Lungo Drom-Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezete, és a Magyar-Helsinki Bizottság Helyi Szervezete.
Életkor vagy speciális élethelyzet alapján szerveződő szervezetek
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Ebbe a kategóriába tartoznak a nyugdíjasokat tömörítő (a Béketelepi Nyugdíjas Klub, a Hódmezővásárhelyi
Nyugdíjas Szövetség, a Susáni Nyugdíjas Klub, a Tabáni Nyugdíjas Egyesület) szervezetek mellett a
különböző betegségekkel küszködőket, a fogyatékkal élőket, a nagycsaládosokat tömörítő szervezetek, mint
az Együtt Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egyesülete, az Elszegényedés Ellenes Nemzeti
Mozgalom, a HÍD Közhasznú Alapítvány, a Hód-Kuckó Nagycsaládosok Hódmezővásárhelyi Egyesülete, a
Vesebetegek és Transzplantáltak Hódmezővásárhelyi Egyesülete.
Egészségügyi, oktatási és szociális célú szervezetek
A humán szférára alapvetően jellemző a különböző alapítványok és egyesületek tevékenysége.
Hódmezővásárhelyen is jelentős szerepet töltenek be az oktatáshoz (Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola
Alapítvány), egészségügyhöz (Jóga a Mindennapi Életben Egyesület helyi csoportja, Magyarországi Yumeiho
Egyesület), szociális szférához (Hód-Ápolási Közhasznú Egyesület, Humán Reform Karitatív Egyesület,
Johannita Segítő Szolgálat Délkelet-magyarországi csoportja, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Nagy Szent
Bernát Szövetség Egyesület, Vöröskereszt Város Szervezete) kapcsolódó szervezetek.
Gazdasági célú szervezetek
A gazdaság fejlesztésében, a vállalkozások tájékoztatásában, támogatásában jelentős szerepet töltenek be a
Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetsége, a Hódmezővásárhely és Térsége Turizmusáért Egyesület, a
Hódmezővásárhelyi Gazdák Növénybiztosító Egyesület, a Hódmezővásárhelyi Gazdakör, a
Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület, a Hódmezővásárhelyi Ipartestület, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara helyi képviselete, és az innovációt támogató Ötlet Klub 13 Egyesület.
Kétoldalú kapcsolatokat támogató szervezetek
A Hódmezővásárhelyen működő kétoldalú kapcsolatokat támogató szervezetek (Magyar-Francia Baráti
Társaság, Magyar-Holland Baráti Társaság, Magyar-Izrael Baráti Társaság) jelentős szerepet töltenek be
Hódmezővásárhely külföldi gazdasági és kulturális kapcsolatainak támogatásában.
Egyéb civil szervezetek
Számos olyan szervezet van, amely fontos szerepet töltenek be, de tevékenységük nem illeszthető a fenti
kategóriák egyikébe sem; vannak köztük általánosabb tevékenységű (Polgári Együttműködés
Hódmezővásárhelyért Egyesület, Rotary Club, Tiszta Szívvel Egyesület), területi alapú (Mártélyi
Üdülőterületért Közhasznú Egyesület), környezethez kapcsolódó (Konrad Lorenz Egyesület, Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Zöld Szikla Művészet és Természetvédő Alapítvány), valamint
közigazgatáshoz, közbiztonsághoz kapcsoló szervezetek (Hódmezővásárhelyi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat, Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület).
Összefoglalás
Összességében megállapítható, hogy a város méretéhez mérten pezsgő kulturális és színes sportélettel
rendelkezik, amelyek fő mozgatórugói a városban működő számos társadalmi szervezet. Ezen civil
szervezeteknek, sportegyesületeknek kiemelt szerepük van az alulról történő kultúra- és
közösségszervezésben és az előző fejezetek alapján nem túlzás azt állítani, hogy a városban rendelkezésre
áll az erőforrások kritikus tömege a HKFS megvalósítására. A város intézményrendszere, különösen az
integrált közművelődési intézmény, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ révén az önkormányzat is épít
az alulról szerveződő mozgalmakra, de emellett nyitott az egyházak, a nemzetiségek irányába is. Ezt
alátámasztják a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvények (pl. Ki mit tud?) számára
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ingyenesen, az egyházi fenntartású oktatási intézmények számára pedig kedvezményes áron biztosított
szolgáltatásaikat, a több civil szervezettel kötött stratégiai együttműködési megállapodások. A városban
problémát jelent az, hogy az olvasókörökön túl kevés közösségi tér található (ráadásul ezen olvasókörök
állapota nagyrészt erősen leromlott), és igény mutatkozik egy-egy réteg (különösen a fiatalok)
megszólítására és bevonzására alkalmas közösségi helyszínre, valamint egy olyan kulturális és közösségi
célú közösségi helyszínre, amelyet egyszerre több szervezet is tudna használni.
Egyházközségek, templomok
A város honlapja az alábbi egyházközségeket, templomokat mutatja be. Ezen egyházak – a civil
szervezetekhez hasonlóan – nagyon fontos szerepet töltenek be Hódmezővásárhelyi közösségi életében.
Belvárosi Katolikus (Szentháromság) Plébánia
A kálvinista többségű Hódmezővásárhelyen a 18. századig alapvetően elenyésző volt a katolikus felekezetű
lakosok száma. A helyiek bár a török hódoltság utáni évtizedekben több vályogtemplomot is emeltek, az
évek során valamennyi építmény elpusztult. A Belvárosi Katolikus templom téglaépülete csak 1752-1758
között épülhetett fel barokk stílusban, majd 1860-ban a katolikus felekezetű lakosok újabb betelepülése
után Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval is kibővült.
Szent István Király Plébánia
A Szenti István Római Katolikus templomot Fábián Gáspár ókeresztény bazilika stílusban tervezte, építését
1935 novemberében kezdték, az első szentmisét 1937-ben celebrálhatta a jezsuita tartományfőnök. A
templom szépségét jellemzi az egyszerű vonalvezetés mellett a szentély előtti széles boltíven található
Korbuly Ferenc freskó, amely a magyar és lengyel szentek népes csoportját ábrázolja.
Ótemplomi Reformátusi Egyházközség
A Református Ótemplom tornyát 1713-ban építették, így a város legrégebbi téglaépítménye, a barokk
stílusú templomhajó igazodva a torony építészeti megoldásához 1721. és 1723. között készült el,
kivitelezését Helbing János budai építőmester végezte. Bár a templom bútorzata és kegytárgyai a korábbi
időkben elkerültek Vásárhelyről, a 2012-es felújítás során lehetővé vált összegyűjtésük és eredeti
állapotuknak megfelelő visszaállításuk. Így a 18. századi kazettás, festett, fatáblás homlokzatú és
mennyezetű karzat, a szószékkorona, a papok padja, valamint 113 év után több kegytárgy is ismét
Hódmezővásárhelyen várja a híveket és a látogatókat.
Újtemplomi Református Egyházközség
II. József türelmi rendeletének kibocsátása után vált lehetővé a város második református eklézsiájának
megépítése. Az alapkövet 1792-ben Szőnyi Benjámin tette le, akinek emlékversét a torony gombjában
helyezték el. A Fischer Boldizsár tervei alapján készült templomban az első istentiszteletet 1796-ban
tartották, a felszentelésre 1799-ben került sor.
Tabáni Református Egyházközség
A Tabáni Református templom1903-1904-ben épült fel Borsos József tervei alapján, Kovács József és Hézső
István helybeli vállalkozók kivitelezésében. Az épület a hódmezővásárhelyi téglaépítészet egyik
legjellegzetesebb megjelenési formáját tükrözi, a kertjében található Szőnyi Benjámin mellszobor Szőnyi
Endre alkotása.
Susáni Református Egyházközség
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A Susáni Református templom és lelkészlak terveit Borsos József készítette, az építéssel Katona Gyula és
Strucskó József építőmestereket bízták meg 1910-ben. Az épület vasbeton bolthajtással, jellegzetes
préstégla díszítéssel készült, a templomkertben látható a második világháború susáni áldozatainak
emléktáblája.
Újvárosi Református Egyházközség
Újváros református temploma adományokból épült 1898-ban, Sándy Gyula tervei alapján, kivitelezői Koncz
Pál és Szabó Mihály építőmesterek voltak. A templomkertben helyezték el Újváros lelkészének, Györffy
Józsefnek (1869-1929) a portréját.
Csúcsi Református Egyházközség
A Református Egyház az egykori kocsigyártó műhely megvásárlása után 1949-ben alakította át imaházzá a
Jókai utcai épületet. A gyülekezet azért is kiemelt fontosságú a város életében, mert tagjai a tomboló
kommunizmus közepette, az egyházat ért támadások ellenére, a teljes reménytelenségben szervezték meg
Vásárhely azóta is töretlen református hitéletét, amely napjainkban is meghatározó szereppel bír a
városban.
Evangélikus Egyházközség
A hódmezővásárhelyi evangélikus templom építését nagyarányú gyűjtés előzte meg, végül a város, a
vármegye és Klauzál Gábor (1804-1866) reformkori politikus adományaiból készült épületet 1843-ban
vehették használatba a vásárhelyi hívek.
Unitárius Egyházközség
Az Erdélyből eredő unitáriusoknak már 1567-ben voltak hitvallói Hódmezővásárhelyen, de csak 1877-ben
alakult meg a helyi unitárius egyház. A régi imaház helyett 1910-ben épült fel a kisméretű eklektikus
templom a Völgy utcai telken, Kruzslicz Károly építész tervei alapján.
Hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Egyházközség
A 17. századi görög-török háborúk elől menekülő és a városban letelepedő görög családok II. József türelmi
rendelete alapján emelhettek torony és harang nélküli templomot 1783-ban, amelynek tornya csak 1806ban készülhetett el. A késő barokk, copf stílusú templom megrongálódott tornyát 1889-ben özvegy Szilárdy
Jánosné Lotta Mária adományából átépítették, ekkor nyerte el mai formáját, és a bádoglemezből készült
sisak is ez időben került a toronyra. Az épület 1951. óta védett műemlék, a kupolájában található, 1848-ból
származó időkapszula minden korábbi felújításról - így a 2012. éviről is - egy-egy emlékokmányt rejt.
Izraelita Hitközség
Az izraelita hívők számára az 1834-ben lakóházból átalakított épülete szolgált imaházként. 1852-1857.
között Busch Miklós új templomot építetett, majd a szegedi Müller Miksa tervei alapján 1906. és 1908.
között alakították mai formájára a zsinagógát. A mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns
térhatású imaház jellegzetes szecessziós díszítése a 2004-es felújítás után is különösen szép látványt nyújt.
A városban fontos hitéleti szerepet tölt be még az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos
Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, a Hódmezővásárhelyi Hetednapi Adventista Gyülekezet és a
Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet is.
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3.1.4.

Közszolgáltatások

2012-ben összesen 18 feladat-ellátási helyen működött óvoda, általános iskola 11, középiskolai oktatás
pedig 12 helyen. Ezen intézménytípusok férőhelyszáma – ha számottevő demográfiai változás nem
következik be – megfelel az adott korcsoporthoz tartozó gyermekek, tanulók számával. Az iskolákban a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya nem éri el a 20%-ot, és számos programot valósítottak
meg az integrált oktatás elősegítésére. A középiskoláknak fele gimnázium, fele szakközépiskola, szakiskolai
oktatás pedig 8 helyen működött. A városban két felsőoktatási intézmény működik, a SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KARA, valamint a BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
REGIONÁLIS TUDÁSKÖZPONTJA.
A városban 23 felnőtt és 9 gyermek háziorvosi rendelő, 8 vegyes korcsoportú és 4 gyermek fogászat
található, orvoshiány egyik körzet esetében sem jelentkezik. Ugyanakkor az orvosok átlagéletkora jelenleg
60 év körül van, az orvosi rendelők állapota és felszereltsége változó. Szakellátás tekintve a helyi Erzsébet
Kórház-Rendelőintézetet 2013-ban összevonták a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézettel;
az új intézmény neve CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ lett. Az
egyesített intézmény összesen 620 finanszírozott ággyal működik, ebből jelenleg 362 ágy van a
hódmezővásárhelyi tagkórházban. A kórházi ágyak száma az utóbbi években jelentősen, 63%-kal csökkent:
tízezer lakosra tekintve a megyei jogú városok közül a város rendelkezik a legkevesebb ágyszámmal.
Valamennyi szakterületen folyik rendelés, habár egyes esetekben mindössze egynapos ellátás.
Az egészségszolgáltatást tekintve kiemelendő az EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM, amely 2008-ban hozta létre
Hódmezővásárhely önkormányzata a város egészségügyi szakembereivel együttműködve azzal a céllal, hogy
elősegítse az egészségmegőrzést, a prevenciót, illetve népszerűsítse az egészséges életmódot. A program
szakmai alapja egy lakossági egészségfelmérés, illetve a 2000-2007 közötti halálozási statisztikák. Ellátása
kiterjed a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ teljes ellátási körzetére, amely kedvező tény az
orvoshoz fordulási hajlandóságot nézve. Főbb elemei az onkológiai-, a dohányzás elleni-, a szív- és
érrendszeri prevenciós-, a sportot- és testmozgást népszerűsítő-, illetve a mentálhigiénés program.
A szociális intézményrendszer meghatározó részét a KAPCSOLAT KÖZPONT és a BADALIK BERTALAN SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ alkotja, a kötelező szociális feladatokon kívül (pl. fogyatékkal élők saját lakókörnyezetben
történő ellátása). Az intézményrendszer magas színvonalon végzi tevékenységét, jó az együttműködés az
ellátásban résztvevő intézmények, szervezetek között. Működésük elősegítéséhez azonban további
eszközbeszerzések, illetve egyes esetekben kapacitásbővítés, állagmegőrzési és akadálymentesítési munkák
elvégzése lenne szükséges. A szociális ellátási feladatokat tekintve az időskorúak ellátása tekinthető a
legfajsúlyosabb feladatnak. A településen több intézmény foglalkozik időskorúak bentlakásos gondozásával,
azonban az idősek számának növekedésével szükséges a férőhelyek számának bővítése. A bentlakásos
otthonok fejlesztése mellett szükséges lenne a nappali ellátás lehetőségének növelése, azonban ezen a
téren a férőhelyek száma drasztikusan csökkent: 2008-ban még 100 volt, 2012-ben már csak 35. A
bölcsődei férőhelyek száma a demográfiai folyamatokat figyelembe véve elegendő lesz az elkövetkezendő
években. A városban a megyei jogú városok átlagánál magasabb a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők aránya, emellett a veszélyeztetett kiskorúak számát tekintve is a kedvezőtlen
mutatókkal rendelkező városok közé sorolható a település.
A város a kötelező közfoglalkoztatáson kívül egyéb eszközökkel is elő kívánja segíteni a foglalkoztatást: 2007
óta az Önkormányzat saját forrásból támogatást nyújt azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek
vállalják, hogy három évig teljes munkaidőben alkalmaznak új munkavállalót és öt évig a városban
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maradnak. Problémát jelent a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, mivel nincsen elegendő
szociális foglalkoztató, illetve a meglévők befogadóképessége korlátozott. Az elérhető munkalehetőségek
nem minden esetben felelnek meg a munkavállalók képzettségének.

3.1.5.

Társadalom állapota

Hódmezővásárhely népessége 1980-ban érte el a maximumát (54.505 fős volt akkor a város); azóta
egyértelmű népességcsökkenés kezdődött, amelynek hatására 2011-ben a lakónépesség az 1980. évinek a
84,5%-ára zsugorodott, 46.067 főre. Sajnálatos módon a népszámlálás végleges adataiból továbbszámított
adat a lakónépesség számát tekintve további csökkenést mutat; 2015-ben a lakónépesség már csak 44.598
fő volt.
2011-ben a város állandó népességén belül 6.434 fő (a teljes lakosság 13,8%-a) volt a 15 éves kor alattiak
száma, ami kedvezőbb volt a megyei jogú városok 13,4%-os átlagához képest; ennél előnyösebb, a
demográfiai fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb korszerkezettel csak öt, javarészt növekvő
népességű megyei jogú város (Érd, Kecskemét, Nyíregyháza, Sopron és Tatabánya) rendelkezett. Jó hír,
hogy a népszámlálás végleges adataiból továbbszámított adatok szerint a 0-14 évesek aránya 2014-re
tovább nőtt (14,12%-ra), ám a népesség aktív korú 15-59 éves csoportja tovább csökkent, immár 60% alá
esett (59,73%-ra); a 60 felettiek aránya pedig a korábbi 23,6%-ról 26,15%-ra nőtt. Az országos trendekkel
megegyezően tehát Hódmezővásárhely népességére is a folyamatos öregedés a jellemző.
A csökkenés hátterében elsősorban a természetes fogyás áll, a vizsgált időszak csökkenő népességszámának
mintegy négy tizede vezethető vissza a negatív vándorlási egyenlegre.
A városban a nemzetiségek aránya kismértékű: 2011-ben a roma lakosság aránya 1%, a németé 0,6%, míg
az egyéb nemzetiségű népesség aránya 1,6% volt.
A legalább nyolc általános iskolai osztályt végzettek aránya Hódmezővásárhelyen 2011-es népszámlálási
adatok alapján 96,2% volt a 15 év felettiek körében, ez nagyrészt megfelel az országos átlagnak. Összesen
18.025 fő rendelkezett legalább érettségivel, ami a 18 év feletti lakosság 47,6%-a, a régiós megyei jogú
városok legalacsonyabb értéke, alacsonyabb az országos 49,0%-nál is.
A 2011-ben felsőfokú végzettséggel rendelkező hódmezővásárhelyi lakosok száma 5.403 fő. Ez a csoport a
megfelelő korú (25 év feletti) lakosságra vetítve 16,0%-os arányt képviselt, ami mind az országos átlagnál
(19,0%), mind pedig a vizsgált régiós városok értékeinél alacsonyabb. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
körében korcsoportonként jelentős eltérés tapasztalható a fiatalabbak javára. A diplomások nemek közti
megoszlása közel azonos.
Hódmezővásárhelyen a regisztrált munkanélküliek számában jelentős csökkenés tapasztalható 2010 óta;
míg 2010-ben még 2938 fő munkanélkülit tartottak nyilván, 2016 augusztusára5 ez a szám lecsökkent 822
főre. Ez jelentős, több mint 2000 fős csökkenés (amely közel egyformán oszlik meg a nők és a férfiak
között), amihez a gazdasági válságból való kilábalás és a közmunka programok indítása mellett vélhetően a
munkaerő mobilitásának növekedése is hozzájárult.
A hagyományosan erős agrárprofil megmutatkozik a gazdasági szektorok foglalkoztatási arányában: 2011ben a foglalkoztatottak 10%-a dolgozott a mezőgazdaságban, amely a régiós értéket csak kis mértékben
5

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2016 augusztus 31-i adata.
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haladja meg (9,8%), az országos értéknek (4,9%) viszont a duplája. Az ipar és a tercier szektor megoszlása
közel azonos. A regisztrált álláskeresők a város munkavállalási korú lakosságának 6,7%-át teszik ki.

3.1.6.

A gazdaság helyzete

A város gazdasági helyzetét jól jellemzi az iparűzési adó bevételének mértéke; ez mind abszolút mértékben,
mind az egy főre eső értékét tekintve az utolsóelőtti pozícióra helyezi a várost a 23 megyei jogú város
rangsorában (a 2011-es adatok szerint).
A város hagyományosan MEZŐGAZDASÁGI térségi központ, a legnagyobb adózó és legnagyobb foglalkoztató
vállalatok között ma is jelentős a mezőgazdasági vállalkozások súlya. 2015-ben a város becsült bruttó
hozzáadott értékének 11,5%-át adta, ezzel a harmadik legnagyobb ágazat (a kerámiaipar és a kereskedelem
mögött). Az állattenyésztés volumene visszaesett a rendszerváltás óta, bár a színvonala ugyanakkor – a
minőség és hozam tekintetében is – országos szintű. Azonban az állati eredetű termékeket alacsony
mértékben dolgozzák fel helyben (ugyanez igaz a mezőgazdasági terményekre is).
Legfontosabb feldolgozóipari ágazatai – a vállalatok által előállított becsült bruttó hozzáadott értéket
tekintve – a kerámiaipar, a fémfeldolgozás, a textilipar és az élelmiszeripar. Az évszázados hagyományokra
visszatekintő KERÁMIAIPAR az 1960-as években érte el csúcspontját, ekkorra lett a város az ország kerámiagyártó központja, de a 2015-ös adatok alapján is a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása
adta a város becsült bruttó hozzáadott értékének 19,7%-át. A rendszerváltást követően az egyes gyárak
privatizációjával új nevek jelentek meg a hódmezővásárhelyi kerámiaiparban. A legjelentősebb közülük a
VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG KFT., de fontos megemlíteni az ALFÖLDI PORCELÁN EDÉNYGYÁR ZRT-t, az IMERYS
KFT-t, illetve a CSOMIÉP KFT-t. Az iparág jelenleg több mint 1 600 főt foglalkoztat. Az alkalmazottak
meghatározó hányada nehéz fizikai, illetve betanított munkás. A mára stabilizálódott ágazat további
fejlődését teheti lehetővé a szereplők szorosabb együttműködése, a kerámia-művészethez való
kapcsolódásuk további erősítése, a klaszteresedés.
Kiemelkedő feldolgozóipari ágazat a FÉMALAPANYAG ÉS FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉKEK GYÁRTÁSA, amely a becsült
bruttó hozzáadott érték 4,5%-át adta 2015-ben. Az iparág legjelentősebb szereplői a Fémipari Vállalat
nyomdokain létrejött alumínium-feldolgozó cégek, úgymint a LEMEZTECHNIKA KFT., a FÉMTECHNIKA KFT., az
ALTRAD ALUCON KFT. Az ágazat több mint 500 főt foglalkoztat.
Hódmezővásárhely szintén hagyományokon nyugvó iparága a TEXTILIPAR, amelyben tevékenykedő vállalatok
elsősorban bérmunkát végeznek. 2014-ben a becsült bruttó hozzáadott érték 3,0%-át adta, ezzel a
harmadik legjelentősebb feldolgozóipari ágazat a városban és több mint 700 főt foglalkoztatott.
Az élelmiszeripari ágazat legfontosabb vállalkozásai a COBEX HUNGÁRIA KFT. és a MEZŐKER KFT.; az ágazat
mintegy 300 főt foglalkoztat, a teljes vásárhelyi becsült bruttó hozzáadott érték 2,9%-át állítva elő.
A GÉPGYÁRTÁS volumene 2010-ben jelentően csökkent, de az óta stabil növekedést produkál, habár 2014ben így is csak a becsült bruttó hozzáadott érték 1,8%-át adta az ágazat. Kiemelendő alágazat a
mérleggyártás, amelyet a korábbi óriásvállalat, a Metripond Mérleggyár szétesésével ma tucatnyi kisebb
vállalat képvisel. A cégek jellemzően egyenként 20-60 főt foglalkoztatnak, jellemzően felsőfokú
végzettségűeket. A helyi K+F szektor legjelentősebb szereplői az orvosi műszergyártásban tevékenykedő
cégek.
A működő vállalkozásokon a SZOLGÁLTATÁSI ágazat dominál, 75%-kal (2011). A szolgáltatási szektor a
munkavállalóknak ugyanakkor csak a 44%-át foglalkoztatja, aminek oka a makro- és kisvállalkozások nagy
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száma. Ugyanakkor ebben a szektorban tevékenykednek a szektor legnagyobb foglalkoztatói is (pl. Erzsébet
Kórház-Rendelőintézet, Polgármesteri Hivatal, MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi
helyőrsége, Kapcsolat Központ).
Hódmezővásárhely nem tekinthető országos jelentőségű IDEGENFORGALMI központnak, mégis számos
turistacsalogató látványosságot és kulturális emléket felvonultat. A város adottságainak megfelelően
elsősorban a kultúra/kulturális turizmus, egészség-, illetve az ökoturizmus területén lehetnek a legnagyobb
kiaknázható potenciálok. A város ma még a lehetőségei alatt teljesít a turizmus területén, a szálláshely
szolgáltatás és vendéglátás ágazat az összes működő vállalkozásból mindössze 5,1%-ot képvisel, a
vendégéjszakákat tekintve az átlagos kihasználtság 10% alatti, az egy főre jutó vendégéjszakák száma pedig
nem éri el az 1 főt. Ezen mutatók alapján a megyei jogú városok sorában a középmezőny alján helyezkedik
el.
A gazdaság szereplői a helyi kulturális élet aktív résztvevőinek tekinthetők, a helyi munkaerő
foglalkoztatásával a város népességmegtartó képességének javulásához járulnak hozzá, mely a helyi
közösségek megőrzését is jelenti. A gazdasági szereplők és a kulturális- és közösségfejlesztés kapcsolata
abban is megmutatkozik, hogy a helyi programok, rendezvények a helyi vállalkozások részvételével és
támogatásával valósulnak meg.

3.2.

A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások

3.2.1.

Külső koherencia, kiegészítő jelleg

Jelen stratégia elkészítése a helyzetfeltárásban leírtak és a HKFS tervezési időszakában feltárt problémákon,
fejlesztési szükségletein kívül kiemelt figyelmet fordít egyrészt a 2007-2013 programozási időszak, másrészt
a 2014-2020-as időszakban megvalósuló egyéb (HKFS-en kívüli) projektekhez való illeszkedésre, amelyekhez
kapcsolódóan komplex módon tud fejlődést generálni. A stratégia így szinergiát képez az Operatív
Programok által kínált fejlesztési lehetőségekkel, azonban az átfedést igyekszik elkerülni. A HKFS keretében
tervezett intézkedések ezért több területen is hozzájárulnak más OP-k céljainak megvalósításához.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A CLLD eszköz alkalmazásának keretrendszerét a TOP 7. prioritási tengelye jelöli ki. A prioritási tengely
előírja a jogosult városokban a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok
együttműködésében megvalósuló, integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő,
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák elkészítését.
A TOP átfogó módon, egymást erősítő és kiegészítő beavatkozások útján járul hozzá a helyi fejlesztések
megvalósulásához. A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések ezek mindegyikéhez – közvetett
vagy közvetlen módon – kapcsolódnak. Az alábbiakban a CLLD szempontjából leginkább releváns,
Hódmezővásárhely MJV számára releváns TOP-ban rögzített támogatható intézkedések kerülnek kifejtésre.
A TOP 6.1. – Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
intézkedés legfőbb célja a vállalkozások működési feltételeinek biztosítása, helyi és térségi
kapcsolatrendszerének erősítése, a foglalkoztatás javítását is biztosító helyi gazdasági tevékenységek
ösztönzése. A beavatkozás lehetőséget biztosít a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének
támogatására a Vidékfejlesztési Program intézkedéseivel összhangban. Ennek keretében a települési
önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott
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továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségek
megyei jogú városaiban (VP vidéki térség definíció szerint) így például a helyi piacszervezéshez, helyi
termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő, termelést követő
műveletekhez, kezeléshez közösségi, önkormányzati többségi tulajdonú agrárlogisztikai infrastruktúra
kialakítása, szolgáltatásként történő biztosítása valósulhat meg.
Ugyancsak a TOP 6.1 – A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés intézkedés
keretén belül lehetőség van a turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített és természeti örökségek
hasznosítására, kiemelten segítve a helyi közösségépítéshez kapcsolódó kulturális és közösségi színterek
megújítását.
A TOP 6.3 – Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés/városfejlesztés intézkedés
elsődlegesen olyan infrastruktúrafejlesztéseket tartalmaz, melyek a lakosság, kiemelten a fiatalok
megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát javítják. A Zöld város
kialakítása felhívás tárgya a városi terek lakossági igényeknek megfelelő, gazdasági funkciókkal összhangban
történő fejlesztése, melyen keresztül így megteremthető a szabadidő hasznos eltöltéséhez és a helyi
közösségek rekreációjához szükséges helyszíni, zöldfelületi feltételek.
A TOP 6.8 – Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
intézkedés keretében a különböző helyi szereplők (oktatási-képzési intézmények, Kormányhivatalok,
vállalkozások, hátrányos helyzetű lakosság) közti együttműködést támogatja, mely egyben a CLLD kiemelt
szempontja is.
A TOP 6.9.I – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok intézkedés
célja a szociális városrehabilitációs célú intézkedéssel való összhangban, azt kiegészítve a városi szövetbe
ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken
élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének
megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése. Az
intézkedésen belül hangsúlyt kap az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, az
oktatási hátrányok leküzdése, a leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok jövedelemszerzésre
való képessé tételét célzó közösségi és egyéni szociális munka.
A TOP 6.9.II – A helyi identitás és kohézió erősítése intézkedés eredményeképpen közösségi, települési helyi
identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi
közösségi programok valósulhatnak meg, fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. Ilyen
társadalmi akciók lehetnek minden olyan, a közösségépítést, közösségfejlesztést szolgáló,
rendezvény(sorozat) jellegű program, partnertalálkozó, szakmai és közösségi fórum, felvilágosító,
társadalmi befogadást erősítő, tehetséggondozási, drog-prevenciós, tolerancia-programok, participatív
tervezési gyakorlatok, amelyek a helyi együttműködések megalapozását és működését, a helyi érdekek
érvényesítését és szükségletek kielégítését szolgálják.
A jelen HKFS kapcsolódik a TOP-hoz azáltal, hogy a HKFS tervezett beavatkozásai között vannak olyanok,
amelyek támogatnak fenti intézkedésekben is támogatható tevékenységeket. Ilyenek a helyi piacszervezés,
turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített és természeti örökségek hasznosítása, a városi terek lakossági
igényeknek megfelelő fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése és a helyi közösségek rekreációjához
szükséges helyszíni, zöldfelületi feltételek fejlesztése révén. Ugyancsak támogatható a TOPból a HKFS olyan
beavatkozásai is, amelyek célja a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok, vagy a helyi identitás és kohézió erősítése. Fontos kiemelni, hogy a fenti TOP intézkedések
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kedvezményezettje az Önkormányzat, és ezek esetében jellemzően nagyobb léptékű beavatkozások
valósulnak meg; a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata által tervezett projekteket a Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata Integrált Területi Programja c. alfejezet mutatja be. A HKFS keretében elsősorban a
helyi civil szervezetek aktivitására építő, kisebb léptékű beavatkozások támogatottak (bár az Önkormányzat
is pályázhat, és az Olvasókörök fejlesztése kulcsprojekt jelentős, nagyobb léptékű beavatkozásnak
tekinthető).
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
A GINOP közvetlen célja a hazai vállalkozások fejlesztése és növekedésének elősegítése a 2014-2020-as
ciklusban. A program legfőképp a gazdasági szervezetek (kiemelten a kis- és középvállalkozások) működési
környezetének javítását szolgálja az innováció, a K+F szektor támogatása által, valamint a foglalkoztatás
növelését ösztönzi. A program 5. prioritásában (Foglalkoztatás és képzés) szereplő részcél a társadalmi célú
vállalkozások ösztönzésével hozzájárul, hogy együttműködésen, közösségi alapon működtetett gazdasági
tevékenység alakuljon ki, amely összhangban van a CLLD céljaival. Emellett kiemelendő az 1.3.4 felhívás,
mely a TDM szervezetek számára biztosított forráson keresztül segíti a turisztikai hálózatok és
termékcsomagok kialakítását, a helyi örökség turisztikai hasznosítását és a szereplők közti együttműködés
megvalósulását.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Az EFOP prioritási tengelyei a társadalmi együttműködés fokozását és a tudástőke gyarapítását, illetve az
ehhez szükséges infrastrukturális és egyéb, nem beruházási típusú fejlesztéseket célozzák meg. Az 1.
prioritás (Együttműködő társadalom) tematikus célkitűzése a társadalmi együttműködés előmozdítása és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ennek keretében - többek között –
egyedi célkitűzés a civil közösségek erősítése, gyarapítása révén a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Az
5. prioritás (Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint
társadalmi innováció és transznacionális együttműködések kulturális civil szervezetek és intézmények
hálózati együttműködése) Társadalmi innovációk és transznacionális együttműködések (5.2) intézkedésen
belül tervezett beavatkozás a kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése.
Vidékfejlesztési Program (VP)
A Vidékfejlesztési Program 6 fő prioritással rendelkezik, ezek a tudásátadás és az innováció, a
versenyképesség és életképesség fokozása, az élelmiszerláncok szervezése és a kockázatkezelés, az
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, az erőforrás-hatékonyság, valamint a társadalmi befogadás
előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése. Ennek érdekében a VP 6 témát valamint számos
műveletet fogalmaz meg. Ezek részletes bemutatásától eltekintünk, de megejegyzendő, hogy a Vidéki
térségek fejlesztése témán belül a Helyi gazdaságfejlesztés, a Helyi infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés,
valamint a LEADER műveletek kapcsolódnak a HKFS céljaihoz.
Fontos kiemelni, hogy a jelen HKFS-ben lehatárolt akcióterületen megvalósuló fejlesztések nem jogosultak a
Vidékfejlesztési Program keretében támogatásra. Hódmezővásárhely külterülete a Vásárhelyi Vidék
Jövőjéért Egyesület akcióterületéhez tartozik, az Egyesület által a VP keretében megvalósuló fejlesztéseit a
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020 c. alfejezete mutatja be.
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3.2.2.

A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi
szinten megfogalmazott fejlesztési prioritások

A jelen projekt nem kapcsolódik a Natúrpark országos programhoz; a TDM programhoz is csak minimális
mértékben (amennyiben a stratégia egyes elemeinek megvalósítása révén a városba irányuló
idegenforgalom erősödhet). A Foglalkoztatási Paktumhoz való kapcsolódást az előző fejezet bemutatta.
Csongrád Megye Területfejlesztési Programja
Csongrád megye Területfejlesztési Programja jelöli ki stratégiai és programszinten a megye településeinek
fő fejlesztési irányait. A megyei program a CLLD forrásokat az A3. számú átfogó célhoz, („Vállalkozó kedvű,
jól képzett társadalomra épülő kooperáló gazdaság a megyei húzóágazatok bázisán”), és a 9. prioritás 3.2.
tevékenységhez (Ökológiai gazdálkodás, öko-szociális mezőgazdasági projektek és Önkormányzati
feladatokat ellátó épületek energiahatékonysági beruházásai) rendeli hozzá.
Ezen felül a HKFS a T3. területi stratégiai célhoz (Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált fejlesztésére
épülő társadalmi megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon), az S4. specifikus
stratégiai célhoz (A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő
megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés), illetve a H1 (Értékteremtő és
tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása) és H3 (Az esélyegyenlőség, a
köz- és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és
környezeti érzékenység fokozása) horizontális célokhoz kíván kiegészítő, erősítő jelleggel hozzájárulni.
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Hódmezővásárhely külterülete a Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület akcióterületéhez tartozik. Amint jelen
stratégia 2. fejezetében bemutatásra került, a két stratégia akcióterülete nem mutathat átfedést, azonban a
társadalmi-gazdasági folyamatok hatásai megmutatkozik a szomszédos területeken is, így a LEADER
közösség fejlesztési stratégiáinak megvalósulása hatással lehet Hódmezővásárhely belterületére is.
Az egyesület 2013-ban készült stratégiája 10 célkitűzést irányzott elő, amelyek közül a következő célok
összehangolása szükséges a CLLD HKFS fejlesztési tevékenységeivel:
●
●

●

●

●

Élhetőbb, komfortos települések kialakítása. A településeken a közösség által intenzíven használt,
lepusztult közterületek, közösségi célú épületek felújítása
Nonprofit szervezetek támogatása. A non-profit szervezetek működése folyamatosan
forráshiányos, ezért társadalmi funkciójukat nem tudják teljes mértékben betölteni.
Támogatásukkal ezen problémán lehetne enyhíteni.
Természeti, kulturális és építészeti értékek védelme és bemutathatóvá tétele. A nagy múltú
kulturális hagyományok népszerűsítése érdekében lehetőség nyílik a kulturális és építészeti
értékek védelmére és turisztikai célú, hosszú távú, fenntartható hasznosítására.
Természeti adottságokra, illetve mezőgazdasági, kézműves hagyományokra épülő turisztikai
szolgáltatásfejlesztés. A célkitűzéshez sorolt intézkedéseknek köszönhetően mód lesz a helyi
turisztikai szolgáltatók számára a helyi adottságokra – elsősorban a fazekasságra – épülő
szolgáltatásfejlesztés.
A térség értékeit népszerűsítő rendezvények lebonyolítása: a helyi kulturális és természeti
adottságokra épülő rendezvények magas színvonalú lebonyolításával széles körű lakóközösséget
lehet bevonni, hozzájárulva ezzel a közösség építésében, fejlesztésében.
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A jelen HKFS-ben tervezett beavatkozások kapcsolódnak mindegyik fenti célhoz, de az általa lehatárolt
akcióterületen megvalósuló fejlesztések nem jogosultak a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásra.

3.2.3.

A település átfogó fejlesztési dokumentumai

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) az önkormányzat a 217/2014 –es
határozatával fogadta el, életbe léptetve ezzel a városfejlesztési céljait a 2014-2020-as tervezési időszakra.
A stratégia kiemelten kezeli a közösség- és kultúra fontosságát, amint ahogy jövőképe is fogalmaz: „Az ősi
múltra visszatekintő város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs központ, vonzó és
egészséges természeti és művi környezettel, a szellemi és tárgyi örökségeket megbecsülő és továbbfejlesztő
helyi közösséggel, amelynek szorgalmas tagjai befogadók, kreatívak és gyarapodók.” Az ITS három stratégiai
célt tartalmaz – gazdasági, társadalmi, illetve környezeti irányút. Ezek közül utóbbi kettő tartalmaz olyan
tematikus célt, amelyre a HACS felhívást készíthet, illetve amelyekre és jelen stratégia között szükséges az
összhang megteremtése. A „Befektetés az emberekbe” stratégiai cél közül a következő tematikus célok
relevánsak:


Szolidáris Vásárhely. Célja az idősek méltó ellátása, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
elősegítése és családjuk támogatása, a gyermekek és a családok védelme, a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése, illetve az oktatási esélyegyenlőség
megteremtése.



Vásárhely, a kultúra városa. A város már a korábbi, 2009-es integrált városfejlesztési stratégiájában
is célul tűzte ki, hogy regionális kulturális és térségi közművelődési központi funkcióit erősítse. A
tematikus cél keretében cél a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program keretében
megfogalmazott, de elmaradt fejlesztések megvalósítása, illetve a Minden Nap Kultúra! program
folytatása. Ezen felül további cél a város kulturális kínálatának fejlesztés, azok rendszerbe foglalása
és marketingje. Harmadik részcél egy országos jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és oktatási
központ kialakítása.

A „Befektetés a környezetbe” stratégiai cél közül a következő releváns.


Vásárhely, a tégla városa. A 3.1 fejezetben már bemutatott, pusztulófélben lévő téglaépítészeti
örökségek megőrzését célzó program.

A közösségépítés kiemelt fontossága tükröződik annak horizontális célként való definiálásában, amely jelen
stratégiát nézve három releváns alcélt fogalmaz meg:
 többszintű, sokszereplős nemzetközi hálózat kiépítése;
 a gazdaság és civil társadalom kapcsolati hálójának kialakítása;
 valamint a civil társadalom közösségeinek újjáélesztése a civil szervezetek által megvalósított
programokon keresztül.
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4. ábra: Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere
Forrás: Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Integrált Területi Programja
A TOP lehetőséget biztosít a megyei jogú városok esetében a területi szereplők igényei és szükségletei
alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására; az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján
rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Integrált
Településfejlesztési Stratégiája, illetve az annak alapján készült Integrált Területi Program alapozza meg. AZ
ITP fejlesztési csomagja az alábbi forráskereteket és tervezett projekteket határozza meg.
Fejlesztési elképzelések / beavatkozás
Intézkedés megnevezése
megnevezése

6.1 Gazdaság-fejlesztés

6.2 Családbarát,
munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Első forrásA fejlesztési
felhasználási
elképzelés becsült
mód kerete
költsége (mrd Ft)
(mrd Ft)

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

2,934

Hód-Ipari Park közművesítése és közvilágítás
korszerűsítése

1,090

Keleti elkerülő út építése a 47-es főút és az Erzsébeti
út között

1,841

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,764

Kertvárosi Bölcsőde felújítása

0,200

Óvodák korszerűsítése

0,564

2,934

0,764
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Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

1,831

Hódmezővásárhely belvíz elvezető rendszerének
felújítása

1,000

Zöld Vásárhely (Hódtó városrész megújítása; Kossuth
tér keleti részének megújítása)

0,831

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,876

Kerékpárút építése a 4414 jelű összekötő út mentén,
forgalomcsillapított övezet kialakítása a Hősök terén

0,876

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

1,558

Németh László Gimnázium energetikai
korszerűsítése

0,500

Klauzál utcai iskola, Nádor utcai iskola és Szent
István utcai iskola energetikai korszerűsítése

0,458

Kovács-Küry Szociális Otthon energetikai
korszerűsítése

0,600

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,532

Orvosi rendelők korszerűsítése

0,350

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ fejlesztése

0,182

6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,233

Szent István Város-rehabilitáció II. ütem

0,233

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatás-fejlesztés

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,821

Helyi foglalkoztatási paktumok kialakítása

0,821

Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0,290

A helyi identitás és kohézió erősítése

0,150

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok

0,140

6.3 Gazdaság-élénkítő és
népesség-megtartó
városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi
közlekedés-fejlesztés

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás arányának
növelése

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

6.9 Társadalmi kohéziót
célzó helyi programok

1,831

0,876

1,558

0,532

0,233

0,821

0,290

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Hódmezővásárhely képviselő testülete 2013-ban fogadta el a város helyi esélyegyenlőségi programját. A
dokumentum által kijelölt jövőkép szerint a település - többek között - fontos feladatának tekinti a
közösséghez és a lakóhelyhez kötődés, valamint a társadalmi szolidaritás erősítését. A mélyszegénységben
élők és a romák, a gyerekek, a nők, illetve az idősek esélyegyenlőségét megteremteni kívánó intézkedések
esetében a dokumentum partnerként tekint a civil szervezetekre. Bevonásukkal közvetlenül a civil
szervezetek társadalmi aktivitásának növelését segítik elő, de közvetett hatásaként fontos közösségteremtő
hatása van az ilyenfajta akcióknak. Az „önkormányzati intézetek infokommunikációs ellátottságának
fejlesztése” c. intézkedés pedig célként jelöli ki a civil szervezetetekkel való kapcsolat erősítését az
önkormányzat részéről.
A HEP célcsoportjai, illetve ezen csoportok képviselőinek bevonása a jelen stratégia tervezési folyamatába
megtörtént. A megvalósítás során az egyes felhívások lehetőséget adnak majd a speciálisan számukra
rendezett programok megvalósítására.
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2020
Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése középtávú gazdasági programja szintén kiemelten kezeli a közösség- és
kultúra fontosságát: hosszú távú specifikus célként jelöli ki a dokumentum, hogy egy olyan, minden
társadalmi réteg számára inspirálni képes multikulturális-kreatív környezet alakuljon ki a városban, amely
egyszerre épít a város hagyományaira. Megvalósítása érdekében hosszú távú cél az országosan és
nemzetközileg is ismert rendezvények és fesztiválok támogatása, a közép-és felsőoktatáshoz kapcsolódó, a
művésztelepekre és alkotóházakra épülő időszaki és állandó jellegű programok, táborok, kurzusok
szervezése, illetve olyan, csak helyben található unikális turisztikai látnivalók, attrakciók összehangolt
fejlesztése, amelyek növelik a város turisztikai vonzerejét. A hosszú távú célokhoz kapcsolódó stratégiai
célok megegyeznek az ITS-ben foglaltakkal. A szakterületenként megfogalmazott konkrét célként jelenik
meg, hogy a rendezvények szervezésekor elsődleges szempont legyen, hogy azok minden korosztályt
megszólítsanak.

3.2.4.

Közművelődési rendelet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közművelődési feladatok
ellátása érdekében, 11/2002.(02.26.) Közgyűlési rendeletében fogadta el a város Közművelődési rendeletét,
amelyben megfogalmazza az önkormányzat, a civil szervezetek, közösségek, illetve a közoktatási és
sportintézmények céljait, feladatait és tevékenységeit. Az önkormányzat felelős a következőkért:
Célok

Feladatok

Hódmezővásárhely kulturális értékei,
azok ismerté tétele
A lakosság műveltségének, esztétikai
szemléletének fejlesztése
A lakosság kreativitásának, amatőr
művészeti alkotókedvnek,
tehetségeinek gondozása
A helyi társadalom, a város polgárai
szabadság- és felelősségérzete
növekedésének, a civil közösségeinek
szakmai támogatása
A kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének fenntartásának segítése

A város hagyományainak, természeti,
művészeti értékeinek, jeles
személyiségeinek, speciális és kiemelkedő
közösségeinek, új kezdeményezéseinek
bemutatása, értékelése, közbecsülésének
növelése, a lokálpatriotizmus erősítése
Az egyetemes és a magyar, a kisebbségi
kultúra értékeinek közvetítése
Az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény
felkeltése, fejlesztése
A kooperációs, társulási szándékok
ösztönzése
A város nemzetközi kapcsolatainak
elősegítése a kultúra eszközeivel

Tevékenységek
Helyi ünnepek megtartása
Színházi előadások,
előadóestek, hangversenyek
szervezése
Különböző művészeti
szakkörök működtetése
Városi civil szervezetek
fórumának működtetése
A város testvérvárosaival
közművelődési kapcsolat
fenntartása, kulturális
programok szervezése

7. táblázat: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata céljai, feladatai és tevékenységei
Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 11/2002.(02.26.) Közgyűlési rendelete

Jelen stratégia azonosított fejlesztési szükségletei, beavatkozásai a fent említett célok, feladatok és
tevékenységek megvalósításához hozzájárulnak, kiemelten kezelik ezen tényezőket.
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3.3.

SWOT

Az alábbi SWOT elemeit a két munkacsoport (Infrastruktúra, ill. Program Munkacsoport) 2016. augusztus
10-i megbeszélésükön fogalmazták meg (külön-külön). Ezt követően a SWOT kiegészítésre került szakértői
vélemények és a lakossági kérdőíves felmérés alapján, majd tömörítve és rendezve került vissza a
munkacsoportok 2016. augusztus 31-i megbeszélésére, amikor elfogadásra került a közös SWOT.

3.3.1.

Erősségek

Erős civil aktivitás {CIVIL AKTIVITÁS}:
●
●
●
●
●

Jól működő és nagyszámú civil szervezet;
Sportegyesületek és egyéb közösségek megléte;
Városukért tenni akaró lakosok;
A városvezetés által támogatott működés;
Az egyes szereplők közti információáramlás megfelelő.

Összetartó helyi közösségek {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}:
●
●
●

Nagyszámú működő olvasókör;
Virágzó piaci élet;
A különböző érdeklődésű célcsoportok egyedi igényeire reflektáló rendezvények, közösségek
megléte.

Hagyományok erős szerepe {ÉVSZÁZADOS HAGYOMÁNYOK}:
●
●
●

Olvasókörök évszázados hagyománya;
Helyi identitástudat, erős lokálpatriotizmus;
Hagyományőrzés a „vásárhelyiség” alapeleme.

Egészségügy kiemelt jelentősége a városban {EVP}:
●
●

Egészséges Vásárhely Program modellszerű megvalósítása;
Kórház megléte.

Gazdag kulturális és közösségi kínálat {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT}:
●
●
●

Színes rendezvénykínálat;
Kiépült kulturális infrastruktúra (felújított múzeumok, közművelődési intézmények);
Játszóterekkel való ellátottság megfelelő az egyes városrészekben.

Kedvező oktatási-nevelési gyakorlatok {ERŐS OKTATÁS}:
●
●
●

Esélyegyenlőség biztosítását célzó oktatási rendszer;
Mindennapos testnevelés, a kulturális és környezeti értékek helyi tanrendbe való integrálása;
Felsőoktatási intézmények jelenléte a városban.

Kedvező városképi adottságok {IGÉNYES VÁROSKÉP}:
●
●

Szépülő, megújuló közterek;
Gazdag természeti és kulturális örökség (pl. vízpart, természetvédelmi terület, sajátos építészeti
jelleg).

A periférikus elhelyezkedés ellenére jó megközelíthetőség {JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG}:
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●
●
●

M43-as autópálya;
Fejlett infrastruktúra, megépülő tram-train kapcsolat Szegeddel;
Megyeszékhely és két országhatár közelsége.

Összegzés
A SWOT alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a város a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia során a helyi
erőforrásokra tud építeni. Teheti ezt egyrészt a múltjából, történelméből, helyi identitásából
hagyományaiból fakadó egyedülálló, évszázados hagyományokra (azaz az olvasókörökre) építve, valamint
arra a vásárhelyiekben meglévő igényre alapozva, amely eddig is életre hívta az erős civil aktivitást, az
összetartó közösségek működését, a gazdag programkínálatot. Mindezt kiegészítheti az az innovatív
szemlélet, amely révén a városban sikeresen valósult meg az integrált oktatás, illetve valósultak meg egyéb,
azóta országos szinten is modellértékűvé vált programok (mint az Egészséges Vásárhely Program, a
mindennapos testnevelés, a Minden Nap Kultúra!). Emellett a jó megközelíthetőség és Szeged közelsége
további lehetőségeket biztosít arra, hogy a város még több résztvevőt tudjon bevonni a közösségi, kulturális
és sportéletébe. A SWOT megállapításait a munkacsoportokba bevont érintettek véleményén túl a
Helyzetfeltárás, azon belül különösen a 3.1.3 Kulturális erőforrások, a 3.1.4 Közszolgáltatások és a 3.1.1
Térszerkezet specifikumai c. fejezetei is alátámasztják.

3.3.2.

Gyengeségek

A helyi lakosság érdektelensége, együttműködés hiánya {ÉRDEKTELENSÉG}:
●
●
●
●
●

Az erős helyi identitás ellenére a lakosság egyfajta közönyössége;
Az egyes generációk közötti különbségek, illetve az empátia hiánya;
Nyitottság helyett bezárkózás, az újdonságok elfogadásának nehézsége;
A civilek közti együttműködés, tapasztalat- és tudásátadás alacsony foka;
A meglévő lehetőségek kihasználtsága nem megfelelő (pl. EVP).

A meglévő közösségek, rendezvények nem tudják mobilizálni a helyi fiatalságot {FIATALOK NEHÉZ
ELÉRHETŐSÉGE}:
●
●

Egyes hagyományos közösségek alacsony vonzereje a fiatalok körében;
A modernkor elvárásainak nem megfelelő működés, belterjesség kialakulása (pl. olvasókörök).

Programkínálat hiányosságai {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}:
●
●
●

Turizmus csekély szerepe;
Felaprózódó programok és helyszínek;
Rendezvénykínálat számos esetben nem esik egybe a kereslettel.

Közösségi és kulturális infrastruktúra egyes elemeinek leromlott állapota {LEROMLOTT INFRASTRUKTÚRA}:
●
●

Az elmúlt évek fejlesztései ellenére továbbra is fellelhetők nem megfelelő állagú épületek,
közösségi helyiségek;
Elhanyagolt, rossz állapotú közösségi rendezvényhelyszínek.

A kulturális és közösségi élet finanszírozásának nehézségei {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}:
●
●
●

Rendelkezésre álló saját források szűkössége;
Stabil és állandó költségvetés kialakításának korlátai;
Személyi és tárgyi feltételek hiányossága.
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Kedvezőtlen demográfiai folyamatok {ELÖREGEDÉS}:
●
●
●
●

Alacsony természetes szaporodás;
A lakosság elöregedése;
Fiatalok elvándorlása;
A megyei és országos átlagnál alacsonyabb az aktív korú lakosság részaránya.

Összegzés
A gyengeségek között elsősorban olyan tényezők kerültek megfogalmazásra, amelyek nem (csak)
Vásárhelyre jellemzőek: az elöregedés és a finanszírozás nehézségei országos problémák, amelyek
természetesen Hódmezővásárhelyen is érezhetőek. Hasonló a helyzet a leromlott infrastruktúra és a
programkínálat hiányosságai terén (hiszen ezek is nagyrészt a finanszírozás nehézségeiből adódnak), bár
Hódmezővásárhelyen számos kulturális-közösségi célú helyszín újult meg a Tornyai János Kulturális
Városrehabilitációs Program részeként. Ám az elsőként megfogalmazott két gyengeség, az érdektelenség,
illetve a fiatalok elérése nem a finanszírozáson múlik (bár az infrastruktúra állapota ezt is befolyásolja), így
kritikus kérdése a helyi közösségi élet megújulásának, hogy a város mennyire tudja megszólítani azon
vásárhelyieket (és különösen a fiatalokat), akiket eddig nem tudott bevonni a helyi közösségi életbe. A
megfogalmazott gyengeségek közül az {ELÖREGEDÉS} alátámasztása megtalálható a Helyzetfeltárás 3.1.5
Társadalom állapota c. fejezetben, a {LEROMLOTT INFRASTRUKTÚRA} gyengeségre vonatkozóan pedig a
3.1.3 Kulturális erőforrások c. fejezet nyújt további támpontokat. A többi gyengeség ({ÉRDEKTELENSÉG},
{FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI})
kevésbé számszerűsíthető vagy alátámasztható; ezek a munkacsoportokban részt vevő helyi érintettek,
közösségszervezők napi tapasztalatai alapján került megfogalmazásra.

3.3.3.

Lehetőségek

Finanszírozási lehetőségek bővülése {FINANSZÍROZÁS ERŐSÖDÉSE}:
●
●

Pályázati források;
Vállalati szféra erőteljesebb bevonása a közösségi és kulturális élet finanszírozásába

A technológiai környezet közösség- és kultúrafejlesztés szempontjából kedvező alakulása {TECHNOLÓGIA
FEJLŐDÉSE}:
●
●

Korszerű technológia erőteljesebb alkalmazása hozzájárul a közösségépítéshez;
„Edutainment” – élményszerűségen alapuló tanulás meghonosítása;

Hódmezővásárhely, mint lakóhely és turisztikai desztináció vonzerejének növekedése {VONZÓ
DESZTINÁCIÓ}:
●
●

Nemcsak a helyi, de a környező és távolabb élő lakosság Hódmezővásárhelyre történő vonzása;
Az ökoturizmus elterjedésével a város turisztikai potenciáljának jobb kihasználása

Összegzés
A külső tényezők között két meghatározó szempont emelhető ki: a finanszírozás (úgy az állami
finanszírozás, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás) megerősödése, illetve a technológia fejlődése
(például a közösségi oldalak pozitív hatásainak érvényesülése) egyértelműen lehetőséget jelent a helyi
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közösségek számára. A harmadik szempont, Hódmezővásárhely vonzóbb desztinációvá válása is
lehetőségként került megfogalmazásra6.

3.3.4.

Veszélyek

Finanszírozási korlátok megerősödése {FINANSZÍROZÁS ELMARADÁSA}:
●

Európai uniós, valamint állami támogatások elmaradása

Az elöregedési folyamatok állandósulása {SÚLYOSBODÓ ELÖREGEDÉS}:
●
●
●

A lakosság általános elöregedési trendjének folytatódása, felgyorsulása;
Fiatalok elvándorlása;
A helyi közösségek fiatalok számára nem vonzó képe

Közösségszerveződés nehézségei {NEHEZEDŐ KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS}:
●
●
●
●

A generációs különbségek további erősödése;
A modern technológiából és életmódból fakadóan a személyes kapcsolatok elsikkadása;
Stresszes életmód általánosabbá válása, a stresszhelyzetek gyakoriságának növekedése;
A szervezett programok nem érik el a kellő hatást, ill. csak egyszeri hatást érnek el
(közösségépítés helyett csak rendezvényszervezés valósul meg).

Összegzés
A veszélyek között került megfogalmazásra az a két tényező, amely a gyengeségek között is szerepelt, mint
országosan meghatározó trend: a finanszírozás elmaradása, illetve az elöregedés fokozódása tovább
nehezítené a helyi közösségi életet. Emellé társulnak azon tényezők, amit a helyi közösség nehezedő
közösségszervezésként fogalmazott meg, amelyeket a „felgyorsuló világ” hatásaiként szoktak emlegetni
(generációs különbségek, stresszes életmód, a személyes kapcsolatok elsikkadása, közösségépítés helyett
csak alkalmankénti rendezvényszervezés).

5. ábra: A SWOT összefoglalása
Forrás: saját szerkesztés

6

A város vonzóbb desztinációvá válása nem véletlenül szerepel a lehetőségek között az erősségek helyett: a helyi közösség lehetőségként
fogalmazta meg azt, hogy a Hódmezővásárhely által nyújtott sajátos turisztikai kínálat iránti igény országosan is erősödik.
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3.4.

Fejlesztési szükségletek azonosítása

A stratégia fejlesztési szükségleteit az ITS készítését megalapozó elemzésekre, a kimondottan a HKFS
tervezési fázisában folytatott munkacsoport megbeszélések (ld. 2016. augusztus 10-i külön-külön tartott
munkacsoport megbeszélések), SWOT és széleskörű felmérések (lakossági kérdőíves felmérés,
projektgyűjtő adatlapok, stb.), a munkacsoportba bevont szervezetek saját belső felmérései, illetve a SWOT
analízisének erősségei, lehetősége alapján készítettük és azonosítottuk be.

3.4.1.

Olvasókörök fejlesztése

Nem kérdés, hogy a város egyedülálló hagyománya a közösségi élet legfontosabb tereként működő
olvasókörök rendszere: "Vásárhely máig irigyelt közösségi terméke a kiterjedt olvasóköri hálózat, amely –
néhány évtized politikai jellegű betiltást kivéve – kül- és belterületen a lakosság egészét valamilyen
irányultsággal, de rendre foglalkoztatta."7
Az olvasókörök klasszikusan alulról jövő kezdeményezések: önszerveződésűek, szabadon és
demokratikusan választják meg a vezetőségüket. Az olvasókörök maguk szervezik kulturális,
ismeretterjesztő, szórakoztató műsoraikat és a tagok igény szerinti csoportjaikat: kertbarát-kört, nyugdíjas
klubot, asszonykórust, színjátszó- és versmondó csoportot. Különleges sajátossága az olvasóköröknek a
nagy nemzeti ünnepek megünneplése, ezen alkalmakból "megtanulnak szerepelni, önmagukat, közösségük
hagyományait adni, és azt az eszmét hirdetni, amely az országos történelmi eseményhez fűződik"8, valamint
a városrész, a szűkebb közösség ünnepeinek megtartása. Az olvasókörök egyszerre zárt és nyitott
közösségek; az erős helyi kohézió mellett az egyes olvasókörök a város más olvasóköreikkel is tartják a
kapcsolatot, szerveznek közös programokat.
Az olvasókörök a mai napig megőrizték ezen funkciójukat, ám egyre súlyosabb probléma, hogy az
olvasókörök törzsközönsége elöregedőben van: egyre nehezebb a középkorúakat, vagy a fiatalabbakat
bevonni az olvasókörök tevékenységeibe. A bevonás nehézsége adódik egyrészt az infrastruktúra rossz
állapotából, másrészt a megfelelő kommunikáció hiányából, az olvasókörök kevésbé vonzó imázsából,
valamint a fiatalabb korosztályt kevésbé vonzó programok, funkciók hiányából. Ezt a problémát súlyosbítja,
hogy a fiatalabbak bevonása nem csak résztvevőként, hanem önkéntes közösség-szervezőként is egyre
nehezebb.
Az olvasókörök többsége civil szervezetként (egyesületként) működik, jellemzően a város tulajdonában levő
épületekben (egyetlen kivételt képes a Susáni olvasókör, amely saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik). Az
olvasókörök többsége nagyon rossz állapotban van, jelentős felújítás nem történt évtizedek óta. Égetően
fontos lenne az épületek energiahatékonyságának növelése (fűtés korszerűsítése, szigetelés, nyílászárók
cseréje, stb.), illetve új funkciók kialakítása, amelyek révén az épületek alkalmassá válnak arra, hogy
szélesebb célcsoportot tudjanak kiszolgálni hatékonyabb módon.
Ezért a város közösségi fejlesztési stratégiájának központi eleme kell, hogy legyen az olvasókörök felújítása
és a funkcióik bővítése (azaz az infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése), valamint a fiatal- és
középkorúak bevonása az olvasókörök életébe (beleértve a programok szervezését és a

7
8

Ld. Szenti Tibor: Vásárhelyi emlékeim, 2003. http://www.szenti.com/emlek1.htm [2016.12.01]]
Ld. Szenti Tibor: Vásárhelyi emlékeim, 2003. http://www.szenti.com/emlek1.htm [2016.12.01]]
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kapacitásfejlesztést, azaz a kommunikáció erősítését, önkéntesek képzését, olvasókörök közötti
együttműködés erősítését, stb.).
Ezzel párhuzamosan nem szabad megfeledkezni arról, hogy a városnak nagyon komoly kulturális-közösségi
intézményhálózata van, amely jelenleg is komoly szerepet tölt be a város közösségi életében. Ezen
intézményhálózat részben újonnan jött létre (Emlékpont Múzeum, Magyar Tragédia – 1944), részben
komoly felújításon, bővítésen esett át a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program részeként
(Tornyai János Múzeum, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Alföldi Galéria). De mindezek ellenére még
vannak olyan intézmények, amelyek jelenlegi állapotukban nem tudják teljes mértékben megfelelő módon
ellátni a szükséges funkciókat. Ilyen intézmény például a Németh László Városi Könyvtár és az Árpád utcai
tájház, ahol a teljes felújítás jelentős mértékben meghaladná a jelenlegi stratégia pénzügyi kereteit, ám
kisebb beavatkozásokra a jelen program lehetőséget adhat.

3.4.2.

Rétegprogramok és többgenerációs találkozási pontok

A város közösségi életének gerincét a különböző programok adják; ezek lehetnek városi szintű programok
vagy városrészi szintűek, lehetnek szabadtéri vagy beltéri rendezvények, lehetnek egy adott rétegnek
szólóak, vagy megcélozhatnak több réteget.
Az egyes munkacsoportok megbeszélései és a SWOT elemzés kapcsán egyértelműen kirajzolódott, hogy a
középkorúak és a fiatalok bevonása érdekében egyaránt szükséges a rétegprogramok (azaz egy-egy
speciális téma iránt érdeklődő, jellemzően szűkebb korcsoporthoz tartozó egyének számára szóló
programok), illetve a több korcsoportot, családon belül több generációt is vonzani képes programok
szervezése. Ez utóbbi programok sikerességére számos jó példát soroltak fel a civil szervezetek vezetői.
Ezért a stratégia fő iránya az egyes célcsoportok érdeklődését felkeltő rétegprogramok támogatása és a
több generáció találkozási pontjaként működő, a generációk közötti párbeszédet lehetővé tevő és a város
hagyományainak továbbvitelét támogató rendezvények szervezése kell, hogy legyen.

3.4.3.

Hagyományok és modernitás

A város fő erőssége a hagyományok erős szerepe, a város "vásárhelyisége". Ehhez hozzátartozik a "másokat
nem sértő, nem kicsinyes, de öntudatos lokálpatriotizmus", a vásárhelyiek egyszerre "rebellis és
konzervatív" mivolta, a "kálvinista mezővárosi lokális népi kultúra", amely "a gyüttmönt embereket
fönntartásokkal, bizalmatlanul fogadja, de ha azonosulással és értékteremtéssel bizonyították a városhoz
való kötődésüket, tapasztalhatják befogadó képességünket"9. A vásárhelyiséget mindig is alapvetően
meghatározta ez az egyszerre rebellis és konzervatív hozzáállás, a hagyományőrzés vagy modernitás
dilemmája. Ez a kettősség, illetve az erre adott válaszok tetten érhetőek a város életében, a város fejlődését
meghatározó fejlesztésekben is; a város az Emlékpont Múzeum kialakítása, a Tornyai János Kulturális
Városrehabilitációs Program megvalósítása, számos egyéb fejlesztés, illetve a Minden Nap Kultúra! Program
megvalósítása során is bizonyította, hogy a hagyományokat és a modernitást sikerrel tudja ötvözni. Ezért a
város közösségi életének fejlesztésében ugyanezen dilemma feloldása a sikeresség kulcsa, több
szempontból is: egyrészt a város évszázados hagyományait jelentő olvasókörök rendszerét kell
újrafogalmazni, másrészt a város értékeit kell megőrizni, újrafogalmazni a mostani kor sajátosságainak
megfelelően és gyarapítani, így biztosítva azt, hogy a fiatalabb, a következő generációk számára is
99

Ld. Szenti Tibor: Vásárhelyi emlékeim, 2003. http://www.szenti.com/emlek1.htm [2016.12.01]]
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értelmezhető értéket jelentsen. Emiatt fontos, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tekintettel
legyen e kettősségre és kiemelten támogassa a hagyományok, a helyi értékek (amely értékek egyaránt
lehetnek kulturális, természeti, vagy épített értékek) megőrzését, újrafogalmazását, gyarapítását.

3.4.4.

Aktivitás

A város közösségi életének alapvető eleme a vásárhelyiek aktivitása, és ezen aktivitás is sokféleképpen
értelmezhető. Alapvető a vásárhelyiek közösségi aktivitása, hiszen a civil szervezetek önkéntes
szerveződések és megszűnnének, ha a tagságuk, illetve az általuk választott vezetés nem lenne aktív; az
olvasókörök évszázados hagyomány kihalna, ha ezt nem működtetnék elkötelezett önkéntesek. Alapvető a
vásárhelyiek gazdasági aktivitása, hiszen a város közösségi-kulturális infrastruktúrájának működtetése, az
egyes programok megvalósítása elképzelhetetlen a szervezők és a résztvevők anyagi teherviselése nélkül.
És alapvető a vásárhelyiek fizikai aktivitása is, hiszen a fizikai és szellemi egészség hiányában a város
közösségi élete elhalna.
Ugyanakkor azt is fontos megállapítani, hogy a közösen végzett aktív tevékenység az egyik legfontosabb
közösségteremtő erő, ezért a stratégiának kiemelten kell támogatnia egyrészt a sportot, a mozgást, az
egészségmegőrzést; másrészt a vásárhelyiek gazdasági aktivitását, annak erősítését célzó tevékenységeket,
harmadrészt pedig a közösségi aktivitást, a közösségszervezés képességének fejlesztését.

3.4.5.

Nyitottság és együttműködés

A város közösségi életének megújításában kulcskérdés a nyitottság és az együttműködés. Fontos a
nyitottság a városon belül, a város közösségi életének egyes szereplői között, illetve mások felé, a városon
kívül (hiszen a külvilágból érkeznek azon ingereket, amelyek révén a város megújulhat). Fontos az
infrastruktúra nyitottsága, elérhetősége, azaz hogy a kulturális-közösségi intézmények (és különösen az
olvasókörök) ne legyenek zárt, vagy nehezen elérhető terek, hanem minél szélesebb kört szolgáljanak ki,
minél tágabb időkeretek között. A nyitottság alapvető feltétele az együttműködésnek is, úgy a közösségi
élet különböző szereplői (a civil szervezetek, a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzat), mint az egyes
civil szervezetek között. Ezért fontos, hogy a stratégia támogassa mindazon kezdeményezéseket, amelyek a
nyitottságot és együttműködést ösztönzik, annak feltételrendszerét (így például a civil szervezetek, azok
vezetőinek és az önkénteseknek a kapacitásfejlesztését, tudásátadását, kommunikációját és az
együttműködés különböző fórumait) erősítik, illetve teremtik meg.

3.4.6.

A fejlesztés alapelvei

A munkacsoport ülések során kirajzolódtak azon alapelvek is, amelyeket hangsúlyosan figyelembe kell
venni a stratégia megfogalmazása során. Ezen alapelvek:
Esélyegyenlőség
A város úttörő módon, az első között valósította meg az integrált oktatást Magyarországon, és hasonlóan
fontosnak tartotta a szegregáció megelőzését, kezelését a városrehabilitáció terén is. Fontos, hogy a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia is egyértelműen feleljen meg az esélyegyenlőségi kritériumoknak, azaz a
fejlesztésekhez történő hozzáférés biztosításával, a sztereotípiák lebontásával támogassa az
esélyegyenlőségi szempontból (nemi, etnikai, vallási hovatartozásuk, életkoruk alapján, vagy
fogyatékosságukból adódóan) sérülékeny csoportok érvényesülését.
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Fenntarthatóság
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítása során is egyaránt fontos szempont a
fenntarthatóság biztosítása és megteremtése, valamint a Cittaslow („Slow city”), az "élhető város" elveinek
érvényesítése. Ez nem csak a környezeti fenntarthatóságot jelenti, hanem a szervezeti és pénzügyi
fenntarthatóságot is: fontos, hogy a HKFS keretében megvalósult infrastruktúra a projekt lezárását
követően is elérhető maradjon és működjön, illetve a civil szervezetek a megváltozott finanszírozási
feltételek mellett is képesek legyenek működni.
Egészség
Hódmezővásárhely országos szinten úttörő az egészséges város megteremtésében; ez nem csak a Cittaslow
mozgalomhoz való csatlakozás, hanem az Egészséges Vásárhely Program elindításában is megmutatkozik.
Ezért fontos, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában fejlesztési alapelvként kerüljön
megfogalmazásra, hogy Hódmezővásárhelyen az egészség érték és a stratégia járuljon hozzá az egészség
megőrzéséhez, ösztönözze az egészség-tudatos magatartás elterjedését és ne közvetítsen az egészségre
káros magatartásmintákat.
Innováció
A munkacsoport ülések során egyértelművé vált, hogy új eredmények eléréséhez új megközelítés, új
tevékenységek, új szereplők, vagy éppen az ágazatok közötti együttműködésen, hálózatosodáson alapuló új
megoldások szükségesek. Ezért a város fejlesztési alapelvként fogalmazza meg az innovációt, a megújulást,
az ágazatok közti együttműködést, a hálózatosodást.

3.5.

Célcsoportok

Közvetlen célcsoportok
Olvasókörök
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia magától értetődően az olvasóköröket célozza meg kiemelten fontos,
közvetlen célcsoportként. Az olvasókörök többsége évtizedek óta (egyes esetekben pedig több mint egy
évszázada) működnek szerte a városban. Az olvasókörök többsége az önkormányzat által biztosított
épületekben működik, és a város nem rendelkezik forrásokkal ahhoz, hogy ezeket az épületeket felújítsa. Ez
komoly üzemeltetési problémákat is okoz: egyrészt az épületek problémái, hiányosságai egyre kevésbé
vonzóvá teszik az olvasóköröket, másrészt az épületek energiapazarló működése miatt ezen alacsonyabb
színvonalat is egyre drágábban tudják kínálni, a rezsi finanszírozása egyre nehezebb. A város főbb kulturális
intézményei megújultak az elmúlt években (ld. Tornyai János Múzeum, Bessenyei Ferenc Művelődési
Központ, Alföldi Galéria), de a városrészi szintű intézmények, a közösségi élet fő helyszínének tekinthető
olvasókörök fejlesztésére nem jutottak források. Ezért a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” c.
pályázat szinte az utolsó órában érkező lehetőség a város olvasóköreinek (úgy az épületek megújításának,
mint magának az évszázados hagyománynak) a megmentése érdekében.
Civil szervezetek, sportegyesületek
A 3.1.3 Kulturális erőforrások c. fejezet részletesen bemutatta a városban működő civil szervezeteket,
sportegyesületeket. A városban a KSH adatai szerint 2015-ben 253 db nonprofit szervezet, valamint 229 db
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civil szervezet működik; ezek közül az önkormányzat honlapja 158 egyesületet, civil szervezetet tart nyilván;
ezek között 51 tekinthető sportegyesületnek és 107 minősül egyéb egyesületnek, civil szervezetnek. Ezen
szervezetek mind közvetlen célcsoportjai a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának.
Egyházak
A Hódmezővásárhelyen működő egyházakat a 3.1.3 Kulturális erőforrások c. fejezet bemutatta. Tekintettel
ezen egyházak fontos szerepére a város közösségi életén belül, az egyházak is közvetlen célcsoportjai a
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának.
Vállalkozások
A városban a KSH 2015-ös adatai szerint 6404 db volt a regisztrált vállalkozások száma. Ezen vállalkozások
helyzetének rövid bemutatását a 3.1.6 A gazdaság helyzete c. fejezet tartalmazza (részletesebb
bemutatásra nem kerülhet sor a HKFS terjedelmi korlátai miatt, de Hódmezővásárhely Gazdasági
Stratégiája, illetve a Paktum pályázat keretében készült 2016. dec. 31.-i Foglalkoztatási Stratégia
részletesen bemutatja a város gazdaságát, annak főbb vállalkozásait). Tekintettel arra, hogy a vállalkozások
a gazdasági tevékenység mellett egyúttal a közösségi életnek is fontos helyszínei, a vállalkozások is
közvetlen célcsoportjai a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának.
Közvetett célcsoportok
A vásárhelyiek
Hódmezővásárhely lakossága (a KSH 2015-ös adatai szerint 44.598), azaz a vásárhelyiek képezik a város
legfontosabb közvetett célcsoportját. A célcsoport igényeire vonatkozó felmérés …
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4.

A stratégia jövőképe

A Vásárhelyi Helyi Közösség hosszú távú jövőképe az alábbiakban foglalható össze:
Hódmezővásárhely olyan nyitott város, melyben az aktív és együttműködő vásárhelyiek a kulturális,
közösségi, természeti értékeket óvják és gyarapítják.
A hosszú távú jövőkép alapvető elemeit a tervezésben érintett munkacsoportok 2016. augusztus 31-i,
külön-külön tartott ülésükön fogalmazták meg. Ezt követően került sor e jövőképek pontosítására,
egyszerűsítésére.
Hódmezővásárhely nyitott város
A város úgy a személyek, mind az új technológiák, módszertanok irányába nyitott: ezáltal tudja a város a
változó környezetben újrafogalmazni értékeit, és ezáltal tud a helyi humán erőforrás megújulni.
Aktív vásárhelyiek
Hódmezővásárhely gazdag kulturális és közösségi életének alapja az aktivitás; a város az úgy szellemileg,
mint testileg aktív (egészséges, fitt, részt venni és tenni vágyó, felelősséget vállaló) vásárhelyiek, illetve
vásárhelyi közösségek aktivitására épít.
Együttműködő vásárhelyiek
Hódmezővásárhely kulturális és közösségi életének másik alapja az együttműködés: az önkormányzat és
intézményei által biztosított lehetőségeknek gátat szabnak a pénzügyi-gazdasági korlátok; a civil szektor
lehetőségeit meg korlátozza a helyi közösségszervezőknek az önkéntes munkájukra fordítható idejük. Ezért
a város számára fontos, jelentős közösségi események megszervezése az intézmények, a civilek, valamint a
vállalkozások közötti együttműködés révén jönnek létre.
Kulturális és közösségi értékek
Hódmezővásárhely a meglévő értékeit ápolja. Ezen értékek a már bemutatott kulturális, közösségi,
természeti értékek, de ugyancsak érték a városban az egészség.
Értékek óvása és gyarapítása
Hódmezővásárhely a meglévő értékeit nem csak ápolja, hanem fejleszti, gyarapítja: a meglévő
hagyományok őrzése elképzelhetetlen lenne a folyamatos megújítás, újrafogalmazás nélkül. Hiszen a
hagyományok értékét éppen az adja, ha azok tudnak az újabb generációknak választ adni azok problémáira
a megváltozott társadalmi, gazdasági környezetben is.
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5.

A stratégia célhierarchiája

5.1.

Átfogó cél

A HKFS közösségi tervezése és az előző fejezetekben feltárt problémák, erősségek számbavétele során a
Vásárhelyi Helyi Közösség megalkotta átfogó célját, mely a helyi társadalom és közösség jövőbeni,
középtávon elérni kívánt állapotát fogalmazza meg.
Hódmezővásárhely olyan közösségi és kulturális környezetet teremt;
a lakosság aktivitására és bevonására, valamint
a szereplők közti együttműködésre építve,
mely minden korosztály számára értéket jelent.
Ezen átfogó cél tartalmazza azokat a sarokpontokat, melyek szükségesek a „vásárhelyinek lenni és itt élni
jó” érzés megvalósításához, amely a népességmegtartás alapköve. Hódmezővásárhely olyan lakóhelyként –
és kulturális-közösségi térként – kíván szolgálni, mely nemcsak képviseli az egyes korosztályok értékeit, de
az új értékek megteremtését is szorgalmazza. Az egyes generációk értékei eltérhetnek, adott esetben akár
konfliktusforrást is jelenthetnek, azonban a város ezt a kulturális sokszínűség jegyében előnyére kívánja
fordítani.
Emellett a településen a lakosság minél erőteljesebb bevonása érvényesül – mind a közösségi és kulturális
élet, mind más kérdések esetében –, mely az elkötelezettség és a lokálpatriotizmus megszilárdítását
eredményezi. A széleskörű bevonás segít a helyiek aktivizálásában, mely többféle módon nyilvánul meg.
Egyrészt cél a testileg-szellemileg aktív és egészséges életmódhoz szükséges keretek megteremtése,
másrészt a gazdasági aktivitás feltételeinek biztosítása a megfelelő oktatási-nevelési és munkavállalási
lehetőségek kínálatával. Mindezen tényezők elsőrendű fontossággal bírnak a népesség megtartásában és a
lakosság elégedettségében.
További fontos és a közösségi-kulturális életet meghatározó célkitűzés, hogy a városban együttműködés
érvényesüljön a vásárhelyiek különböző csoportjai között. Értendő ez alatt a lakosság és a civil szféra
együttműködése, a vállalati szereplők kooperációja, ugyanakkor a városvezetés és a lakosság közti
párbeszéd egyaránt. A nyitottság növelésével elérhető, hogy ez az együttműködés nem csupán helyi, de
térségi, illetve azon túlmutató szinten is megvalósulhasson (pl. turizmus, határon átnyúló kulturálisközösségi kapcsolatok).
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6. ábra: A SWOT és az átfogó cél összefoglalása
Forrás: saját szerkesztés

5.2.

Specifikus célok

5.2.1.

#GENERÁCIÓK: A különböző generációk eltérő közösségi-kulturális igényeinek
kiszolgálása a közös időtöltés alapjainak megteremtése mellett

Hódmezővásárhelyen az egyik elsődleges cél az olyan közösségi és kulturális célú infrastruktúra, valamint
programok kialakítása, mely a különböző korosztályok egyidejű kiszolgálására alkalmas. A cél kettős:
egyrészt a különböző generációk (kiemelten a fiatalok és a középkorúak) eltérő szükségleteit célzottan
kielégíteni az adott korosztály célcsoporti igényeire szabott és differenciált kínálat megteremtésével;
másrészt olyan – nem csak térbeli – találkozási pontok létrehozása, ahol az eltérő korcsoportok közti
kapcsolat és interakció megvalósulhat, az ifjabbak megismerhetik az idősebbek értékeit (és fordítva), a
közös időtöltés keretében pedig nő a generációk közti együttműködés és kommunikáció.
Ahogy az a helyzetfeltárásból is kiderül, az ehhez szükséges feltételek csupán korlátozottan állnak helyben
rendelkezésre, a fiatalok sokszor úgy érzik, hogy kevés az őket megszólító és nekik szánt közösségi
tér/program, mely hozzájárul az elvándorlás erősödéséhez. Mindazonáltal az is megfigyelhető, hogy az
egyes generációk közti kapcsolat és átjárhatóság szintén kevéssé jellemző a városban, az egyes közösségek
egymástól elszigetelten, gyakran a „belterjesség” felé haladva működnek.
Ezek feloldása érdekében a város olyan közösségi helyszíneket kíván létrehozni az akcióterületen,
●
●
●

melyek a fiatalok hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltését támogatják mind a négy évszakban;
ahol több generáció közösen, egyidejűleg tud jelen lenni;
melyek a szabadtéri aktív időtöltéshez szükséges feltételeket is megteremtik.

Az infrastrukturális keretek felállítása mellett a megfelelő programkínálat kialakítása egyaránt fontos, ezért
különféle programok szervezése tervezett
●
●
●

kiemelten a fiatalabb célcsoport érdeklődésének megfelelően;
az idősebb generáció igényeit kielégítve;
de a közös időtöltést, egymástól való tanulást elősegítve.

A #GENERÁCIÓK specifikus cél a {CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {ÉVSZÁZADOS
HAGYOMÁNYOK}, {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT} erősségekre építve próbálja az {ÉRDEKTELENSÉG}, a
{FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, a {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, a {LEROMLOTT
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INFRASTRUKTÚRA}, a {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI} és az {ELÖREGEDÉS} gyengeségeket megszüntetni.
Ennek érdekében épít a {TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE}, a {FINANSZÍROZÁS ERŐSÖDÉSE} lehetőségre, hogy a
{FINANSZÍROZÁS ELMARADÁSA}, {SÚLYOSBODÓ ELÖREGEDÉS}, {NEHEZEDŐ KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS}
veszélyek kockázatát proaktívan mérsékelje.
A specifikus cél megvalósulását mérő eredménymutatók:
●
●

5.2.2.

Megújuló közösségi és kulturális tereket rendszeresen használók száma: 750 fő.
#GENERÁCIÓK célhoz kapcsolódóan megvalósuló közösségi és kulturális programokon részt
vevők száma: 5.000 fő.

#ÉRTÉKGYARAPÍTÁS: A város közösségi és kulturális hagyományainak,
értékeinek megőrzése mellett azok megújítása, bővítése

Hódmezővásárhely rendkívül erős kulturális gyökerekkel és hagyományokkal bír napjainkban is, melyek
őrzése és ápolása fontos a város és lakói számára. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a fiatalabb
generáció gyakran nem érti ezen hagyományokat, számos fiatal nem ismeri és nem látja, hogy miért fontos
azok óvása. Pontosan ezért rendkívül fontos, hogy az évszázados örökség tovább éltetése mellett az értékek
újrafogalmazására, mai környezetbe helyezésére és újakkal történő bővítésére is lehetőséget biztosítson a
város. Hódmezővásárhely olyan hely kíván lenni lakosai számára, ahol a modernizmus és a hagyományőrzés
egyszerre van jelen, lakosai pedig nyitottak mindkettő befogadására.
Mindehhez a város a digitális technológia eszközeivel kívánja a fiatalokat aktivizálni, az új, innovatív ötletek
megszületését felkarolni, azonban az idősebb korosztályt is közelebb vinni a XXI. századi, „fiatalos”
értékekhez. Természetesen e célkitűzés erőteljes kapcsolatban áll az 1. specifikus céllal (#GENERÁCIÓK),
hiszen a különböző generációk közti elszigeteltség megszüntetése, az interakció megteremtése lehetővé
teszi az értékgyarapítás megvalósulását.
Az #ÉRTÉKGYARAPÍTÁS specifikus cél elsősorban a {CIVIL AKTIVITÁS}, {ÉVSZÁZADOS HAGYOMÁNYOK},
{ERŐS OKTATÁS}, {IGÉNYES VÁROSKÉP} erősségekre építve próbálja az {ÉRDEKTELENSÉG}, a {FIATALOK
NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, a {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, a {LEROMLOTT INFRASTRUKTÚRA}, a
{FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI} és az {ELÖREGEDÉS} gyengeségeket mérsékelni. Ennek érdekében épít a
{TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE}, a {VONZÓ DESZTINÁCIÓ} és a {FINANSZÍROZÁS ERŐSÖDÉSE} lehetőségre, hogy
a {FINANSZÍROZÁS ELMARADÁSA}, {SÚLYOSBODÓ ELÖREGEDÉS}, {NEHEZEDŐ KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS}
veszélyek kockázatát enyhítse.
A specifikus cél megvalósulását mérő eredménymutató:
●

5.2.3.

#ÉRTÉKGYARAPÍTÁS célhoz kapcsolódóan megvalósuló közösségi és kulturális programokon részt
vevők száma: 20.000 fő.

#AKTIVITÁS: A vásárhelyiek szellemi, fizikai és gazdasági aktivitásának
növelése

A város közösségi és kulturális életét alapvetően meghatározza a társadalom aktivitása, melynek megőrzése
és növelése összetett módon képezi Hódmezővásárhely specifikus célját.
Egyrészt a település a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a fizikai aktivitásra, melyet az ahhoz
szükséges infrastruktúra biztosításával és a különböző programok szervezésével kíván biztosítani – a
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lakosság sportos és egészséges életmódjához szükséges környezet megteremtésével. Kiemelt figyelmet kap
a megelőzés és a szűrések szerepének hangsúlyozása, különböző szemléletformáló és figyelemfelhívó
képzéseken keresztül pedig a tudatosság növelése.
A fizikai aktivitás mellett azonban rendkívül fontos a társadalom szellemi aktivitásának biztosítása, melyben
kulcskérdés a színvonalas, mindenki számára elérhető oktatás feltételeinek megteremtése, illetve az
iskolarendszeren kívüli hasznosítható tudásanyagot nyújtó programok létrehozása.
Az #AKTIVITÁS specifikus cél elsősorban a {CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {ÉVSZÁZADOS
HAGYOMÁNYOK}, {EVP}, {ERŐS OKTATÁS} erősségekre építve próbálja az {ÉRDEKTELENSÉG}, a {FIATALOK
NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, a {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, a {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI} és az
{ELÖREGEDÉS} gyengeségeket mérsékelni. Ennek érdekében épít a {TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE} és a
{FINANSZÍROZÁS ERŐSÖDÉSE} lehetőségre, hogy a {FINANSZÍROZÁS ELMARADÁSA}, {SÚLYOSBODÓ
ELÖREGEDÉS}, {NEHEZEDŐ KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS} veszélyek kockázatát mérsékelje.
A specifikus cél megvalósulását mérő eredménymutató:
●

5.2.4.

#AKTIVITÁS célhoz kapcsolódóan megvalósuló programokon részt vevők száma: 5.000 fő.

#NYITOTTSÁG: A nyitottság és az együttműködés támogatása

A város közösségi életének megújításában fontos szerepet tölt be az innováció, a nyitottság, és az
együttműködés. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia ezért ösztönzi a nyitottság megteremtését a városon
belül, a város közösségi életének egyes szereplői között, illetve mások felé, a városon kívül. A nyitottság
értelmezhető az infrastruktúra nyitottsága, elérhetősége tekintetében, illetve az együttműködésre,
megújulásra való nyitottságként is. Ezért a stratégia támogat minden olyan kezdeményezést, amely a
nyitottság és együttműködést ösztönzi, annak feltételrendszerét (így például a civil szervezetek, azok
vezetőinek és az önkénteseknek a kapacitásfejlesztését, tudásátadását, kommunikációját és az
együttműködés különböző fórumait) erősíti, illetve teremti meg.
A #NYITOTTSÁG specifikus cél elsősorban a {CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {ÉVSZÁZADOS
HAGYOMÁNYOK}, {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT}, {ERŐS OKTATÁS}, {JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG} erősségekre
építve próbálja az {ÉRDEKTELENSÉG}, a {FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, a {PROGRAMKÍNÁLAT
HIÁNYOSSÁGAI}, a {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI} és az {ELÖREGEDÉS} gyengeségeket mérsékelni. Ennek
érdekében épít a {TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE}, a {FINANSZÍROZÁS ERŐSÖDÉSE} és a {VONZÓ DESZTINÁCIÓ}
lehetőségre, hogy a {FINANSZÍROZÁS ELMARADÁSA}, {SÚLYOSBODÓ ELÖREGEDÉS}, {NEHEZEDŐ
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS} veszélyek kockázatát mérsékelje.
A specifikus cél megvalósulását mérő eredménymutató:
●

A #NYITOTTSÁG célhoz kapcsolódó rendezvényeken részt vevők száma: 100 fő.

5.3.

Horizontális célok

5.3.1.

#Esélyegyenlőség

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megvalósuló programok egyértelműen meg kell, hogy
feleljenek az esélyegyenlőségi kritériumoknak, azaz a fejlesztésekhez történő hozzáférés biztosításával, a
sztereotípiák lebontásával támogassa az esélyegyenlőségi szempontból (nemi, etnikai, vallási
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hovatartozásuk, életkoruk alapján, vagy fogyatékosságukból adódóan) sérülékeny csoportok
érvényesülését. A város csak olyan fejlesztéseket és programokat támogat, amelyek megfelelnek az
esélyegyenlőség elvének.

5.3.2.

#Fenntarthatóság

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megvalósuló programok meg kell, hogy feleljenek a
környezeti fenntarthatóság kritériumainak, a Cittaslow („Slow city”), az "élhető város" elveinek, és
figyelmet kell fordítaniuk a szervezeti és pénzügyi fenntarthatóságra is. A város olyan fejlesztéseket és
programokat támogat, amelyek megfelelnek az fenntarthatóság elvének, az "élhető város" elveinek, és
amelyek szervezeti és pénzügyi fenntarthatóságra való törekvésüket egyértelműen megfogalmazzák.

5.3.3.

#Egészség

Hódmezővásárhelyen az egészség a vásárhelyiek egyik legfontosabb értéke, ezért a Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia hozzá kell járuljon az egészség megőrzéséhez és ösztönöznie kell az egészség-tudatos
magatartás elterjedését, nem közvetíthet az egészségre káros magatartásmintákat. A város előnyben
részesíti azon fejlesztéseket, amelyek bemutatják az egészség megőrzéséhez kapcsolódó pozitív
viszonyukat.

5.3.4.

#Innováció

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megvalósuló programok támogatása során figyelmet kell
fordítani arra, hogy a város ösztönözze az innovációt, azaz a meglévő, régebbi kérdésekre, problémákra új
válaszokat adó, új tevékenységeket célzó, új szereplők megjelenését. Ezért a város minden kiírásban
igyekszik külön keretet elkülöníteni az innovatív megoldásoknak (amelyek ezúttal mentesülhetnek a
szervezeti és pénzügyi fenntarthatóság kritériumának való megfelelés alól).
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5.4.

Indikátorok

Eredményindikátorok
Mértékegység

Célérték
(2023)

Adatforrás

%

növekszik

Közösségi tereket működtetők
adatszolgáltatása

program indulását megelőzően, közben és utána,
évente minimum egyszer

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó
terekkel és létesítményekkel való lakossági
elégedettség

pont-érték

növekszik

Közösségi tereket működtetők
rendszeres felmérései

program indulását követően évente

Intézmények száma, amelyekben nőtt a
látogatottság a program előtti időszakhoz képest

db

11

HACS MSZ a közösségi tereket
működtetők adatszolgáltatása
alapján

program indulását követően évente

Azonosító

Mutató

PR15

A HKFS végrehajtás keretében megújított
közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő
lakosság aránya

PR16

PR23

A beszámolás gyakorisága

8. táblázat: Eredményindikátorok

Output indikátorok
Célérték
(2023)

Adatforrás

2

770

FAIR / HACS MSZ a pályázók
adatszolgáltatása alapján

program indulását követően évente

2

90 000

FAIR / HACS MSZ a pályázók
adatszolgáltatása alapján

program indulását követően évente

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
stratégiával érintett települések lakosságszáma

fő

44 598

KSH Helységnévkönyv

2018. október 31., ill. projekt zárása

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi
partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek
által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott
programok száma

db

184

FAIR / HACS MSZ a pályázók
adatszolgáltatása alapján

2018. október 31., ill. projekt zárása

Azonosító

Mutató

Mértékegység

CO39

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy
renovált köz- vagy kereskedelmi épületek

m

CO38

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott
vagy helyreállított nyitott terek

m

PO16

PO23

A beszámolás gyakorisága

9. táblázat: Output indikátorok
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5.5.

Célrendszer

A helyi közösség által kijelölt átfogó célt, valamint a specifikus és horizontális célokat (a SWOT-tal együtt) a
következő ábra mutatja be.

7. ábra: A SWOT, az átfogó cél, valamint a specifikus és horizontális célok összefoglalása
Forrás: saját szerkesztés
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6.

Cselekvési terv

6.1.

Beavatkozási területek

6.1.1.

<KÖZÖSSÉGI INFRA> Közösségi és kulturális célú fedett és szabadtéri
helyszínek fejlesztése

Indoklás, alátámasztás
A város egyedülálló, mintegy 150 éves hagyománya a közösségi élet legfontosabb tereként működő
olvasókörök rendszere. Az olvasókörök klasszikusan alulról jövő kezdeményezések, önmaguk szervezik
kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató műsoraikat és a tagok igény szerinti csoportjaikat (kertbarát-kört,
nyugdíjas klubot, asszonykórust, színjátszó- és versmondó csoportot, stb.). Az olvasókörök a mai napig
megőrizték ezen funkciójukat, ám egyre súlyosabb probléma, hogy az olvasókörök törzsközönsége
elöregedőben van: egyre nehezebb a középkorúakat, vagy a fiatalabbakat bevonni az olvasókörök
tevékenységeibe. A bevonás nehézsége adódik egyrészt az infrastruktúra rossz állapotából, másrészt a
megfelelő kommunikáció hiányából, az olvasókörök kevésbé vonzó imázsából, valamint a fiatalabb
korosztályt kevésbé vonzó programok, funkciók hiányából. Ezt a problémát súlyosbítja, hogy a fiatalabbak
bevonása nem csak résztvevőként, hanem önkéntes közösség-szervezőként is egyre nehezebb.
Az olvasókörök épületeinek többsége nagyon rossz állapotban van, jelentős felújítás nem történt évtizedek
óta. Égetően fontos lenne az épületek energiahatékonyságának növelése (fűtés korszerűsítése, szigetelés,
nyílászárók cseréje, stb.), illetve új funkciók kialakítása, amelyek révén az épületek alkalmassá válnak arra,
hogy szélesebb célcsoportot tudjanak kiszolgálni hatékonyabb módon. Ezért fontos, hogy a város közösségi
intézményeiként működő, évszázados hagyományát képviselő olvasókörök kerüljenek fejlesztésre, ezáltal
képesek legyenek arra, hogy a meglévő közönség igényeinek magasabb szinten való kielégítése mellett
képesek legyenek más korcsoportokat is bevonni, azok tevékenységeinek helyet adni.
Az olvasókörök mellett egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése is
szükséges, hiszen a városban problémát jelent a közösségi terek hiánya, és igény mutatkozik egy-egy réteg
(különösen a fiatalok) megszólítására és bevonzására alkalmas közösségi helyszínre, valamint egy olyan
kulturális és közösségi célú közösségi helyszínre, amelyet egyszerre több szervezet is tudna használni.
Támogatandó projektek
<OLVASÓKÖRÖK> Kulcsprojekt: Olvasókörök fejlesztése Hódmezővásárhelyen
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megfogalmazása során egyértelmű volt, hogy a város közösségének
fejlesztése érdekében a leginkább szükséges beavatkozás az olvasókörök fejlesztése. Ezen tervezett
beavatkozás szerepelt a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is, Olvasókörök helyiségeinek
felújítása címmel. Az ITS szerint „Hódmezővásárhely helyi kultúrájának, közösségeinek életében kiemelten
fontos szerepet játszanak a még a XIX században létrejött olvasókörök. Ezen olvasókörök közül számos a
mai napig működik, jellemzően városrészenként. Az olvasókörök által használt ingatlanok azonban
jelentősen leromlottak, így felújításuk mindenképpen szükséges. A város legalább 6 olvasókör épületének
felújítását és energetikai korszerűsítését tervezi: a Kossuth, Visszhang utcai, Csúcsi, Tarjáni, Susáni és
Belvárosi olvasókör kerülne felújításra.” A tervezett 6 olvasókör felújításra az ITS összesen 160 mFt-ot
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irányzott elő, ám a jelen HKFS elkészítését megalapozó helyszíni szemlék és felmérések több olvasókör
esetében is a mielőbbi felújítás szükségessége mellett foglaltak állást.
Az olvasókörök felújítása során a helyi közösség igényeire építve és a meglévő adottságok
figyelembevételével kerülnek kialakításra megfelelő méretű, lehetőleg multifunkcionális közösségi,
kulturális terek. E fejlesztési igény nagyon erős társadalmi támogatottsággal bír, a meglévő olvasókörök
többrétű hasznosítási lehetőségei révén a célcsoportok széles körének szükségleteit képesek kielégíteni,
közösségi térként funkcionálnak különböző célú közösségek, szerveződések számára.

8. ábra: A Kulcsprojekt keretében fejleszteni tervezett olvasókörök
Forrás: saját szerkesztés

Sztenderd projektek
Az intézkedés keretében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása is tervezett.
Specifikus cél
A beavatkozás célja, hogy a város közösségi intézményeiként működő, évszázados hagyományát képviselő
olvasókörök kerüljenek fejlesztésre, ezáltal képesek legyenek arra, hogy a meglévő közönség igényeinek
magasabb szinten való kielégítése mellett képesek legyenek más korcsoportokat is bevonni, azok
tevékenységeinek helyet adni. Az olvasókörök mellett egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és
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szabadtéri helyszínek fejlesztése is támogatandó annak érdekében, hogy a város minél szélesebb kör
programjai, rendezvényei számára tudjon megfelelő infrastruktúrát nyújtani.
A tervezett beavatkozások (beleértve a kulcsprojektet is) elsősorban a #GENERÁCIÓK specifikus cél
eléréséhez járulnak hozzá, de jelentős mértékben támogatják az #ÉRTÉKGYARAPÍTÁS és az #AKTIVITÁS
specifikus célt; a #NYITOTTSÁG specifikus célhoz való hozzájárulása enyhébb mértékű. A felsorolt specifikus
célokhoz való hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl.
{CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {IGÉNYES VÁROSKÉP} erősségek, {ÉRDEKTELENSÉG},
{FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {LEROMLOTT INFRASTRUKTÚRA}, {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI},
{ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
A beavatkozási terület támogatja a meglévő, működő olvasókörök épületének, valamint egyéb közösségi és
kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek felújítását, korszerűsítését, kibővítését, átalakítását, illetve
indokolt esetben új építését. Ennek részeként támogatható tevékenységek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Közösségi alkalmakat kiszolgáló terek (szakkör, klub-foglalkozás, ismeretterjesztő előadások stb.);
Kreatív foglalkoztató terek;
Tárgyaló-, előadó- és oktatóterek;
Irodahelyiségek;
Társadalmi szervezetek befogadására, közönségkapcsolati, ügyfélforgalmi tevékenységére
alkalmas terek;
Élményfunkciók közvetítésére szolgáló terek (pl. kiállító tér, interaktív kiállítóterek, előadóterem,
stb.);
Családbarát környezet kialakítását célzó fejlesztések;
Könyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér, levéltári szolgáltatások, művészeti
gyűjtemények, stb.) funkciók ellátására alkalmas terek;
Vendéglátó-szolgáltatásra alkalmas helyiség (büfé, étterem, konyha) kialakítása;
A fenti funkciókra alkalmas multifunkcionális terek;
Épület-felújítás (pl. épületenergetikai korszerűsítés, akadálymentesítés, állagmegóvás,
megváltozott igények szerinti átalakítás, légkondicionáló-berendezés, stb.).
A kulturális és/vagy közösségi tér fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális
fejlesztések.
A fenti funkciókhoz kapcsolódóan eszközök beszerzése, mint:
○ Közösségépítést szolgáló technikai- és sporteszközök, játékok; kulturális események
lebonyolításához szükséges technikai beruházások
○ Adminisztrációs tevékenység végzéséhez, valamint a közösségi és kulturális programokhoz
kapcsolódó számítástechnikai eszközbeszerzés;
○ Iroda- és teremfelszerelések (pl. asztalok, padok, polcok, stb.);

Az épületek környezetében támogatható tevékenységek:
●
●
●

Szabadtéri közösségi terek kialakítása, többgenerációs (gyerek- és felnőtt) játszóterek, tanpályák
kialakítása;
Parkosítás: zöldfelület helyreállítás, növelése, növényállomány megújítása, épületek udvarának
rendezése, díszkivilágítás kialakítása;
Egyéb, egyedi adottságokra alapozott fejlesztések;
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●
●

Járdák, gyalogutak felújítása, kialakítása
Parkoló, kerékpártároló kialakítása az olvasókör bejáratától maximum 50 méter távolságban

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló kulcsprojekt egyértelműen meghatározza a HKFS egyéb
beavatkozási területeinek keretében meghatározott tevékenységeket. A kulcsprojekt keretében
megújítandó olvasókörök jelentik alapvetően a helyi, városrészi szintű közösségek működésének fő terét,
ezért ezek megújítása csak az infrastruktúra és a programok együttes támogatásával képzelhető el. Az
egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése fejlesztése során fontos az
olvasókörökhöz, illetve egyéb, meglévő közösségi és kulturális, valamint sport és rekreációs célú
helyszínekhez való kapcsolódás vizsgálata, az azokkal való szinergia erősítése.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●
●
●

a teljes vásárhelyi lakosság, mint felhasználók;
az olvasóköröket működtető civil szervezetek, illetve az olvasókörök épületének tulajdonosai;
a közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszíneket működtető vagy fejleszteni kívánó
helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A kulcsprojekt esetében kiemelt eljárásrend érvényesül, az egyéb projektek esetében sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd eljárásrendű projektek támogatása során a
kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5 Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok
is.
Tervezett forrás
Kulcsprojektek
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 271,8 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 10-15 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
Sztenderd projektek
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 74,6 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 3-24 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
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Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Közösségi és kulturális célú szabadtéri és
fedett közösségi helyszínek fejlesztése

346,4

0,0

0,0

0,0

346,4

Ezen belül: Olvasókörök felújítása

271,8

0,0

0,0

0,0

271,8

MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási
időszaka)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Közösségi és kulturális célú szabadtéri és
fedett közösségi helyszínek fejlesztése

130,8

215,6

0,0

0,0

342,4

Ezen belül: Olvasókörök felújítása

108,7

163,1

0,0

0,0

271,8

A megvalósítás tervezett időintervalluma

6.1.2.

<SPORT INFRA> Sport és rekreációs célú fedett és szabadtéri közösségi
helyszínek fejlesztése

Indoklás, alátámasztás
A beavatkozást indokolja, hogy a lakosság részéről jelentős igény mutatkozik a városi zöldfelületek
fejlesztésére, szabadtéri közösségi terek, többgenerációs játszóterek, parkok, sportlétesítmények
kialakítására.
A város Integrált Településfejlesztési Stratégiája kiemelt célként nevezi meg a zöld gyűrű megvalósítását,
amelynek lényeges eleme a Kása erdő, illetve az annak folytatásaként tekinthető Európa park, a Hősök tere,
a Népkert, illetve Hódtó területe. Ezen területeken fontos a zöld területek értéknövelő rehabilitációja,
minőségi zöldterületek, közparkok, szabadtéri közösségi helyszínek, találkozási pontok kialakítása,
rendezvényeket kiszolgáló, kisléptékű infrastruktúra kialakítása. Továbbá fontos elem a sportolásra
alkalmas területek kialakítása, továbbfejlesztése: a város az elmúlt években jelentős összegeket fordított a
sportpályák, futópályák kialakítására és az egészséges város kialakítása jegyében ezek támogatása a
jövőben is kiemelt cél. A sport és rekreációs célú infrastruktúra kialakítása mellett a gazdasági célú
infrastruktúra (városrészi szintű kis piacok) kialakítása is helyet kaphat.
Támogatandó projektek
A beavatkozás részeként támogatandó:
●
●

●
●

Kültéri és beltéri rekreációs célú közösségi helyszínek fejlesztése;
Kültéri és beltéri sportcélú (sportot és mozgást) közösségi helyszínek fejlesztése;
o új funkciók kialakítása, meglévőek felújítása;
o energetikai korszerűsítés;
Kültéri és beltéri gazdasági célú közösségi helyszínek fejlesztése;
A létesítmények közelében járdák, gyalogutak felújítása, kialakítása; valamint parkolók,
kerékpártárolók kialakítása a létesítménytől maximum 50 méter távolságban.
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Specifikus cél
A beavatkozás célja, hogy a helyi igényeket kielégítő, sport és rekreációs, illetve gazdasági célú közösségi
helyszínek kerüljenek fejlesztésre, amelyek kiegészítik a meglévő helyszín kínálatot, és ezáltal más
korcsoportok és célcsoportok igényeit is ki tudja elégíteni a város.
A tervezett beavatkozások elsősorban a #GENERÁCIÓK specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá, de jelentős
mértékben támogatják az #ÉRTÉKGYARAPÍTÁS és az #AKTIVITÁS specifikus célt is. A felsorolt specifikus
célokhoz való hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl.
{CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {EVP}, {IGÉNYES VÁROSKÉP} erősségek, {ÉRDEKTELENSÉG},
{FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {LEROMLOTT INFRASTRUKTÚRA}, {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI},
{ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
Fő tevékenységek:
●
●
●
●

Városi aktív rekreációs zöldterületek (sportpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri
tornapálya, fitneszpark, park, ösvény, sétány, pihenőhely, stb.) kialakítása;
Szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra kiépítése;
Városrészi szintű piac kialakítása;
Zöldfelület fejlesztése a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, rehabilitációja;

Kiegészítő tevékenységek:
●
●
●

●

Zöldfelületek használatához és működtetéséhez köthető infrastruktúra kialakítása;
A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló
infrastrukturális fejlesztések;
Zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános mosdók, pelenkázó, esőbeálló,
szabadtéri rekreációt segítő építmények, napvédelmi funkciót ellátó építmények, eszközök
telepítése, gazdasági funkció befogadására alkalmas építmények, stb.) felújítása, kialakítása;
A fő- és kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A sport és rekreációs célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése során fontos az olvasókörökhöz,
illetve egyéb, meglévő közösségi és kulturális helyszínekhez való kapcsolódás vizsgálata, az azokkal való
szinergia erősítése.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●
●

a teljes vásárhelyi lakosság, mint felhasználók;
a sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi helyszíneket működtető helyi civil
szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények, illetve az érintett helyszínek tulajdonosai;

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok.
59

A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája

Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 74,6 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 2-24 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi
helyszínek fejlesztése

74,6

0,0

0,0

0,0

74,6

MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi
helyszínek fejlesztése

22,0

52,6

0,0

0,0

74,6

A megvalósítás tervezett időintervalluma

6.1.3.

<TALÁLKOZÁSOK> Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait
megteremtő közösségi és kulturális programok

Indoklás, alátámasztás
Hódmezővásárhelyen az olvasókörök és kulturális intézmények aktivitása, a civil szervezetek
hagyományőrző tevékenysége erős. Ugyanakkor az olvasókörök tagságának, és általában a civil szervezetek
által sikeresen elért célcsoportok életkora egyre magasabb, ezért fontos a középkorúak és a fiatalok
bevonása, ennek érdekében pedig úgy a rétegprogramok (azaz egy-egy speciális téma iránt érdeklődő,
jellemzően szűkebb korcsoporthoz tartozó egyének számára szóló programok), mint a több korcsoportot,
családon belül több generációt is vonzani képes programok szervezése. Ezért a stratégia fő iránya az egyes
célcsoportok érdeklődését felkeltő rétegprogramok támogatása és a több generáció találkozási pontjaként
működő, a generációk közötti párbeszédet lehetővé tevő és a város hagyományainak továbbvitelét
támogató rendezvények szervezése.
Támogatandó projektek
Az intézkedés keretében kulcsprojekt támogatása nem tervezett.
Specifikus cél
A beavatkozás célja egyrészt a korcsoport-specifikus (kiemelten a középkorúak és a fiatalok), valamint
rétegprogramok támogatása, másrészt a több generáció találkozási pontjait megteremtő közösségi és
kulturális programok támogatása.
A tervezett beavatkozások elsősorban a #GENERÁCIÓK specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá, de
támogatják az #ÉRTÉKGYARAPÍTÁS, az #AKTIVITÁS és a #NYITOTTSÁG specifikus célt is. A felsorolt specifikus
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célokhoz való hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl.
{CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT}, erősségek,
{ÉRDEKTELENSÉG}, {FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI},
{FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}, {ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
E beavatkozási terület keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
●

●

●

Helyi művészeti, kulturális értékekhez kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények
(pl. tematikus kulturális-, hagyományőrző programok; tematikus alkotó versenyek; vetélkedők;
táncprogramok; képzőművészeti kiállítások; zenei koncertek; interaktív alkotó programok;
könyvbemutatók; határon átnyúló kapcsolatok erősítését célzó kirándulások, programok;
országos találkozók szervezése; stb.);
Sportoláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő egyszeri akciók,
rendezvények (pl. egészségnap; sportnap; prevenciós foglalkozások; területi/tematikus
sportversenyek; vetélkedők; sportolást és egészséges életmódot támogató informatív
programok; stb.);
Közösségfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri akciók, rendezvények (pl. városrészi verseny; ünnep,
virágosítási - közterület szépítési verseny; vetélkedők; gyermeknapi-, családi-, összkulturális,
szemléletformáló és kreatív rendezvények; játékok; kirándulások; bemutatók; országos
találkozók szervezése, stb.).

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló projekteknek lehetőleg kapcsolódniuk kell a <KÖZÖSSÉGI
INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez (és azon belül kiemelten az <OLVASÓKÖRÖK>
kulcsprojekthez), valamint a <SPORT INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●
●

a teljes vásárhelyi lakosság, mint felhasználók;
a helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények;

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok (#ESÉLYEGYENLŐSÉG, #FENNTARTHATÓSÁG, #EGÉSZSÉG,
#INNOVÁCIÓ).
Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 7-60 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja
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Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait
megteremtő közösségi és kulturális programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

A megvalósítás tervezett időintervalluma
MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)
Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait
megteremtő közösségi és kulturális programok

6.1.4.

<HAGYOMÁNYOK> Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó
programok

Indoklás, alátámasztás
A település fő erőssége a hagyományok erős szerepe, a város "vásárhelyisége", amelynek jelentős eleme a
hagyományőrzés és/vagy modernitás dilemmája. Ez a kettősség, a hagyományok és a modernitás ötvözése
tetten érhető a város életében, a város fejlődését meghatározó fejlesztésekben is és megjelenik a város
mostani célkitűzései között, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében. Ezért a HKFS támogatja a
hagyományok, a helyi értékek (amely értékek egyaránt lehetnek kulturális, természeti, vagy épített értékek)
megőrzését, újrafogalmazását, gyarapítását.
A hagyományok őrzése és ápolása mellett nagyon fontos a város és lakói számára az is, hogy ezek a
fiatalabb generációk számára is érthetőek és értelmezhetőek legyenek a mai korban is. Ezért fontos, hogy
az évszázados örökség tovább éltetése mellett az értékek újrafogalmazására, mai környezetbe helyezésére
és újakkal történő bővítésére is lehetőséget biztosítson a HKFS.
Támogatandó projektek
Az intézkedés keretében kulcsprojekt támogatása nem tervezett.
Specifikus cél
A beavatkozás célja, hogy támogassa Hódmezővásárhely hagyományainak, helyi (közösségi, kulturális,
természeti, épített) értékeinek megőrzését, újrafogalmazását, gyarapítását.
A tervezett beavatkozások elsősorban az #ÉRTÉKGYARAPÍTÁS specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá, de
támogatják a #GENERÁCIÓK és az #AKTIVITÁS és a #NYITOTTSÁG specifikus célt is. A felsorolt specifikus
célokhoz való hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl.
{CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT}, {ERŐS OKTATÁS} erősségek,
{ÉRDEKTELENSÉG}, {FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI},
{FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}, {ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
E beavatkozási terület keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
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●
●

Helyi hagyományokhoz, helyi értékekhez, azok megőrzéséhez, újrafogalmazásához,
gyarapításához kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények;
Közösségfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények (pl. városrészi
verseny; ünnep, virágosítási - közterület szépítési verseny; vetélkedők; gyermeknapi-, családi-,
összkulturális, szemléletformáló és kreatív rendezvények; játékok; kirándulások; bemutatók;
országos találkozók szervezése, stb.).

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló projekteknek lehetőleg kapcsolódniuk kell a <KÖZÖSSÉGI
INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez (és azon belül kiemelten az <OLVASÓKÖRÖK>
kulcsprojekthez), valamint a <SPORT INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●
●

a teljes vásárhelyi lakosság, mint felhasználók;
helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények;

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok (#ESÉLYEGYENLŐSÉG, #FENNTARTHATÓSÁG, #EGÉSZSÉG,
#INNOVÁCIÓ).
Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 7-60 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja
Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó
programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

A megvalósítás tervezett időintervalluma
MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)
Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó
programok
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6.1.5.

<EGÉSZSÉG> Egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódó programok

Indoklás, alátámasztás
Hódmezővásárhely 2008 év elején indította el Egészséges Vásárhely Programját (EVP), melynek célja, hogy
rövidtávon javulást eredményezzen a hódmezővásárhelyiek egészségi állapotában, hosszú távon pedig
megalapozza egy egészségesebb, élhetőbb város kialakulását. A program bevezetésében a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó (CSMEEK) intézmény kiemelt szerepet
töltött be a városvezetés és a vásárhelyi polgárok, szervezetek (egészségügyi és szociális ellátó rendszer,
oktatási intézmények, rendőrség, helyi média, vállalatok, sportegyesületek és sportlétesítmények, civil
szféra) összefogása mellett.
Az EVP tevékenysége jellemzően a vezető halálokokat kiváltó megbetegedésekre (a daganatos
megbetegedések korai szűrésére, a szív- és érrendszeri betegségek szűrésére és megelőzésére), illetve a
lelki egyensúlyi tényezők kiemelt szerepére koncentrál. Az EVP filozófiájához hozzátartozik, hogy korra,
nemre, foglalkozásra és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindenki aktív és felelős szerepet játsszon
a saját egészségének alakításában, így kiemelten fontos, hogy mindenki a lehető legkönnyebben
megtalálhassa a számára megfelelő tevékenységet, programelemet egészségének megőrzése és a
betegségének megelőzése céljából.
Az EVP egészségmegőrző, egészségtudatot erősítő tevékenységeinek - a motiváció és egészségmagatartás
fejlesztésének, a szűréseken való részvétel növelésének (különösen az alacsonyabb státuszú, hagyományos
kommunikációs csatornákon nehezebben elérhető lakosság körében), a rendszeres sporttevékenységbe és
mozgásba való bevonásnak - jelentős közösségi dimenziója van. Ezért a város fontos célja, hogy az
olvasóköröket alkalmassá tegye az egészségmegőrző programok lebonyolítására és ezek az
egészségmegőrző programok (szűrések, testmozgás, egészségmagatartást erősítő egyéb programok)
megvalósuljanak az egyes civil szervezetek és az EVP, illetve egyéb intézmények, vállalkozások
együttműködésében.
Az egészség megőrzésének egyik fontos eleme a rendszeres sportolás is. Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tett az elmúlt években a sportolás infrastruktúrájának fejlesztése
terén és a városban számos sportegyesület működik. Ezért fontos, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia a sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi helyszínek fejlesztése mellett támogassa
a sport és rekreációs célú programok megvalósítását is.
Támogatandó projektek
Az intézkedés keretében kulcsprojekt támogatása nem tervezett.
Specifikus cél
A beavatkozási terület célja az egyes civil szervezetek és az EVP, illetve egyéb intézmények, vállalkozások
együttműködésében
megvalósuló
egészségmegőrző
programok
(szűrések,
testmozgás,
egészségmagatartást erősítő egyéb programok) támogatása, valamint a sport és rekreációs célú programok
támogatása.
A tervezett beavatkozások elsősorban az #AKTIVITÁS specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá, de
támogatják a #GENERÁCIÓK és a #NYITOTTSÁG specifikus célt is. A felsorolt specifikus célokhoz való
hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl. {CIVIL AKTIVITÁS},
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{ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {EVP}, {ERŐS OKTATÁS} erősségek, {ÉRDEKTELENSÉG}, {FIATALOK NEHÉZ
ELÉRHETŐSÉGE}, {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}, {ELÖREGEDÉS}
gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
E beavatkozási terület keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
●

Az EVP programjához, illetve a Hódmezővásárhelyi Kistérség Egészségtervéhez kapcsolódó
egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények, például:
○ Motiváció és egészségmagatartás fejlesztését célzó programok (Generációkon átívelő
programok,
fiatal
család
támogatóprogram,
„Iskola-szülő-gyermek”
közös
egészségfejlesztési programok, „Egészségesen és fitten” komplex életmódváltó
akcióprogramok, prevenciós foglalkozások, egészségnapok, egészséges életmódot
támogató informatív programok);
○ Szűrés hatékonyságának és területének növelését célzó programok (Szűrések,
egészségnapok, stb.);
○ Sportos életmódot és fittséget támogató programok (Egészség geocaching program,
Mozgások Éjszakája, outdoor fitness programok, családi sportnapok, speciális célcsoportok
mozgásigényének kielégítését és fittségét célzó programok, sport és egészségmegőrzéshez
kapcsolódó előadások szervezése, sportversenyek rendezése);

●

Sportoláshoz, rendszeres testmozgáshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő,
ismeretterjesztő egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények, sportesemények, programok,
valamint szolgáltatások fejlesztése (beleértve az ezekhez kapcsolódó hagyományos vagy digitális
eszközök fejlesztését).

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló projekteknek lehetőleg kapcsolódniuk kell a <KÖZÖSSÉGI
INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez (és azon belül kiemelten az <OLVASÓKÖRÖK>
kulcsprojekthez), valamint a <SPORT INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●
●

a teljes vásárhelyi lakosság, mint felhasználók;
helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények;

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok (#ESÉLYEGYENLŐSÉG, #FENNTARTHATÓSÁG, #EGÉSZSÉG,
#INNOVÁCIÓ).
Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft
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A támogatott projektek várható száma: 2-10 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja
Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódó
programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

A megvalósítás tervezett időintervalluma
MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)
Egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódó
programok

6.1.6.

<ESÉLYEGYENLŐSÉG> Az esélyegyenlőség megteremtését célzó programok

Indoklás, alátámasztás
A város elkötelezett a szegregáltság elleni küzdelem terén, bár természetesen érzékelhető az eltérő
háttérrel, adottságokkal rendelkező társadalmi csoportok (idősek és fiatalok; fogyatékkal
élők/nemzetiségek és a többségi társadalom) elszigeteltsége, a kapcsolódási pontok és az egymástól való
tanulás lehetőségének korlátozottsága (ld. SWOT és fejlesztési szükségletek). A HKFS tervezése során jelzett
igényekre alapozva az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció, befogadás megvalósulása érdekében
szükséges olyan szemléletformáló és érzékenyítő programok, találkozási lehetőségek megteremtése,
melynek során e társadalmi csoportok megismerhetik és befolyásolhatják egymást. Az így kialakuló
interakció révén a szociális különbségek mérséklődnek, a társadalmi kohézió erősödik, a szegénység
újratermelődése csökken.
Támogatandó projektek
Az intézkedés keretében kulcsprojekt támogatása nem tervezett.
Specifikus cél
A beavatkozás célkitűzései a társadalmi különbségek mérséklése; az egymástól való kölcsönös tanulás
lehetőségeinek megteremtése; az érzékenység növelése, az esélyegyenlőség biztosítása; az érintett
lakossági és intézménycsoportok közti hálózatépítés elősegítése.
A tervezett beavatkozások elsősorban az #AKTIVITÁS és a #NYITOTTSÁG specifikus cél eléréséhez járulnak
hozzá, az #ESÉLYEGYENLŐSÉG (horizontális cél) mellett. A felsorolt specifikus célokhoz való hozzájárulás
révén az intézkedés a célok által érintett SWOT-elemekre is hatással van (pl. {CIVIL AKTIVITÁS},
{ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {EVP}, {GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT}, {ERŐS OKTATÁS} erősségek,
{ÉRDEKTELENSÉG}, {FIATALOK NEHÉZ ELÉRHETŐSÉGE}, {PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI},
{FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}, {ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
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Támogatható tevékenységek meghatározása
E beavatkozási terület keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Helyi szakemberek képzése, felkészítése;
Az előítéletek csökkenését célzó, közösségépítést szolgáló programok: az érintett célcsoportok
interaktív bevonásával;
Hátrányos helyzetű csoportok számára a társadalmi integrációt segítő képzések szervezése,
lebonyolítása;
Önkéntesség népszerűsítése a társadalmi különbségek mérséklése érdekében: az önkéntes
munka népszerűsítésével olyan helyzetek teremtése, ahol a fiatalok segíthetik és taníthatják a
sérülékenyebb társadalmi rétegeket (pl. autisták, idősek);
Önkéntesek számára szakmai képzések szervezése;
Személyiségfejlesztő, érzékenyítő programok szervezése a többségi társadalom számára;
Az élményelemeket és a tanulást előtérbe helyező programelemek megvalósítása (pl. integratív
jellegű táborozás, kirándulás);
Hálózatépítés a helyi intézmények (oktatási-nevelési, kulturális, szociális) bevonásával;
Integrált zene- és művészeti oktatás (cél az eltérő kultúrájú/képességű/korcsoportú lakosság
közös részvételének biztosítása).

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló projekteknek lehetőleg kapcsolódniuk kell a <KÖZÖSSÉGI
INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez (és azon belül kiemelten az <OLVASÓKÖRÖK>
kulcsprojekthez), valamint a <SPORT INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●

a teljes vásárhelyi lakosság, azon belül:
○
○
○
○
○
○

●

helyi fiatalok (15-34 év);
nők
időskorú lakosság (60 év felettiek);
nemzetiségek (kiemelten a roma lakosság);
fogyatékkal élők;
a helyi oktatási, nevelési és szociális intézmények dolgozói.

helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok (#ESÉLYEGYENLŐSÉG, #FENNTARTHATÓSÁG, #EGÉSZSÉG,
#INNOVÁCIÓ).
Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft
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A támogatott projektek várható száma: 7-60 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft.
A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja
Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Esélyegyenlőség megteremtését célzó programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

A megvalósítás tervezett időintervalluma
MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)
Esélyegyenlőség megteremtését célzó programok

6.1.7.

<KAPACITÁSOK> A közösségi és kulturális élet működési környezetének
javítása

Indoklás, alátámasztás
A város közösségi életének motorját képező olvasókörök és egyéb civil szervezetek súlyos nehézségekkel
néznek szembe a mindennapi működésük során, különösen a kommunikáció, a meglévő kapacitások
fejlesztése, az önkéntesek bevonása terén. Alapvető probléma a rendelkezésre álló saját források
szűkössége, a stabil, kiszámítható finanszírozás hiánya, a személyi és tárgyi feltételek hiányossága. A
közösségi élet szervezése egyértelműen az önkéntességre épít, ebből fakadóan a civil szervezetek humán
erőforrás kapacitása erősen korlátozott és esetleges (nem csak a meglévő civil vezetők, hanem az
utánpótlás tekintetében is). A hivatásos közösségszervezők hiánya hat a szervezetek működésének
professzionalizmusára is, emiatt a meglévő közösségek, rendezvények nem tudják mobilizálni a helyi
fiatalságot, a működésük nem felel meg a modern kor elvárásainak, az egyes hagyományos közösségek
vonzereje alacsony a fiatalok körében, kialakult a belterjesség. Az önkéntességből fakadóan a szervezetek
közötti együttműködés és kapcsolatépítés is nehézkes: a szervezetek közötti tapasztalat- és tudásátadás
alacsony fokú, a szervezetek a meglévő lehetőségeiket is kevésbé tudják kihasználni.
Fentiek miatt fontos, hogy:
●

●

●

a város civil szervezetei támogatást kapjanak a pénzügyi és humán erőforrásaik fejlesztéséhez (pl.
civil szervezetek inkubációjának támogatása, fund-raising képzés, kommunikációs képzés és
egyéb megosztott kommunikációs erőforrások használata, közös/megosztott támogató
szolgáltatások kialakítása, civil szervezetek számára nyújtott pályázatkészítési képzés, egyéb
támogatás révén);
a tudásmegosztás és együttműködés fórumai kialakításra kerüljenek (pl. megvalósuljon a
rendszeres tudásmegosztás a civil szervezetek között, az olvasókörök közösen fejlesszék
eszközparkjukat, amit megosztva tudnak használni);
a civil szervezetek vezetőinek, illetve önkéntesek képzése révén javuljon a civil szervezetek
közösségfejlesztő kapacitása és kommunikációja.
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Specifikus cél
A beavatkozási terület fő célja a közösségi és kulturális élet működési környezetét javító tevékenységek
(kommunikáció, kapacitásfejlesztés, önkéntesek bevonása) támogatása.
A tervezett beavatkozások elsősorban az #AKTIVITÁS és a #NYITOTTSÁG specifikus cél eléréséhez járulnak
hozzá. A felsorolt specifikus célokhoz való hozzájárulás révén az intézkedés a célok által érintett SWOTelemekre is hatással van (pl. {CIVIL AKTIVITÁS}, {ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉGEK}, {ERŐS OKTATÁS}, {JÓ
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG}
erősségek,
{ÉRDEKTELENSÉG},
{FIATALOK
NEHÉZ
ELÉRHETŐSÉGE},
{PROGRAMKÍNÁLAT HIÁNYOSSÁGAI}, {FINANSZÍROZÁS NEHÉZSÉGEI}, {ELÖREGEDÉS} gyengeségek).
Támogatható tevékenységek meghatározása
E beavatkozási terület keretében olyan, a helyi közösségi és kulturális élet működési környezetét javító
tevékenységek támogathatók, mint:
●

●

●

a város civil szervezetei támogatást kapjanak a pénzügyi és humán erőforrásaik fejlesztéséhez (pl.
az olvasókörök rezsiköltségeinek támogatása, civil szervezetek inkubációjának támogatása, fundraising képzés, közös/megosztott támogató szolgáltatások kialakítása, civil szervezetek számára
nyújtott pályázatkészítési képzés, egyéb támogatás révén);
a tudásmegosztás és együttműködés fórumai kialakításra kerüljenek (pl. megvalósuljon a
rendszeres tudásmegosztás a civil szervezetek vezetői között, az olvasókörök közösen fejlesszék
eszközparkjukat, amit megosztva tudnak használni);
a civil szervezetek vezetőinek, illetve önkéntesek képzése révén javuljon a civil szervezetek
közösségfejlesztő kapacitása és kommunikációja.

Kiegészítő jelleg, lehatárolás
A beavatkozási terület keretében megvalósuló projekteknek lehetőleg kapcsolódniuk kell a <KÖZÖSSÉGI
INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez (és azon belül kiemelten az <OLVASÓKÖRÖK>
kulcsprojekthez), valamint a <SPORT INFRA> beavatkozási terület által támogatott projektekhez.
A művelet célcsoportja
A művelet célcsoportjai:
●

helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, közintézmények

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
A beavatkozási terület esetében sztenderd eljárásrendű projektek támogatása tervezett. A sztenderd
eljárásrendű projektek támogatása során a kiválasztási kritériumok között figyelembe veendők a 6.5
Horizontális célok fejezetben felsorolt kritériumok (#ESÉLYEGYENLŐSÉG, #FENNTARTHATÓSÁG, #EGÉSZSÉG,
#INNOVÁCIÓ).
Tervezett forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,5 millió Ft
A támogatott projektek várható száma: 3-26 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft.
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A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja
Forrás ütemezése (Ft)
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait
megteremtő közösségi és kulturális programok

19,8

6,7

0,0

0,0

26,5

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

4,1

11,6

9,1

1,7

26,5

A megvalósítás tervezett időintervalluma
MEGVALÓSÍTÁS (Számlák elszámolási időszaka)
Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait
megteremtő közösségi és kulturális programok
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9. ábra: A SWOT, az átfogó cél és a célrendszer, valamint a beavatkozások rendszere
Forrás: saját szerkesztés
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6.2.

A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

6.2.1.

A HACS összetétele, szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Vásárhelyi Helyi Közösség, mint Helyi Akciócsoport (HACS) konzorciumi formában működő szervezet. A
HKFS megvalósításának kezdő lépéseként, legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 3. hónap
végéig a tagok Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgoznak ki, mely Szabályzat tartalmazza a működés
részletes szabályozását, eljárásrendjét, az egyes szervezeti egységek feladatait és felelősségi körét,
munkaügyi szabályozásokat, stb. Jelen fejezetben kizárólag a legfontosabb, a Szabályzat alapját jelentő
szervezeti és működési irányelveket mutatjuk be.
A HACS szervezeti egységei:

10. ábra: A HACS szervezeti felépítése
Forrás: saját szerkesztés

Vásárhelyi Helyi Közösség - HACS
A Vásárhelyi Helyi Közösség-et 12 alapító tag (4 szervezet a közszféra képviseletében, 5 civil szervezet és 3
vállalkozás) hozta létre.
A Vásárhelyi Helyi Közösség alapító tagjai:
Szervezet neve

Szervezet képviselője

Tagság

Részvétel a HACS
működésében

Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzata

Benkő Zsolt

közszféra

A HACS elnöke, és a
stratégiai munkacsoport
tagja

Hódmezővásárhelyi
Többcélú Kistérségi
Társulás

Szél István

közszféra

Stratégiai munkacsoport

Kapcsolat Központ
Egyesület

Bálint Gabriella

közszféra

Program munkacsoport
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Újkishomoki Olvasókör

Miklós Anikó

civil szféra

Infrastruktúra
munkacsoport

CSOMIÉP Kft.

ifj. Mészáros Antal

vállalkozói szféra

A HACS elnökének egyik
helyettese

Kispiac Étterem, Garaboy
Kft.

Bánfiné Katona Éva

vállalkozói szféra

Infrastruktúra
munkacsoport

Hódmezővásárhelyi Szent
István Alapítvány

Walterné Böngyik Terézia

civil szféra

A HACS elnökének egyik
helyettese, és a Program
munkacsoport tagja

Sóshalmi Olvasókör

Molnár Ernő

civil szféra

Infrastruktúra
munkacsoport

System Service Kft.

Kálmán Pál

vállalkozói szféra

Infrastruktúra
munkacsoport

Kertvárosi Olvasókör

Kecskemétiné Varga Beáta

civil szféra

Stratégiai munkacsoport

Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ

Varga Anikó

közszféra

Program munkacsoport

Szentháromság Plébánia

Németh László

civil szféra

Program munkacsoport

10. táblázat: A Vásárhelyi Helyi Közösség alapító tagjai

A Vásárhelyi Helyi Közösségben való részvétel nyitott, új tagok számára fennáll a lehetőség a csatlakozásra,
az alábbi feltételek teljesülése esetén (a csatlakozás feltételei a HACS működő honlapján is feltüntetésre
kerülnek):
●

●
●

A HACS tagja csak a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező települési
önkormányzat, önkormányzati intézmény, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
költségvetési szervek és intézményeik, valamint civil szervezetek, egyházi jogi személyek (belső
egyházi jogi személy) továbbá gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók lehetnek;
A HACS tagoknak el kell fogadniuk a HACS céljait, irányelveit, és tevékeny részt kell vállalniuk a
HKFS megvalósításában;
A három szektor (köz, civil és üzleti) képviselete kiegyensúlyozott marad és tükrözi a helyi
társadalom sokféleségét.

A Vásárhelyi Helyi Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
●

●
●
●
●
●
●
●

A HACS működését szabályozó dokumentumok, valamint a HACS stratégiai fejlesztési
dokumentumainak az elfogadása, módosítása (pl. konzorciumi megállapodás, SZMSZ, HKFS,
támogatási felhívások);
A HACS működési formájának, jogi kereteinek elfogadása, módosítása;
A HACS éves költségvetésének elfogadása;
A HACS tagsági viszonyára vonatkozó döntések meghozatala (pl. új tag felvétele, tag kizárása);
Az éves beszámolók, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elfogadása;
A vezető tisztségviselők (elnökségi tagok, bírálóbizottsági tagok, munkaszervezeti vezető)
megválasztása;
A támogatási kérelmek kiválasztási eljárás tervezetének elfogadása, mielőtt megküldi az IH-hoz
jóváhagyásra
Tagjaiból létrehozza a Helyi Bíráló Bizottságot, döntés-előkészítő feladattal
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●
●
●

Tárgyalja és elfogadja a HBB ügyrendjének/működési szabályainak tervezetét, majd benyújtja az
IH-nak jóváhagyásra
A támogatott projektek megvalósításának nyomonkövetése
Minden egyéb olyan stratégiai szintű döntés, amelyet a SZMSZ a Konzorcium kizárólagos
hatáskörébe utal.

A Vásárhelyi Helyi Közösség működését a Konzorciumi megállapodás és az SZMSZ szabályozza. A tagság
üléseit az Elnök hívja össze, de valamennyi tagnak lehetősége van az ülés összehívásának
kezdeményezésére. A tagság évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A rendes ülés mellett rendkívüli ülés
összehívása is lehetséges.
A Vásárhelyi Helyi Közösség működésének fő szabályai:
●
●
●
●
●
●

Határozatképes, ha legalább 9 fő jelen van;
Valamennyi tag 1 szavazattal rendelkezik a döntéshozatal során;
A szavazás minden esetben nyílt;
A döntéshozatal alapesetben egyszerű többséggel történik;
Az SZMSZ által meghatározott esetekben – pl. HKFS módosítása, elnökség megválasztása, helyi
bíró bizottság megválasztása, tagok kizárása – a konzorcium konszenzussal dönt;
Az ülésekről jegyzőkönyv készül.

HACS Elnökség
A HACS operatív testülete az Elnökség. Az Elnökség tagjainak száma – a Konzorciumi megállapodás alapján 3 fő. Az Elnökség tagjait a HACS a tagságából választja ki. Az Elnökség tagjai a 3 szektort (vállalkozói-, köz- és
civil szféra) 1-1 fővel képviselik.
Az Elnökség tagjainak változásáról a tagság dönt. Az Elnökség egyetlen tagja sem lehet a HACS
alkalmazottja.
Az Elnökség feladata az SZMSZ által a hatáskörébe utalt feladatok, valamint a teljes konzorciumi tagság
összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök ellátása – egyebek között:
●
●
●
●
●
●
●
●

A HACS működésének irányítása, felügyelete;
A HKFS megvalósításának irányítása, felügyelete;
Az ülések összehívása, szervezése, levezetése;
Javaslattétel tagsági jogviszonyra (új tag felvétele, tagsági jogviszony megszüntetése);
Javaslattétel a munkaszervezet vezetőjére;
Támogatási felhívás tervezetek, javasolt értékelési szempontrendszer előterjesztése;
A HKSF megvalósítása során felmerülő egyéb feladatok ellátása, szükség esetén javaslattétel a
HKFS módosítására;
Éves beszámolók, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek előterjesztése.

Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik az SZMSZ alapján. Akkor határozatképes, ha minden tagja jelen
van, a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza. A szervezet képviseletére az Elnök jogosult.
Az Elnökség tagjai:
Pozíció

Név

Delegáló szervezet / szféra

Elnök

Benkő Zsolt

HMV MJV Önkormányzata
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Helyettes

Walterné Böngyik Terézia

Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány

Helyettes

ifj. Mészáros Antal

CSOMIÉP Kft.
11. táblázat: A HACS Elnökség tagjai

Helyi Bíráló Bizottság (HBB)
A HBB a helyi fejlesztési stratégiára alapozott, közösségi szinten irányított városi, helyi fejlesztések
megvalósítása érdekében a HACS által közzétett felhívásokra benyújtott Támogatási Kérelmek kiválasztási
folyamatában döntés-előkészítő tevékenységet lát el.
A HACS rendes tagjaiból választott önálló testület. A HBB tagjait a HACS tagsága választotta meg, az alábbi
feltételek figyelembevételével:
●
●
●
●

A HBB tagjai személyükben nem azonosak a HACS elnökével és 2 helyettesével;
A HBB tagja által képviselt szervezet székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a településen;
A HBB megfelelően reprezentálja a helyi társadalom sokféleségét;
A három érdekszféra képviselete arányosan valósul meg az alábbiak szerint:
○ A HBB 3 testületi tagból (1-1 fő a köz-, civil és a vállalkozói szféra képviseletében) áll, akik
szükség szerinti helyettesítésére (távollétében, illetve összeférhetetlenség esetén) 1-1
póttagot választanak, mindhárom szektorból. Póttag csak a saját szektorába tartozó tagot
helyettesíthet, hogy a HBB-ben meghatározott arányok ne módosuljanak.
○ A HBB tagjainak kiválasztásakor alapvető szempont volt, hogy az egyes szervezeteket
képviselő személyek másik érdekszféra képviseletében ne jelenjenek meg (azaz, aki a
közszférában dolgozik, csak a közszféra képviselőjeként vehet részt a döntéshozó
testületben).
○ A HBB minden tagja 1 szavazattal rendelkezik.
○ A HBB akkor határozatképes, ha mind a 3 tag jelen van.
○ HBB-ben a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják.

●

A 3 tag egyike tölti be a Bizottság elnökének pozícióját.

Összeférhetetlenség kezelése: a HBB tagja nem vesz részt saját szervezete pályázatának értékelésében,
illetve olyan pályázat értékelésében, amelyben közeli hozzátartozója érintett (a Polgári Törvénykönyvről
szóló törvény szerinti meghatározást alkalmazva a hozzátartozó fogalmára).
A HBB tagjai:
Pozíció

Név

Delegáló szervezet / szféra

Elnök

Bálint Gabriella

Kapcsolat Központ Egyesület

Tag

Molnár Ernő

Sóshalmi Olvasókör

Tag

Bánfiné Katona Éva

Kispiac Étterem, Garaboy Kft.

12. táblázat: A HBB tagjai

A HBB összehívásáról és a bizottsági ülések szervezéséről a HACS munkaszervezete gondoskodik, és ellátja
annak titkársági feladatait. A HBB a HACS Elnökség ülését megelőzően ülésezik az SZMSZ-ben rögzítettek
szerint (pl. 10 naptári nappal az elnökségi ülést megelőzően ülésezik). Az ülést a Bizottság elnöke vezeti. Az
ülések keretén belül a HBB valamennyi tagja a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, a HACS
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munkaszerve által befogadott (jogosult és teljesen kész) pályázatokat/támogatási kérelmeket a tartalmi
értékelés szempontjainak megfelelően értékeli. A HBB ülései nem nyilvánosak, azon csak a HBB tagjai és a
titkársági feladatot ellátó HACS munkaszervének munkatársa(i) vehet(nek) részt.
Munkaszervezet
A Vásárhelyi Helyi Közösség non-profit szervezetként működő vezető partnere, Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata, biztosítja a HACS számára annak ügyviteli, és adminisztratív feladatokat ellátó
munkaszervezetét. A Munkaszervezet munkáját a munkaszervezeti vezető irányítja. A Munkaszervezetben
dolgozók tevékenységüket munkaviszony keretében látják el.
Feladata a HKFS tervezési folyamat menedzselése, a HKFS megvalósítása, az alábbi fő részfeladatok
ellátásával, a munkaszervezeti vezető irányítása mellett:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A HACS tevékenységének szervezése, adminisztrációs és titkársági feladatok elvégzése;
Szervezeti szabályzat, munkatervek, kommunikációs tervek elkészítése;
Térségi animáció, projektgenerálás;
Ügyfélszolgálati feladatok, információszolgáltatás, tájékoztatás a potenciális és tényleges
támogatást kérők számára;
A Munkaszervezethez beérkező projektötletek pályázattá formálásának támogatása, a
potenciális pályázók segítése a pályázatok/támogatási kérelmek összeállításában
Beérkezett támogatási kérelmek formai és jogosultsági értékelése,
A megfelelt pályázatok felterjesztése a Helyi Bíráló Bizottságnak tartalmi értékelésre
Az elnökség döntéseiről szóló nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése;
Beszámolók, előrehaladási jelentések összeállítása a pályázati követelmények szerinti formában
és tartalommal;
Döntés-előkészítő anyagok összeállítása a HACS, és az Elnökség számára;
Monitoring feladatok ellátása;
A HACS működési költségeinek kezelése, elszámolások készítése, jelentések és fizetési kérelmek
benyújtása az Irányító Hatóságnak;
A HACS szakmai képviselete;
Operatív szintű kapcsolattartás, események szervezése és koordinálása;
Nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek ellátása;
A HACS működéséhez szükséges technikai háttér, infrastruktúra biztosítása.

A Munkaszervezet szervezeti felépítése, feladatai, létszáma a szervezet tevékenységeihez igazodóan
változhat, amely az SZMSZ-ben kerül meghatározásra; az alábbi fő szempontok mindenkori
figyelembevételével:
●
●
●

●

A Munkaszervezet a HACS tagegysége.
A Munkaszervezet jogképes és cselekvőképes, non-profit szervezet.
A Munkaszervezetnek biztosítania kell a feladatok hatékony és minőségi ellátásához szükséges
ismeretekkel, képzettséggel és tapasztalatokkal rendelkező humán erőforrásokat (a térség
közössége és gazdasága fejlesztéséhez használható szakmai háttérrel és helyismerettel), valamint
technikai hátteret.
A Munkaszervezetnek biztosítania kell 1 fő a térségben széles körben elfogadott, tapasztalt
vezetőt, aki megfelelő szakmai képességekkel és tudással rendelkezik a munkaszervezet

76

A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája

●
●
●

animációs, projektgenerálási, gazdaság- és társadalomszervezési feladatainak koordinálásához és
a HACS operatív működésének irányításához.
A munkaszervezet vezetője nem lehet a HACS elnöke.
A Munkaszervezet munkatársai pályázatírói és egyéb vállalkozói tevékenységet nem végezhetnek
a HKFS pályázati felhívással érintett intézkedéseivel összefüggésben.
A vezető és a munkatársak munkaköri leírás alapján végzik a munkájukat (SZMSZ).

Javasolt összetétele: 4 fő – 1 fő munkaszervezet vezető és 3 fő ügyintéző.
A munkaszervezet tagjaival kapcsolatos szakmai elvárások:
Pozíció

Feladatkör

Munkaszervezeti
vezető

Munkaszervezet működésének teljes körű
vezetése,
irányítása,
ellenőrzése;
kapcsolattartás az Elnökséggel, a Konzorcium
döntéshozó szervével és az Irányító
Hatósággal:
a
munkaszervezet
tevékenységének irányítása; a HKFS tervezési
folyamatának
menedzselése;
a
munkaszervezet napi működtetése; részvétel
a döntés-előkészítésben, támogatva a HBB
munkáját; a kérelmek döntésre való
felterjesztése; beszámolás az elnökségnek,
elnöknek a működésről.

Elvárt tapasztalatok, képességek

Legalább 3 éves vezetői tapasztalat;
Részt vett 2 európai
lebonyolításában;

uniós

pályázat

Helyi társadalmi elismertség, elfogadottság

Munkatársak

A munkaszervezet munkatársai: koordinálják a
HACS működését; tájékoztatási és projektgeneráló tevékenységet végeznek, részt
vesznek a HBB tagjainak az értékelő feladatára
való
felkészítésében
segítik
a
munkaszervezethez beérkező projektötletek
kérelemmé való érlelését; segítik a potenciális
támogatást igénylőket támogatási kérelmük
összeállításában; és az elszámolásban

Pénzügyi
munkatárs

Szakirányú végzettség;
A fentieken túl: a működési kiadások nyomon
1- 3 éves tapasztalat pénzügyi területeken;
követése, elszámolások, pénzügyi jelentések
készítése, kifizetési kérelmek benyújtása az Előnyt jelent európai uniós pályázat pénzügyi
lebonyolításában,
elszámolásában
való
Irányító Hatóságnak
részvétel

Műszaki
munkatárs

A fentieken túl: az építési, műszaki
beruházással
járó
helyi
fejlesztések,
kulcsprojektek műszaki megvalósításának,
megfelelőségének
nyomon
követése,
ellenőrzése

Közösségfejlesztő
munkatárs

A
HKFS
megvalósításához
kapcsolódó Legalább középfokú végzettség;
közösségfejlesztési,
nyilvánossági Legalább 1-3 éves tapasztalat közösségépítési,
tevékenységek előkészítése és megvalósítása
kulturális, ill. kommunikációs területeken

Szakirányú végzettség;
1- 3 éves tapasztalat műszaki területeken;
Előnyt jelent európai uniós pályázat műszaki
lebonyolításában való részvétel.

13. táblázat: A munkaszervezet tagjaival szemben támasztott elvárások

Tematikus munkacsoportok
A HKFS tervezése során a HACS 3 tematikus munkacsoportot hozott létre. A munkacsoportok tagjai egy
adott szakterületen releváns szakértelemmel bíró HACS tagok, és más a helyi körülményeket,
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szükségleteket jó ismerő érdekeltek. (Itt lehet pl. a sérülékeny/ HH/HHH társadalmi csoportok képviselőit –
akár esetileg bevonni pl. a tervezésbe.) Működésüket a konzorciumi SZMSZ határozza meg.
Főbb feladataik:
●
●

Szakmai tanácsadás a tervezés folyamatában;
Szakmai fórumok, egyeztetések, műhelytalálkozók szervezése a HKFS megvalósításának
folyamatában.

Tematikus
csoport

Feladat

Résztvevők

INFRASTRUKTÚRA

Problémák azonosítása, SWOT
elemzés; Közép és hosszú távú
célmeghatározás, jövőkép; Fő
beavatkozási irányok, projektötletek összegyűjtése

HACS tagok: Mészáros Antal, Kálmán Pál, Benkő Zsolt,
Molnár Ernő, Kecskemétiné Varga Beáta, Bánfiné Katona
Éva, Miklós Anikó;

Problémák azonosítása, SWOT
elemzés; Közép és hosszú távú
célmeghatározás, jövőkép; Fő
beavatkozási irányok, projektötletek összegyűjtése

HACS tagok: Walterné Böngyik Terézia, Bálint Gabriella,
Benkő Zsolt, Kecskemétiné Varga Beáta, Miklós Anikó,
Németh László, Varga Anikó;

PROGRAM

STRATÉGIAI

További érintettek: Perényi János, Szemerey Márta, Molnár
Zsolt, Zsarkóné Sánta Zsófia

További érintettek: Vári Beáta, Simon Imréné, Gyurisné
Pethő Zsuzsanna, Soós Csilla, Saja Mária

Problémák azonosítása, SWOT
elemzés; Közép és hosszú távú HACS tagok: Kecskemétiné Varga Beáta, Szél István
célmeghatározás, jövőkép; Fő
beavatkozási irányok, projekt- További érintettek: Hegedűs Zoltán (alpolgármester)
ötletek összegyűjtése
14. táblázat: A tematikus munkacsoportok felépítése

6.2.2.

Döntéshozatali struktúra
Jelen döntéshozatali eljárásrend-tervezet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a ROP
IH/NGM RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály HKFS készítésére vonatkozó
Felhívása és az Általános útmutató felhívásokhoz v.2,0 alapján készült. Az IH által a CLLDre kidolgozott részletes útmutatók szerződéstervezetek és egyéb segédanyagok jelenleg
még nem állnak rendelkezésre, ezért e fontos központi tervezési dokumentumok
közzétételét követően, azok alapján a jelenleg meghatározott döntéshozatali eljárásrend
tovább pontosítandó a későbbiekben.

A Támogatási Kérelmek (TK) kiválasztásához szükséges döntéshozatali struktúra a TOP 7. prioritási tengelye
keretében elérhető, helyi fejlesztési stratégiára alapozott (HKFS), közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések megvalósítása érdekében, az alábbi intézményi felépítés illetve elveken alapul:
Szervezetek, melyek a Támogatási Kérelmek kiválasztásában vesznek részt:
●
●
●
●

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Stratégiai, Tervezési és
Értékelési Főosztály (IH, támogató intézmény);
A Konzorcium döntéshozó szervei: HACS és Elnöksége;
A HACS Munkaszervezete (MSZ);
A HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB).

Szerződéses/jogi kapcsolat a döntéshozatali struktúra egyes szereplői között:
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●
●

●
●

IH és HACS: Együttműködési megállapodás megkötése a HKFS megvalósítására felhasználható
támogatási keretösszegre;
IH és HACS Munkaszervezet: Támogatási szerződés megkötése a HKFS megvalósításához
szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, valamint programmonitoring feladatok ellátásának költségeire;
IH és Helyi Bíráló Bizottság: az IH hagyja jóvá a HBB ügyrendjét;
HACS és a HACS Munkaszervezet: SZMSZ rögzíti.

A döntési struktúra kialakításában az alábbi elvek alkalmazása meghatározó:
●
●
●
●
●
●

minőség,
átláthatóság,
megkülönböztetés-mentes döntéshozatal, amely megfelel az összeférhetetlenség szabályainak,
hatékonyság,
a stratégia által érintett lakosság arányos képviselete a stratégia kialakításának és
megvalósításának folyamatában
az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében résztvevőket a támogatást igénylő
támogatási döntésről történő tájékoztatás időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli.

A HACS a döntéshozó szerv. Döntéseit a HBB készíti elő, azaz a HBB 3 tagja végzi a tényleges tartalmi
értékelést, a Munkaszervezet által lebonyolított formai és jogosultsági értékelést követően. A HBB
javaslatát az MSZ terjeszti a HACS Elnöksége elé, amely a HACS felhatalmazásával, a HACS nevében a
kiválasztott és pontszám szerint rangsorolt Támogatási Kérelmeket (TK) megküldi az IH-nak ellenőrzésre. Az
IH által jóváhagyott TK-kal a HACS MSZ megkezdi a támogatási szerződések előkészítését – az IH-val előre
egyeztetett módon.
Az értékelési folyamat kétféle eljárásrendet követ:
●
●

A kulcsprojektek esetén kiemelt eljárásrend alapján történik a pályáztatás és a kiválasztás;
Az egyéb (helyi felhívásokra érkező) projektek esetében a pályáztatás folyamatos, szakaszos
értékeléssel, azaz a HACS által megjelentetett Felhívást követően folyamatosan be lehet nyújtani
a pályázatokat a HACS Munkaszervezetéhez. (Értékelésre és döntésre 3-6 hónapos
időintervallumonként kerül sor.)

Az egyes szervezeti egységek feladatai a Támogatási Kérelmek kiválasztását célzó döntéshozatali
folyamatban az alábbiak.
Az IH (NGM RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály)
●
●

Regisztrálja a HKFS-t megvalósító HACS-ot;
Elfogadja a HKFS-t, és annak részeként:
○
○
○
○

●
●

a célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit;
a kiválasztási kritériumokat;
a döntéshozatali struktúrát;
a monitoring és értékelési tervet.

Jóváhagyja a HBB ügyrendjét.
Ellenőrzi a HACS által kiválasztott és sorrendbe állított Támogatási Kérelmek támogathatóságát
az adott felhívásban szereplő jogosultsági szempontok szerint.
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A Vásárhelyi Helyi Közösség/HACS
●
●
●
●

Tárgyalja és elfogadja a benyújtandó Támogatási Kérelmek kiválasztási eljárás tervezetét, mielőtt
megküldi az IH-hoz jóváhagyásra;
Tagjaiból létrehozza a Helyi Bíráló Bizottságot (HBB), döntés előkészítő feladattal;
Tárgyalja és elfogadja a HBB ügyrendjének/működési szabályainak tervezetét, majd benyújtja az
IH-nak jóváhagyásra;
A HKFS elfogadását követő 6 hónapon belül:
○ tárgyalja és elfogadja a helyi felhívás tervezete(ke)t;
○ gondoskodik a HKFS keretében nevesítésre került kulcsprojektek közül legalább egy
megkezdhetőségéről.

●
●
●
●
●
●

A HACS megküldi a helyi felhívástervezeteket az IH-nak jóváhagyásra;
A kiválasztás dokumentációját megküldi az IH-nak a támogathatóság végső ellenőrzése céljából;
A TK-ek IH általi elfogadása után az eredményt – honlapon - nyilvánosságra hozza;
Tárgyalja és elfogadja a stratégia végrehajtására vonatkozó monitoring eljárásrend tervezetét;
Tárgyalja és elfogadja a HKFS értékelésére vonatkozó javaslatokat;
Minden év november 30-ig elkészíti, tárgyalja és megküldi az éves monitoring jelentést az IH-nak.

Az Elnökség
●

A Támogatási kérelmek / projektkiválasztásban a 3 tagú elnökség képviseli a HACS-ot. Kiválasztja
és rangsorolja a helyi felhívásokra érkezett támogatási kérelmeket, a HBB javaslata alapján úgy,
hogy a HBB értékelése során elért pontszámokat nem változtathatja meg.
○ A döntéshozó ülés keretében a HBB javaslata alapján minden projektet egyesével
megvitatnak;
○ Elhalaszthatja a döntést, amennyiben nem találja elégségesnek a döntés meghozatalához
szükséges információt;
○ Dönt a kiválasztott TK-król és azok sorrendjéről;

●

Döntését minden esetben részletesen indokolja; a döntés az alábbi lehet:
○ Csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal
támogatja, vagy
○ A támogatási jogviszony létrehozásához szükséges feltételek teljesítésének esetén
támogatja, vagy
○ Elutasítja.

●

Üléseire minimum 6 hetenként – maximum 3 havonta kerül sor.

HACS Munkaszervezete
●

Az IH által megadott formanyomtatványok alapján kidolgozza az értékeléshez szükséges
dokumentumokat:
○ Formai / jogosultsági ellenőrző listák,
○ Szakmai értékelési lapok.

●
●

A MSZ az első értékelést megelőzően vagy saját hatáskörben, vagy külső szakértő bevonásával
felkészíti a HBB tagjait és póttagjait az értékelő szerepére;
Gondoskodik a helyi felhívások és projektbenyújtási feltételek közzétételéről;
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●
●
●
●

Gondoskodik a városi animációról és a projektfejlesztés támogatásáról;
Befogadja a beérkező pályázatokat: a támogatási kérelmek benyújtására elektronikus formában
ad lehetőséget;
Az MSZ a HBB ülést megelőző 4 héttel elvégzi a TK-k formai és jogosultsági szempontú
értékelését;
Jegyzőkönyvben összesíti az értékelés eredményét:
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●

a formai szempontoknak megfelelt TK-k listája,
a formai szempontoknak nem megfelelt TK-k listája,
jogosultsági szempontok megfelelt TK-k listája,
jogosultsági szempontoknak nem megfelelt TK-k listája,
szakmai, tartalmi értékelésre bocsátható TK-k listája.

Hiánypótlás 1 alkalommal 8 naptári napon belül lehetséges.
A tartalmi értékelésre bocsátandó pályázatokat megküldi a HBB tagjainak úgy, hogy a tagoknak
legalább 2 hét álljon rendelkezésére a pályázatok áttekintésére;
Megszervezi a HBB ülést, a HACS elnökségi ülést megelőző 10 naptári nappal;
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot irat alá a HBB tagokkal;
Ellátja a HBB titkársági feladatait: jegyzőkönyvet készít az értékelésről;
Előterjesztést készít a HACS elnöksége számára:
○ a formai és jogosultsági szempontoknak nem megfelelt TK-król,
○ pontszám szerint rangsorolt TK-król.

●
●
●
●

Megszervezi a HACS Elnökségi ülést, amelyre legkevesebb 6 hetenként kerül sor.
Megküldi a HACS elnöksége által támogatásra javasolt, rangsorba állított TK-kra vonatkozó teljes
dokumentációt az IH-nak ellenőrzésre;
Az IH által ellenőrzött és elfogadott TK-ról szóló hirdetményt megjelenteti a szervezet honlapján.
Levélben értesíti a nyertes pályázókat a szerződéskötési folyamat megkezdéséről.

A Munkaszervezet kiemelten fontos feladata a városi animáció és projektfejlesztési tevékenységek
támogatása. Ennek keretében az MSZ tervezi, hogy:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Projekt honlapot hoz létre (feltöltött anyagok, képek, meghívók, üzenőfal stb.);
A helyi felhívásokat és a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat a HACS honlapján közzéteszi;
A pályázati lehetőségeket egyéb kommunikációs felületeken is meghirdeti (pl. közösségi oldal,
helyi lap);
Pályázati nyílt információs-tájékoztató napokat szervez a felhívások és követelmények széles
körben való megismertetésére;
Egyéni konzultációs lehetőséget biztosít a projektötletek pályázati követelményeknek való
megfelelőségének előzetes értékelésére, a projektté fejlesztés támogatására (előre egyeztetett
időpontokban, személyesen);
Lakossági fórumokon bemutatja az eredményeket, jó példákat és gyakorlatokat;
Gyakran Ismételt Kérdések rovatot indít a honlapon;
Ügyfélszolgálatot működtet;
A HACS honlapján folyamatosan friss híreket, információkat jelentet meg az eredményekről,
pályázati tevékenységekről;
Publikációkat jelentet meg a helyi lapban és egyéb felületeken.
Stb.
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A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) Ügyrendje
A HBB feladata
A HBB a helyi fejlesztési stratégiára alapozott, közösségi szinten irányított városi, helyi fejlesztések
megvalósítása érdekében a HACS által közzétett felhívásokra benyújtott Támogatási Kérelmek kiválasztási
folyamatában döntés-előkészítő tevékenységet lát el.
A HBB összetétele, struktúrája
A HBB a HACS rendes tagjaiból a HACS által választott önálló testület. A HBB tagjainak száma 3. 1-1 fő a köz, a civil és a vállalkozói szféra képviselőjeként vesz részt a HBB munkájában. A 3 tag egyike tölti be a
Bizottság elnökének a pozícióját, a HACS döntése alapján. A HBB tagjai személyükben nem lehetnek
azonosak a HACS elnökével és 2 alelnökével.
A HBB tagjainak szükség szerinti helyettesítésére 1-1 póttagot választanak (Varga Anikó, Németh László és
Kálmán Pál), mindhárom szektorból. Póttag csak a saját szektorába tartozó tagot helyettesíthet, hogy a
HBB-ben meghatározott arányok ne módosuljanak.
A HBB ülései
A HBB összehívásáról és a bizottsági ülések szervezéséről a HACS munkaszerve gondoskodik, és ellátja
annak titkársági feladatait. Fő szabályként a HBB a HACS elnökség ülését megelőző 1,5 héttel ülésezik. Az
ülést a Bizottság elnöke vezeti.
Az ülések keretén belül a HBB valamennyi tagja a formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelt, a HACS
munkaszerve által befogadott (jogosult és teljesen kész) pályázatokat/TK-kat a tartalmi értékelés
szempontjainak megfelelően értékeli.
A HBB ülései nem nyilvánosak, azon csak a HBB tagjai és a titkársági feladatot ellátó HACS munkaszervének
munkatársa/i vehetnek részt.
Az értékelési folyamat
A HBB minden tagja részt vesz a TK-k tartalmi értékelésében, a HKFS-ban kidolgozott és az IH által
elfogadott szempontok szerint.
Az értékelő lapokon a kiválasztás egyes szempontjai mellett az adható maximális pontszámot, az elért
pontszámot és a HBB véleményének és/vagy megjegyzéseinek helyet adó oszlopot is ki kell tölteni, a
döntéshozó HACS Elnökség tájékoztatására. Az értékelő lapokat a két értékelő és a HBB elnöke aláírásával
hitelesíti.
A projekteknek a pontok minimum 60%-t el kell érnie a támogathatóság érdekében. A 60%-t elérő
projektek esetében figyelemmel kell lenni a részpontok arányosságára is.
A projektek/TK-k tartalmi értékelését követően, a HBB véglegesíti a HACS Elnökségnek benyújtandó
javaslatát. A megbeszélést az elnök vezeti. A HBB az egyes TK-ra vonatkozóan az alábbi javaslatokat teheti:
●
●
●
●
●

támogatásra javasolt,
csökkentett összköltséggel támogatásra javasolt,
csökkentett mértékben támogatásra javasolt,
feltétellel támogatásra javasolt,
támogatásra NEM javasolt.

A HBB javaslatát minden esetben szöveges leírással is indokolja.
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Az ülés jegyzőkönyvét a HACS Munkaszervezete készíti el és a HBB elnöke írja alá. A jegyzőkönyv
mellékletét képezik:
●
●
●

a HBB tagjai által aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok,
a kitöltött és aláírt értékelő lapok, TK-ként 2 db
összefoglaló táblázat a HBB javaslatáról.

A kiválasztás fő paraméterei
A formai/jogosultsági szempontrendszer részletes kidolgozására a HKFS elfogadását követő 6 hónapon
belül kerül sor. A szempontrendszert a Munkaszervezet állítja össze és a HACS hagyja jóvá.
Fő szempontok:
●
●
●
●

●
●
●

A pályázatot a pályázati felhívás által megadott módon és időben adták be (megadott
formanyomtatványok használatával, elektronikus úton);
A pályázó a HKFS és a pályázati kiírás által meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik (pl.
székhely / telephely az akcióterületen, jogi forma);
A tervezett tevékenységekre az akcióterületen belül kerül sor;
A pályázat megfelel az előírt kereteknek (megvalósítás időtartama, elszámolható költségek
minimuma – maximuma, támogatás-itenzitás mértéke, esetleges belső költségkorlátok
teljesítése)
A pályázatot magyar nyelven nyújtották be;
A költségvetést Ft-ban számították;
Kizáró okok nem állnak fenn.

A formai/jogosultsági szempontok nem teljesítése esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A HKFS megvalósítását célzó TK-k szakmai értékelési szempontjait a TOP alábbi értékelési szempontjainak
további kifejtésével, illetve kiegészítésével kell meghatározni:
●
●

●

●

●

A felhívás keretében integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő fejlesztések
valósulnak meg;
A felhívás keretében megvalósuló projektek újszerűek, innovatív megoldásokat tartalmaznak;
hozzáadott értéket állítanak elő az akcióterületre / célcsoportokra nézve; ösztönzik az ágazatközi,
szektorok közötti együttműködéseket,
A felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések hozzájárulnak a terület népességmegtartó
képességéhez a helyi közösségek megerősítésén, a multiplikátor hatásokon keresztül (pl.
munkahelyteremtés, jövedelemgenerálás)
A projektelőkészítés és megvalósítás is széles körű társadalmasításra épült, a tervezett
tevékenységek által elérni kívánt célcsoportok, köztük a hátrányos helyzetűek bevonása
megvalósul, a tervezett tevékenységek nyitottságát a célcsoportok számára; a megvalósítás során
a szükséges partnerség biztosított;
A pályázat kidolgozottsága, módszertana megfelelő (beleértve a pályázat kidolgozottságát,
minőségét; az egyes részfejezetek megfelelő kifejtését, teljességét; az ütemezés realitását; a
tervezett tevékenységek támogathatóságát; a költségek elszámolhatóságát, realitását,
alátámasztottságát)
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●

●

A pályázat által tervezett tevékenységek relevánsak adott akcióterület / célcsoportok igényei
szempontjából, a pályázat belső logikája, koherenciája teljes (célok – célcsoportok – tervezett
tevékenységek – eredmények egymásra épülése, viszonya);
A pályázat fenntarthatóság biztosítható (a pályázó rendelkezik a szükséges tapasztalattal,
képzettséggel, anyagi és technikai feltételekkel a projekt megvalósításához; a megvalósítás során
elért eredmények fenntarthatósága bemutatott; környezeti és társadalmi fenntarthatóság
biztosított).

Összeférhetetlenség kezelése
A támogatási kérelmek értékelése során az összeférhetetlenség kizárása alapvető szempont: „a 272/2014.
Korm. rendelet 39. § (1) értelmében a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában
nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a
támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, a szervezettel munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő
bizottságának tagja, a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel
rendelkezik, az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok
előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett, illetve e személyek közeli
hozzátartozója” (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatározást alkalmazva a
hozzátartozó fogalmára).
A HBB és az Elnökség tagjai ezért összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. Összeférhetetlenség esetén,
az érintett HBB illetve Elnökségi tag adott pályázat értékelésében nem vehet részt, a TK tárgyalásakor nem
lehet jelen. Az érintett HBB tagot póttag helyettesíti adott TK értékelésében.

84

A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája

A döntéshozatal fő lépéseit az alábbi ábra szemlélteti:

11. ábra: A döntéshozatal lépései
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6.2.3.

A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrások bemutatása

A
HACS
arra
törekszik,
hogy
a
munkaszervezet tagjainak képzettsége és a tapasztalata megfelelő garanciát jelentsen a HKFS sikeres
megvalósításának támogatására. A 6.2.1 fejezet tartalmazza a munkaszervezet feladatainak részletes
leírását, a munkatársak által betöltött pozíciókat, a vezető és munkatársai feladatait és a munkatársak
kiválasztásakor alkalmazott szempontokat (képzettség és tapasztalatok). A munkatársak kiválasztására és a
Munkaszerv létrehozására a HKFS elfogadásáról szóló értesítést követően kerül sor.
A Munkaszervezet munkáját természetesen nagyban segíthetik a tematikus munkacsoportok tagjai.
A HACS tehát rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és kapacitással:
●
●
●

Irányítási, közpénzek kezelése és pénzügyi tapasztalatok és kapacitás: a munkaszervezet vezetője
és a pénzügyi munkatárs szakmai támogatása révén;
Projektfejlesztő és -menedzsment tapasztalatok, kapacitás: a munkaszervezet támogatása révén;
A helyi lakosság, a különböző lakossági csoportok és szereplők aktivizálására és a fejlesztési
tevékenységekbe történő bevonására alkalmas animációs és kommunikációs tapasztalatok és
kapacitás: a munkaszervezet támogatása révén.

Bizonyos tevékenységek megvalósítására külső szakértőket is igénybe vehet a HACS, a megfelelő beszerzési
eljárás keretében:
●
●
●

6.2.4.

Külső szakértők bevonása a HBB tagok felkészítésébe,
Külső szakértők bevonása a TK-k értékelésébe,
Külső szakértők bevonása speciális területeken, pl. kommunikációs, közösségi tervezési
feladatokba.

A működés fizikai, technikai feltételei

A HACS hatékony, gördülékeny működéséhez szükséges fizikai, technikai feltételeket a tagság biztosítani
tudja, az alábbiak szerint:
A HACS üléseihez a helyszínt, illetve a technikai feltételeket (projektor, flipchart, stb.) az Önkormányzat
biztosítja, akárcsak a nagyobb létszámú események, nyílt napok helyszínét.
A HACS tagok közötti kommunikáció különböző belső csatornákon keresztül folyik (pl. kontakt adatbázis
létrehozása, facebook csoport, online fájlmegosztó alkalmazás használata).
A Munkaszervezet irodája a napi szintű feladatok elvégzéséhez megfelelő helyet és technikai kapacitást
biztosít:
A Munkaszervezet irodája Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatt található; központi elhelyezkedési
miatt ideális az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához is.
Az iroda a napi munkavégzéshez, illetve ügyfélszolgálati feladatokhoz szükséges technikai eszközökkel
rendelkezik (telefon, fax, fénymásoló, számítógép, projektor, stb.).
A HACS honlapján a nyilvánossági tevékenység megvalósíthatók (pl. hírek, meghívók, pályázati
dokumentumok közzététele).
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6.2.5.

A működésre tervezett költségek alátámasztása

A HACS operatív működéséhez szükséges költségek, ráfordítások:
●

Projektelőkészítési költségek:
○ HKFS kidolgozásának díja
○ Közbeszerzési költségek
○ Egyéb előkészítési költségek

●

Szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások költsége
○
○
○
○
○
○

●

Egyéb szakértői díjak
Kommunikációs, marketingköltségek
Rendezvényszervezés költségei
Kötelező nyilvánossági feladatok költségek
Bérleti díjak
Egyéb szolgáltatások költsége

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: a munkaszervezet 3 fő
munkatársainak bérköltsége és járulékai

Munkakör

Létszám, fő

Munkaszervezet
vezetője

1

Pénzügyi munkatárs

1

Műszaki munkatárs

1

Havi bruttó bér, Ft

Munkáltatói
járulékok, Ft

Éves összes
bérköltség, Ft

15. táblázat: Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak

●
●

6.3.

Általános (rezsi) költségek: a munkavégzéshez kapcsolódó általános rezsiköltségek és egyéb
dologi kiadások (pl. fénymásolópapír, toner, postaköltség) havi költsége xxxxx Ft-ra becsülhető
Adók, közterhek: a költségeket bruttó módon tervezzük, mivel a munkaszervezet Áfa-levonásra
nem jogosult.

Kommunikációs terv

A kommunikációs terv célja – a Miniszterelnökség által meghatározott Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei, illetve az arra is épülő, jelen stratégiához kapcsolódó tervezési útmutató alapján előírt
kötelező és opcionális feladatokon keresztül – a HKFS keretében megvalósuló projektek ismertségének,
elfogadottságának növelése, valamint a szervezeti felépítés és forrásfelhasználás átláthatóságának
biztosítása különböző kommunikációs eszközökön és csatornákon keresztül.
Ezen cél elérésének elengedhetetlen kelléke a célcsoportok, az alkalmazni kívánt kommunikációs
tevékenységek és eszközök, az ezekhez kapcsolódó időbeli ütemezés, felelősök, humánkapacitás és
forrásallokáció meghatározása a projekt megvalósulási és fenntartási időszakára vonatkozóan.
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6.3.1.

Célcsoportok meghatározása

A kommunikációs tevékenység célját a lakosság minél szélesebb körű megszólításával lehet elérni. Ennek
leghatékonyabb módja azon célcsoportok beazonosítása, amelyek kiemelten érintettek a HKFS
megvalósítása során. A stratégiában meghatározott fejlesztési irányok és beavatkozási területek alapján a
az alábbi célcsoportok érintettek:
Helyi felhívások lehetséges kedvezményezettjei:
●

A város kulturális csoportjai:
○ hagyományőrző csoportjai: olvasókörök, néptánc csoportok, népdal csoportok,
kézművesek, stb.
○ művészeti csoportok: színész csoportok, énekkarok, zenekarok, zenészek, fényképészek,
festők stb.

●

A város kulturális életének vezetői:
○ művelődés szervezők
○ múzeumigazgatók, kiállítás vezetők, kulturális egyesületek vezetői, oktatási intézmények
vezetői, vallási vezetők stb.

●
●

A város nonprofit szereplői: egyesületek, alapítványok, nonprofit kft-k.
A város hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportjai:
○ nők, idősek, nagycsaládosok, pályakezdő fiatalok, fogyatékkal élők, szegénységben élők,
alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségi etnikumok tagjai.

●
●

A város hátrányos helyzetű csoportjainak segítői: szociális munkások, védőnői szolgálatok,
családsegítők stb.
A város kis- és középvállalkozásai

Helyi felhívások célcsoportjai (igénybevevők):
●
●
●
●

Az olvasókörök, mint a kulcsprojekt közvetlen érintettjei
Aktív, a város kulturális életének javításáért, a közösség építéséért tenni kívánó lakosság
Sport- és rekreációs célú infrastruktúrát igénybe vevő csoportok, helyi piacot igénybe vevők
A széles helyi nyilvánosság

A megszólított célcsoportok a HACS illetékességi területének teljes lakónépességét, helyi társadalmát
lefedik.

6.3.2.

Kommunikációs tevékenységek és alkalmazott kommunikációs eszközök

Általános, a projekt teljes időszakán átívelő feladatok és eszközök
Kommunikációs terv
Jelen Kommunikációs terv tartalmazza a megvalósítani kívánt kommunikációs és nyilvánosságot biztosító
tevékenységeket; azonosítja a stratégiai tervezés, megvalósítás és fenntartás során megszólítani, bevonni
kívánt célcsoportokat; bemutatja a kommunikációs tevékenységeket és eszközöket; meghatározza a
kommunikációval kapcsolatos felelősségi köröket; és hozzárendeli az ehhez szükséges humán kapacitást.
A Kommunikációs terv tartalmazza a kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó fő feladatok
ütemezését, paraméterét, illetve előirányozza azok pénzügyi keretét.
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Honlap
A HACS www.hodmezovasarhely.hu honlapján teszi közzé a HKFS tervezéséhez, megvalósításához és az
utóéletéhez/fenntartásához kötődő információkat. A kommunikációs menedzser felel azért, hogy a honlap
aktualizálása folyamatos legyen, a nyilvánosság számára a legfrissebb információkat tegye közzé. A
www.hodmezovasarhely.hu honlapról a HKFS és a HACS minden elkészült dokumentuma, és a HACS-ról
szóló információk letölthetők.
A honlapon/aloldalon is meghirdetésre kerülnek a CLLD-hez kapcsolódó lakossági fórumok, workshopok
felhívásai, feltüntetésre kerülnek a sajtómegjelenések, a fotódokumentációk.
A HACS által kiírt pályázatok meghirdetésére is a honlapon/aloldalon kerül sor, illetve a pályázati felhívás
mellett itt kerül feltüntetésre a pályázáshoz szükséges minden információ.
A HACS által kiírt és kedvezményezett által megvalósított pályázatok eredményeit a honlap/aloldal szintén
közzéteszi. Ugyanitt kerülnek népszerűsítésre a szélesebb közönséget megcélzó, kulturális közösségi életet
fejlesztő, vagy akár turisztikai célú pályázatok (tanulmányok, brosúrák, szórólapok, térképek, új
szolgáltatások adatai, rendezvények meghívói, stb.)
A honlapon az európai uniós támogatásról a HACS az alábbi információkat teszi közzé: a kedvezményezett
neve, a projekt címe, a szerződött támogatás összege, támogatás mértéke (%-ban), a projekt tartalmának
bemutatása, a projekt tervezett befejezési dátuma, projekt azonosító száma.
A honlapon/aloldalon felüntetésre kerül az ún. Infoblokk is, amely a következő kötelező elemek
tartalmazza: Széchenyi 2020 grafikai elem, Széchenyi 2020 logó, EU-logó és az Európai Unió kiírás, Magyar
kormány logó, A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (ESB-Alapokra), „Befektetés a jövőbe” szlogen.
Tájékoztató és sajtónyilvános események, rendezvények szervezése, sajtóközlemények készítése
A kötelező elemeken túl a projekt teljes időszakában megjelenik az eseménymarketing és a
nyomtatott/egyéb médiában való tájékoztatás.
Szociális média
A HACS a beazonosított célcsoportok könnyebb és gyorsabb elérhetősége érdekében létrehozza saját
Facebook oldalát. Gondoskodik arról, hogy az oldal folyamatosan frissüljön és az aktuális információk az
oldalon elérhetőek legyenek. A fiatalok és középkorúak megszólításának egyik leggyorsabb és legbiztosabb
módja a közösségi oldal, mint kommunikációs és nyilvánossági csatorna alkalmazása, amely így az egyik
leghatékonyabb módja lenne a kulcsprojektet érintő, a fiatalabb korosztályt célzó kommunikációnak.
A projekt előkészítési szakaszának kommunikációs feladatai
Részvételi alapú bevonás, interaktív bevonás
A HKFS tervezése során az elérni kívánt célcsoportok bevonására a HACS szervezésében külső szakértő
lebonyolításával különböző módszertanokat – pl. Mind Map - alkalmazó munkacsoportos megbeszélések
kerültek megszervezésre. A találkozó fő célja a HKFS fő célkitűzéseinek, beavatkozási területeinek
azonosítása és véleményeztetése, valamint a minél szélesebb körű társadalmi elfogadottság biztosítása
volt. A különböző kapcsolódó rendezvények helyszínét Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata
biztosította, így bérleti díj külön nem került felszámolásra.
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A projekt megvalósítási szakaszának kommunikációs feladatai
Levelező-lista
A benyújtott pályázatok alapján a HACS/ kommunikációs csapat a pályázók és a pályázatban feltüntetett
kapcsolattartók e-mail címeiből létrehoz egy közös levelező listát, amely segítségével e-mail-es kapcsolatot
tart fenn az érintettekkel és minden szükséges pályázati/elbírálási/megvalósítási stb. információt
elektronikus formában küld meg - a hivatalos postai értesítést megelőzően.
Tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
A lakosság tájékoztatását, figyelmének felhívását a HKFS megvalósításához kapcsolódó, európai uniós
támogatásból megvalósuló helyi fejlesztésekről azok megvalósulási helyszínein, a fizikai megvalósulás
kezdetekor kihelyezett tájékoztató táblák (C típusú: 10 e Ft, B típusú: 60 e Ft) útján biztosítja.
A tájékoztató táblák méretét a megvalósult projekt költsége és típusa határozza meg az előírások,
szabályozások alapján („C” / (A2) 59,4 x 42 cm/ típus vagy „B” / 300 x 150 cm). A tájékoztató táblák az
előírásoknak megfelelően a következő információkat tartalmazzák: a projekt címe, a projekt célja, a
kedvezményezett neve, támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg, projekt
azonosítószáma, a kötelező arculati elemek.
Fotódokumentáció
A HACS kommunikációs céllal a megvalósult fejlesztésekről, az infrastrukturális beruházásokról,
eszközbeszerzésekről és a kulturális, közösségi célú szoft fejlesztési elemekről (képzések, tréningek stb.) 5-5
darab jó minőségű, 300 dpi felbontású vagy minimum 1 MB méretű, nyomdai felhasználásra alkalmas
fényképet készít/tet. Az infrastrukturális fejlesztések esetében a megvalósulás előtt, közben és azt
követően is készül fotódokumentáció, a szoft fejlesztéseknél pedig a HACS ügyel a személyiségi jogok
tiszteletben tartására.
Megjelenés helyi médiumokban
Ahogy a helyzetfeltárásban bemutatásra került, a vásárhelyi média sokrétű (helyi tévé, rádió, internetes
portál, napilap, folyóirat) és nagy befogadóközönséggel rendelkezik. A HKFS megvalósításának fő lépéseiről,
eredményeiről a HACS a helyi médiumokat folyamatosan támogatja, lehetőséget adva a sajtóban való
megjelenésre.
A projekt megvalósítását követő szakasz kommunikációs feladatai
TÉRKÉPTÉR
A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a HACS gondoskodik arról, hogy a projektről szóló leírást, a
professzionális, a fejlesztést igényesen bemutató nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet az erre a célra
létrehozott TÉRKÉPTÉR-be feltölti.
Sajtóközlemény a projekt zárásáról
A projekt nyilvánosságának biztosítására a HACS MSZ-e a korábban összeállított sajtólista alapján a helyi
médiumokat, az illetékes szaksajtót és a Magyar Távirati Irodát tájékoztatja a projekt zárásáról. A listán
szereplőknek egy oldalas, a HKFS eredményeinek bemutatására szolgáló összefoglalót küld ki fényképes (jó
minőségű, legalább 1 MB méretű) melléklettel.
Emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése
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Az egyes pályázati felhívások keretében megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó – az előírásoknak
megfelelően „D” típusú (A3 méret: 29,7 cm x 42 cm) – tájékoztató táblák kerülnek kihelyezése.

6.3.3.

Kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás

A HACS működésének, valamint a HKFS tervezésének, megvalósításának, majd az azt követő időszak
kommunikációs feladatainak elvégzésével a HACS döntéshozó szerve XXX-t (belső tag neve(i) vagy külső
megbízott szervezet) bízza meg. A tervezés, megvalósítás és az azt követő időszak európai uniós, illetve
hazai szabályozásoknak megfelelő kommunikációs tevékenység szabályos, és hatékony megvalósításáért
XXX felel. XXX, mint kommunikációs menedzser XXX munkaidőben, XXX kommunikációs asszisztens XXX
munkaidőben látja el a HKFS tervezése, megvalósítása során, és az azt követő időszakban előírt és tervezett
kommunikációs feladatokat. Mind a kommunikációs menedzser, mind a kommunikációs asszisztens több
éves tapasztalattal rendelkezik európai uniós projektek kommunikációs tevékenységeinek
lebonyolításában.
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6.3.4.

A kommunikációs tevékenységek ütemterve, pénzügyi terve

Kommunikációs eszközök

Tevékenység időbeni
ütemezése

Darabszám Az eszköz paraméterei

Az eszköz
összköltsége (bruttó)

Kommunikációs terv kialakítása és
végrehajtása

1

„KTK 2020”-nak megfelelő kommunikációs terv a HKFS
alfejezeteként benyújtva.

Honlap fejlesztése és frissítése,
szociális média alkalmazása

1

Az oldal folyamatos frissítése, saját Facebook-profil létrehozása a
HACS számára.

50.000 Ft

Sajtónyilvános események,
rendezvények szervezése,
közlemények megjelentetése

4

A megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására események
kerülnek megrendezésre, melyet a fejlesztésekről szóló
közlemények, megjelenések egészítenek ki.

266.100 Ft

Részvételi alapú bevonás (pl.
workshopok)

Projekt teljes
időtartama
6

nem elszámolható

180.000 Ft

Levelező lista

1

A HACS felhívásaira pályázók és a pályázatban feltüntetett
kapcsolattartók e-mail címeiből létrehozott levelező lista.

ingyenes

Tájékoztató táblák kihelyezése

2

„C”, majd „D” típus

15.000 Ft

Fotódokumentáció

1

jó minőségű, nyomdai felhasználásra alkalmas fényképek

30.000 Ft

1

Központi TÉRKÉPTÉR feltöltése

5.000 Ft

TÉRKÉPTÉR

Projekt
megvalósításakor

16. táblázat: A kommunikációs tevékenységek ütemterve, pénzügyi terve
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6.4.

Monitoring és értékelési terv

A HACS felelős a helyi fejlesztési stratégiára alapozott, közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
megvalósításának nyomon követéséért. A monitoring célja, hogy rendszeres és megbízható információ
álljon a HACS és a HACS-on keresztül a település népessége, valamint a támogató intézmény
rendelkezésére a támogatási keret felhasználásáról és a stratégia céljainak megvalósításáról. A monitoring
folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely lehetővé teszi, hogy a HACS/IH vizsgálja a tevékenységek
előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában.
A HACS 3 szinten végez monitoring tevékenységet:
●
●
●

A HACS által felhasználható támogatási keretösszeg ütemezett és szabályszerű felhasználásáról,
A támogatási kérelmek támogatási szerződésben foglalt vállalásainak teljesüléséről,
A HKFS céljainak megvalósításáról.

Indikátorok/mutatószámok és az adatgyűjtés módjának meghatározása
A TOP 7. prioritásban alkalmazott indikátorokhoz és a stratégiában meghatározott célok teljesüléséhez
kapcsolható mutatószámok, amelyeket a HKFS-ben meghatározott eredmények, illetve kimenetek
/mérhető értékeknek /outputoknak megfelelően (ld. HKFS 5. fejezete!) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó
pályázati útmutatóban tesz közzé a HACS. A vállalt indikátor értékeket a benyújtott helyi pályázatok, illetve
a Támogatási Szerződés mellékletét képező elfogadott/támogatást nyert pályázati dokumentáció
tartalmazzák.
Jelentési rendszer kidolgozása
A HACS a helyi pályázati felhívásokhoz kapcsolódó útmutatóban határozza meg a jelentések tartalmát
(formanyomtatvány mellékelésével), illetve a jelentések gyakoriságát. A projektgazdák jelentési
kötelezettsége függ a projektek fajtájától és méretétől, de minimum félévente benyújtják az előrehaladási
jelentést a HACS Munkaszervezetének.
Adminisztrációs rendszer kialakítása a Munkaszervezet menedzsment költségeink nyomon
követésére
A HACS által készítendő időközi beszámolók és kifizetési kérelmek elkészítéséhez a HACS Munkaszervezete
felállít egy adminisztrációs rendszert, amellyel a működéshez szükséges források költségeinek nyomon
követését végzi.
Indikátorok mérése
A HKFS indikátorait a projektgazdák által megvalósított fejlesztések kimenetei és eredményei adják meg: a
HACS Munkaszervezete a projektgazdák előrehaladási kérelmei alapján összegyűjtött outputokat összegzi
stratégiai szinten, és veti össze a HKFS-ben meghatározott mérőszámokkal.
A projektgazdák a támogatási szerződésben rögzített módon, tartalommal és rendszerességgel nyújtják be
az előrehaladási jelentést a HACS Munkaszervezetének. A projektgazdák érdekeltségét és a jelentési
fegyelmet a jelentéstételi kötelezettség és a támogatás lehívásának összekötésével kell biztosítani.
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Az előrehaladási jelentésben a projektgazdák a TK-ban meghatározott indikátorok időbeli teljesülését
mutatják be:
●
●
●

a projekt fizikai megvalósulása
projektköltségvetés alakulása, és
egyéb, a Felhívásban szereplő, és a stratégia illetve a projekt megvalósítása szempontjából
releváns információk szolgáltatásával, mint például: a partnerségben megvalósított programok
száma, vagy a résztvevőkre vonatkozó kimeneti mutatók stb.

A HACS Munkaszervezete, a HKFS-re alapozott Felhívás és a Konzorcium által alkalmazott
projektkiválasztási eljárásrend alapján, valamint a kedvezményezettek Előrehaladási jelentéseiből nyert
információt összesíti, és rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámolót készít a Konzorcium részére,
hogy bizonyosságot adjon a stratégia megvalósításának eredményes előrehaladásáról. A HACS döntéshozó
szerve által elfogadott, éves monitoring jelentést november 30-ig megküldi az IH részére.
A HACS félévente kifizetési kérelemmel egybekötött időközi beszámolót készít és nyújt be az Irányító
Hatóság felé, amelyben ismerteti a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia végrehajtásának előrehaladását és
működéshez szükséges források kifizetését igényli meg.
Átfogó értékelések
A HACS Munkaszervezete az indikátorok teljesülésén felül tevékenységének hatékonyságát,
eredményességét átfogó, jellemzően kvalitatív értékelési módszerekre épülő vizsgálatokkal is mérni tervezi.
Az átfogó értékelés célja, hogy a számszerűsíthető mutatószámok mellett képet adjon a HACS működéséről,
a program ismertségéről, társadalmi beágyazottságáról és hatásairól.
E cél érdekében a HACS időközi beszámolót készít a programmegvalósítás felénél, annak érdekében, hogy a
szükséges korrekciók még megtehetők legyenek. A program eredményességét pedig átfogó záróvizsgálattal
tárja fel.
Az átfogó értékelések objektivitásának biztosítása érdekében e vizsgálatokat külső szakértő bevonásával
érdemes megvalósítani, a módszertan részletes kidolgozásával.
Az eltérések okainak vizsgálata, kezelése
Amennyiben az összegyűjtött rész/adatok a HKFS-ben tervezett mutatók, illetve várt hatások teljesülésétől
eltérő tendenciát mutatnak (pl. kevés a pályázó, forrásfelhasználás üteme lassú, a programokban
résztvevők száma elmarad a várttól, alacsony az érdeklődés egyes intézkedések iránt), a HACS feladata az,
hogy az eltérések okainak feltárásáról rendelkezzen a stratégia rendkívüli felülvizsgálatáról, Értékelő
jelentés elkészítése formájában.
Az értékelést elvégezheti a HACS önértékelés keretében, vagy külső, független szakértőre lehet bízni a
feladatot. Mindkét esetben a HACS MSZ (vagy a feladatra felkért szakértő) feladat-meghatározást készít,
amelyben leírja, az értékelés célját és módszertanát. Az elkészült értékelésben az eltérések stratégiára
visszavezethető vagy operatív jellegű okainak azonosításán túl, javaslatot kell megfogalmazni a szükséges
beavatkozásokra konkrét, aktualizált Cselekvési terv formájában.
Az Értékelő jelentést és az annak alapján készített Cselekvési tervet megtárgyalja a HACS és dönt a
szükséges beavatkozásokról. A HACS a HKSF esetleges módosításával összefüggésben vagy ügyrendi
módosításokról előzetesen egyeztet az IH-val.
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Felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikációja
Az eredmények kommunikálásának tervezett módjai:
●
●
●

HACS honlapján hírek, publikációk megjelentetése
Rövid összegző riportok készítése a kérdőíves felmérés eredményeiről
Tájékoztató napok, fórumok szervezése a felülvizsgálatról, esetleges módosításokról

6.5.

Horizontális célok

6.5.1.

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség horizontális célként való lefektetése biztosítja, hogy az akcióterületen található
sérülékeny és/vagy hátrányos helyzetű csoportok a HKFS tervezése és megvalósítása során megfelelően
kerüljenek bevonásra. A HKFS e tekintetben is a releváns jogszabályokkal, dokumentumokkal, programokkal
összhangban került kidolgozásra, úgymint a 2003. évi CXXV. törvénnyel (az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról), a Hódmezővásárhely MJV Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, az EFOP
kapcsolódó céljaival és intézkedéseivel, a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület Helyi Fejlesztési
Stratégiája 5.9.4 fejezetével, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia Szolidáris Vásárhely és
Képzett Vásárhely tematikus céljaival.
A HKFS tervezése során a HACS illetékességi területén található különféle, releváns sérülékeny és/vagy
hátrányos helyzetű csoportok, illetve azok képviselői megszólításra, bevonásra kerültek. A megoldásra váró
problémák feltárása és az elérendő cél megvalósítási folyamatának megtárgyalása, valamint a
beavatkozások, kulcsprojektek és a cselekvési terv kialakítására rendezett szakmai munkacsoportokon
egyaránt biztosított volt a település sérülékeny, illetve hátrányos csoportjainak –, szegénységben élők,
fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdő fiatalok, nagycsaládosok, etnikai kisebbségi csoportok –
megjelenése és aktív részvétele. A tervezett beavatkozások, a kulcsprojekt kiválasztása során, annak
társadalmi elfogadottságának biztosítása és támogatottsága érdekében a HACS illetékességi területén belül
elektronikus/ papír alapú kérdőíves felmérés, és/vagy ötletgyűjtő véleményláda kihelyezése is megvalósult.
A megkérdezett alapsokaság részét képezték a fent említett, bármely oknál fogva hátrányos helyzetű
kategóriába sorolt csoportok is.
A HKFS tervezése, folyamata és monitoringja során felmerülő szakmai feladatok ellátásában a HACS külön
figyelmet szentel annak, hogy ezekben a munkákban a női munkavállalók esetében garantált legyen az
„azonos munkáért azonos bért” elv, illetve, hogy a pályakezdő fiatalokat is előnyben részesíti a szakmai
feladatok elvégzésének tervezésekor.
A tervezett beavatkozások, projektek kiválasztásának időszakában a társadalmi elfogadottság és
támogatottság erősítése érdekében a HACS illetékességi területén belül elektronikus kérdőíves felmérés is
megvalósul. A szükségletekre építő beavatkozások és azokhoz kapcsolódó tevékenységek külön figyelmet
szentelnek a nők, a nemzetiségek, a gyermekek, az idősek, valamint a fogyatékkal élők integrációjának és
esélyegyenlőségének biztosítására. Emellett az érzékenyítést, az elfogadást, a különböző adottságokkal
rendelkező társadalmi csoportok megismerését célzó innovatív beavatkozások is előtérbe. A megvalósítás
során az esélyegyenlőség minél teljesebb körű biztosításához járul hozzá a pályázati elbírálás
szempontrendszere. Ennek során előnyt élveznek azon pályázók, akik a hátrányos helyzetű csoportok
negatív megkülönböztetésének mérséklését/felszámolását tűzik ki célul és/vagy a munkaerőpiaci
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szempontból hátrányos helyzetű csoportok (pl. munkanélküliek, nők, 50 év felettiek, pályakezdő fiatalok
stb.) integrációját segítik elő.
A HKFS kulcsprojektje, az <OLVASÓKÖRÖK> teljes körűen akadálymentesített módon valósul meg. A
tervezett ERFA beruházások megvalósításakor a mozgásukban korlátozottak, és az érzékszervi fogyatékkal
élők (vakok és gyengénlátók, a hallássérültek stb.) számára egyaránt, egyenlő eséllyel elérhető és
használható infrastruktúra kialakítására kerül sor.
A HKFS által tervezett szoft tevékenységek (pl.: képzések, tréningek, érzékenyítési programok, stb.)
mindegyike közvetett módon az egyenlő bánásmód és diszkriminációmentes városi szociális élet
megvalósítására törekszik, az <ESÉLYEGYNLŐSÉG> beavatkozás keretében pedig olyan tevékenységek
támogatása valósul meg, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az esélyegyenlőség javulásához, és
szinergiában állnak a HEP intézkedéseivel.
A monitoring során a város kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének a
teljesülésére, a vállalt tevékenységek, mutatók megvalósulására. A HACS munkaszervezete a projekt teljes
időtartama alatt kapcsolatban áll az érintett szervezetek esélyegyenlőségi szakértőivel/referenseivel.

6.5.2.

Fenntarthatóság

Az ITS egyik településfejlesztési elveként jelenik meg a fenntartható településfejlesztés környezeti
aspektusa, azon belül is elsősorban az erőforrások takarékossága; az ésszerű hulladékgazdálkodás; az
emberközpontú környezetalakítás és települési-táji revitalizáció; a környezetbarát infrastruktúra, ipar és
szolgáltatás; továbbá a „kompakt” (smart city) és a „lassú” (slow city) város elvek érvényesülése. A HACS
ennek, valamint az Európai Uniós és magyar szabályozásoknak eleget téve a fenntartható fejlődés
biztosítását és a környezet védelmét horizontális megközelítésben, minden tevékenységébe beépítve
kezeli.
A környezeti fenntarthatóság már a HKFS tervezése során megjelent: az adminisztratív feladatok
végrehajtásakor a HACS törekedett az anyagfelhasználás/a hulladék keletkezésének minimalizálására,
újrahasznosított eszközök alkalmazására és a helyi eredetű termékek használatára.
A HKFS tervezésének és megvalósításának környezeti fenntarthatóság szempontjából fő horizontális
célkitűzései a helyi természeti és kulturális örökség védelme, a helyi erőforrások felhasználása, a helyi
termékek és értékek, valamint a környezetvédelmi szempontokkal összeilleszthető szelíd turizmus
támogatása.
A HKFS cselekvési tervében mind a beruházási, mind a szoft fejlesztési elképzelések és irányok a fenti
szempontokkal kell, hogy összeegyeztethetők legyenek. Ezért előnyt élveznek, és ezáltal plusz pontban
részesülnek azok, akik pályázatukban:
●
●
●
●
●

Tevőlegesen hozzájárulnak a helyi természeti és kulturális örökség védelméhez,
A helyi termékekre alapoznak vagy előnyben részesítik azokat;
Szelíd turizmussal összeegyeztethető fejlesztést kívánnak megvalósítani;
A város üvegházhatású gáz, különösen a szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez járulnak
hozzá,
Infrastrukturális
beruházás
esetén
gondoskodnak
a
környezeti
kockázatok
csökkentéséről/elkerüléséről;
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●
●

A környezeti fenntarthatóság jegyében figyelemfelkeltő, érzékenyítő, szemléletformáló szoft
fejlesztéseket terveznek és valósítanak meg.
Egyéb, a „kompakt” (smart city) és a „lassú” (slow city) város elvekhez igazodó fejlesztést valósít
meg.

A környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai érvényesülésének monitoringja a benyújtott pályázatok
dokumentációja és a dokumentált nyomonkövetés alapján történik, mivel a HACS által támogatott
pályázatok mindegyikének meg kell felelnie valamely környezeti fenntarthatósági szempontnak. Az egyes
pályázatok megvalósításának monitorozását teljes körű/reprezentatív/véletlenszerű mintán történő
helyszíni ellenőrzések egészítik ki.

6.5.3.

Egészség

Hódmezővásárhely kiemelten kezeli a társadalom egészségmegőrzését, az egészséges életmódhoz való
lehetőség megteremtését. Többek között csatlakozott – egyedüli magyar településként – az élhető városok
szövetségéhez (Cittaslow mozgalom), illetve a 3.1 fejezetben bemutatott Egészséges Vásárhely Programmal
rengeteget tett ezen cél elérése érdekében. Így alapvető célként fogalmazódott meg, hogy a fent
bemutatott két kötelező horizontális célon túl az egészség is egy olyan kiemelt figyelmet kapjon, amely a
stratégia megvalósítása során minden beavatkozás esetében szempont kell, hogy legyen. Jelen stratégia e
tekintetben is a releváns dokumentumok, elsősorban az Egészséges Magyarország 2014–2020 egészségügyi
ágazati stratégia célkitűzéseivel, illetve az ITS „Egészséges Vásárhely” tematikus céljával összhangban került
kidolgozásra.
Ennek megfelelően a HKFS megvalósítása során mind az infrastrukturális, mind a szoft fejlesztések területén
a következő pontoknak való megfelelés plusz pontot jelent az értékeléskor a pályázó részére:
●
●
●
●

Tényleges hozzájárulás az egészségmegőrzéshez, rekreációhoz;
A prevenció, az egészséges életmód népszerűsítése;
Egészségtudatosság fejlesztése, terjesztése;
Az aktív életmódra, testmozgásra való hajlandóság növelése.

A HACS a monitoring-tevékenysége folyamán kiemelt figyelmet fordít e horizontális cél megvalósításának
nyomon követésére.

6.5.4.

Innováció

Az EU 2020 elsőszámú tematikus célja a kutatás, a technológiai fejlesztési és az innováció megerősítése,
valamint Csongrád megye specifikus céljaként is megjelent az innovációs-kapacitás és -teljesítmény
komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése. Ezen célkitűzés az ITS jövőképében is megjelent, miszerint
„…a város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs központ…”. Ennek megfelelően két
tematikus cél, a Gazdagodó Vásárhely, illetve a Vállalkozóbarát Vásárhely is tartalmaz olyan elemeket,
amelyek az innovációra sarkallnak.
A HKFS készítése alatt, a munkacsoportok közötti megbeszélések során megfogalmazódott, hogy a stratégia
megvalósítása úgy lehet igazán sikeres, ha minél több új megközelítést, új tevékenységet tud felölelni. Ezért
a HACS úgy döntött, hogy az innovációt is (nem kötelező) horizontális célként fogalmazza meg.
Ennek megfelelően a pályázatok elbírálása során plusz pontban részesülnek azok a pályázatok, amelyek
innovatív elemeket (azaz új megközelítést, új tevékenységeket, új szereplőket, az ágazatok közötti
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együttműködést, hálózatosodáson alapuló új megoldásokat) tartalmaznak. A monitoring-tevékenység során
a vállalt releváns elemek ellenőrzése kiemelt figyelmet kap.

6.5.5.

Munkahelyteremtés

A HKFSnek minimális hatása van a munkahelyteremtésre (a HACS működtető szervezetében létrejött
munkahelyek létrehozásán túl). Az <ESÉLYEGYENLŐSÉG> révén a hátrányos helyzetű tanulók lehetőségei
javulnak, ezáltal hosszabb távon javul a foglalkoztathatóságuk. A HKFS megvalósítása mögött tetten érhető,
a fokozott aktivitásra (ld. <AKTIVITÁS>) és felelősségvállalásra való ösztönzés közvetett módon elősegíti a
résztvevők foglalkoztathatóságát, vállalkozói kedvét.
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6.6.

Kockázatelemzés

Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt során potenciálisan felmerülő fő intézményi, szervezeti, műszaki és társadalmi kockázatokat, ezek bekövetkezésének
valószínűségét és hatását a projektre nézve (1-től 5-ig skálán értékelve ezeket), valamint a kockázat megelőzésére, illetve kezelésére vonatkozó tervezett
lépéseket, intézkedéseket.
Kockázat

Hatás a
projektre
nézve (A)

Bekövetkezés
valószínűsége
(B)

Kockázat
mértéke

Kockázatkezelési lépések, intézkedések

(AxB)

Intézményi, szervezeti kockázatok
Együttműködési nehézségek a HACS tagságon
belül

A Helyi Bírálóbizottság nem megfelelő
működése

A HACS munkaszervezetének kompetenciái,
humán kapacitása nem elégséges a HKFS
hatékony megvalósításához

Nagy – 4

Nagy – 5

Nagy – 4

Közepes – 3

Kicsi – 2

Kicsi – 1

12

10

4

Megelőzés: szoros együttműködésen alapuló HACS tagság megválasztása, melynek sarokköve az
alaposan kidolgozott konzorciumi megállapodás, az SZMSZ.
Kockázatkezelés: folyamatos kommunikáció, rendszeres egyeztetések a tagságon belül, szükség
esetén a tagság módosítása (előírt arányok, szempontok megtartásával).
Megelőzés: a HBB tagok kiválasztása a HACS által-megfelelő kompetenciák biztosításával, pontos
eljárási szabályok lefektetésével és az összeférhetetlenség kezelésével (SZMSZ szerint).
Kockázatkezelés: külső szakértelem bevonása, tematikus munkacsoportok szakmai támogatásának
igénybevétele, végső esetben a HBB tagjainak és/vagy eljárásrendjének módosítása.
Megelőzés: a megfelelő tapasztalat, képzettség, mint kiemelt szempont a munkaszervezet
munkatársainak kiválasztása során; a feladatok, elvárások pontos rögzítése az SZMSZ-ben.
Kockázatkezelés: szükség esetén új munkatársak felvétele (SZMSZ-ben rögzített kompetenciák
szerint), külső szakértelem bevonása.

Társadalmi kockázatok
Helyi szereplők, mint projektgazdák (pályázók)
bevonásának nehézségei

Nagy – 5

Közepes – 3

15

Társadalmi elfogadottság, támogatottság
hiánya (célközönség bevonásának – főleg a
fiataloknak –a sikertelensége, helyi pályázati
felhívások iránti érdeklődés elmaradása, )

Nagy – 4

Kicsi – 2

8

Érdekellentétek felmerülése a HKFS-t illetően,
az egyes olvasókörök között

Közepes –
3

Kicsi – 2

6

Megelőzés: HKFS készítése során az alulról jövő kezdeményezések feltárása és beépítése a
stratégiába, érintett szereplők bevonása a tervezési folyamatba, társadalmasítás.
Kockázatkezelés: a tervezés-megvalósítás során folyamatos külső kommunikáció, tudástranszfer
események (pl. pályázati felhívásokhoz kapcsolódó nyílt napok szervezése, személyes konzultáció).
Megelőzés: valós helyi igényekre alapozott stratégiakészítés, HKFS társadalmasítása
Kockázatkezelés: lehető legszélesebb körű nyilvánosság biztosítása a helyi közösség bevonásával.
Megelőzés: a HKFS kialakítása során a közösségfejlesztésben érintett különböző szereplők
bevonására való törekvés a különböző fejlesztési szükségletek egyidejű kielégítése érdekében.
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Kockázatkezelés: kapcsolódási pontok felmérése, a találkozási lehetőségek megteremtése.
Műszaki kockázatok
Támogatott helyi fejlesztések
megvalósításának (időbeli, műszaki,
adminisztratív stb.) nehézségei

Nagy – 5

HKFS megvalósításának időbeli csúszása

Közepes –
4

Kicsi – 2

10

Megelőzés: magas színvonalú pályázatok kiválasztása (gondosan meghatározott értékelési
szempontok alapján), megfelelő tapasztalatokkal és képességekkel rendelkező pályázók
támogatása, folyamatos kapcsolattartás, városi animáció és projektfejlesztési tanácsadás
Kockázatkezelés: projektek megvalósításának folyamatos ellenőrzése, monitoringja, szakmai és
technikai segítségnyújtás a kedvezményezettek számára

Kicsi – 2

8

Megelőzés: reális ütemterv készítése a feladatok egyértelmű meghatározásával, tartalékidő
beépítésével, pontos eljárásrendi szabályozással, megfelelő technikai támogatás biztosítása.
Kockázatkezelés: folyamatos ellenőrzés, monitoring-tevékenység; szükség esetén az eljárásrend
módosítása (pl. adminisztratív időigény csökkentésével), válságterv készítése

Pénzügyi kockázatok
Helyi érintett szereplők (projektgazdák)
forráshiányos helyzete

Közepes –
3

Közepes – 3

Helyi fejlesztések pénzügyi
fenntarthatóságának nehézségei (alacsony
igény, bevételek)

Nagy – 4

Kicsi – 2

8

A működési költségek meghaladják a tervezett
szintet

Kicsi – 2

Közepes – 3

6

Nagy – 4

Kicsi – 2

8

9

Megelőzés: a helyi igényekhez és lehetőségekhez szabott projektméretek és beavatkozás-típusok
meghatározása a helyi felhívásokban
Kockázatkezelés: szakmai segítségnyújtás a finanszírozás-szervezéshez (pl. hitelfelvételhez)
Megelőzés: megalapozott, valós és reális keresleti igényekkel alátámasztott pályázatok támogatása
Kockázatkezelés: segítségnyújtás a kommunikációban, valamint az üzemeltetéshez
Megelőzés: reális pénzügyi terv készítése, tartalék beépítése
Kockázatkezelés: működési költségek alacsony szinten tartása (pl. energiatakarékosság, kedvező árérték arányú szolgáltatók kiválasztása), szükség esetén külső források bevonása

Jogi kockázatok
Jogszabályi környezet megváltozása

Megelőzés: az olyan érzékeny területek, mint a közbeszerzési eljárás, melynek jogszabályi előírásai
folyamatosan változnak, minél gyorsabb lefolytatása
Kockázatkezelés: a jogszabályi környezeti folyamatos figyelése, szakember bevonása

Az engedélyeztetési eljárás elhúzódása

Környezetvédelmi vagy műemlékvédelmi
előírások megnehezítik a megvalósítást

Közepes –
3

Kicsi – 2

Közepes –
3

Kicsi – 2

6

Megelőzés: a projektek ütemtervét úgy szükséges összeállítani, hogy az engedélyezési eljárások
elhúzódása mellett is reális legyen a megvalósítás.
Kockázatkezelés: "időpuffer" beiktatása, illetve a hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás.

6

Megelőzés:a tervezés során a környezetvédelmi és műemlékvédelmi szempontok teljes körű
figyelembevételére való törekvés.
Kockázatkezelés: az előírások kiemelt figyelme, szakember bevonása

17. táblázat: Kockázatelemzés
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7.

Indikatív pénzügyi terv

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése, a projektekről való döntés időpontja szerint (millió Ft):
DÖNTÉS (Kötelezettségvállalás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

ERFA beavatkozások

421,0

0,0

0,0

0,0

421,0

Közösségi és kulturális célú szabadtéri és fedett közösségi helyszínek fejlesztése (Olvasókörök)

346,4

0,0

0,0

0,0

346,4

Ezen belül: Olvasókörök felújítása

271,8

0,0

0,0

0,0

271,8

74,6

0,0

0,0

0,0

74,6

199,8

66,7

0,0

0,0

266,5

Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait megteremtő közösségi és kulturális programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

Egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódó programok (sport, mozgás, prevenció)

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

Esélyegyenlőség megteremtését célzó programok

45,0

15,0

0,0

0,0

60,0

19,8

6,7

0,0

0,0

26,5

28,0

28,0

28,0

28,0

112,0

ÖSSZESEN mFt

648,8

94,7

28,0

28,0

799,5

KUMULÁLT mFt

648,8

743,5

771,5

799,5

81,15%

93,00%

96,50%

100%

Sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi helyszínek fejlesztése
ESZA beavatkozások

A közösségi és kulturális élet működési
kapacitásfejlesztés, önkéntesek bevonása)
Projektmenedzsment (ERFA)

KUMULÁLT %

környezetét

javító

tevékenységek

(kommunikáció,

18. táblázat: A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése, a projektekről való döntés időpontja szerint
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A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése, a tervezett elszámolás időpontja szerint (millió Ft):
MEGVALÓSÍTÁS (Tervezett elszámolás időpontja)

2017

2018

2019

2020

ÖSSZ

ERFA beavatkozások

152,8

268,2

0,0

0,0

421,0

Közösségi és kulturális célú szabadtéri és fedett közösségi helyszínek fejlesztése (Olvasókörök)

130,8

215,6

0,0

0,0

346,4

Ezen belül: Olvasókörök felújítása

108,7

163,1

0,0

0,0

271,8

Sport és rekreációs célú szabadtéri és fedett közösségi helyszínek fejlesztése

22,0

52,6

0,0

0,0

74,6

ESZA beavatkozások

41,6

116,6

91,6

16,7

266,5

Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait megteremtő közösségi és kulturális programok

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó programok

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

Egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez kapcsolódó programok (sport, mozgás, prevenció)

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

Esélyegyenlőség megteremtését célzó programok

9,4

26,3

20,6

3,8

60,0

4,1

11,6

9,1

1,7

26,5

28,0

28,0

28,0

28,0

112,0

ÖSSZESEN mFt

222,4

412,8

119,6

44,7

799,5

KUMULÁLT mFt

222,4

635,2

754,8

799,5

27,82%

79,45%

94,41%

100%

A közösségi és kulturális élet működési
kapacitásfejlesztés, önkéntesek bevonása)

környezetét

javító

tevékenységek

(kommunikáció,

Projektmenedzsment (ERFA)

KUMULÁLT %

19. táblázat: A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése, a tervezett elszámolás időpontja szerint

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
2016

2017

2018

2019

2020

28

28

28

28

2021

2022

Összesen

Működési költségek
Animációs költségek
ÖSSZESEN mFt

112

20. táblázat: A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése
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