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Vezetői összefoglaló 

Sarkad Város civil szervezetei, Sarkad Város Önkormányzata, illetve a helyi gazdasági 

szereplők elhatározták, hogy helyi akciócsoportot hoznak létre a város közösségi fejlesztési 

stratégiájának összeállítására. 

Az akciócsoport helyi közösségi fejlesztési stratégiája nyitott minden olyan vállalkozás és 

szervezet számára, amely a stratégiában meghatározott célokkal egyetért és Sarkad Város 

fejlődése, fejlesztése iránt elhivatott, megvalósítását két nagy ütemben tervezik. 

A fejlesztési elképzelések elsősorban az ITS-ben leírt gyengeségekre kívánnak reagálni,így 

cél például az elvándorlás megakadályozása, lokálpatriotizmus, a helyi civil szervezetek 

erősítése.  

Másik különleges fejlesztési terület az élhetőbb város képének (SMART City) megalkotása, 

illetve megvalósítása. 

A stratégia kulcs projektként kezeli a közösségi terek közösségi helyszínek létrehozását, 

megújítását annak érdekében, hogy a helyi közösségek kulturáltan, megfelelő keretek között 

tudják ápolni hagyományaikat, erősíteni városok iránti szeretetüket, a fiatalok számára egy 

élhetőbb város lehetőségét biztosítani. A közösség számára nyitott létesítmények 

lehetőséget biztosítanak a civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, hogy őket minél inkább 

megismerjék, céljaikat elfogadják és hozzájáruljanak a város fejlődéséhez 

A stratégia céljai igazodnak TOP 7. prioritásához. E cél elérésnek kapcsolódó eszköze a 

városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési 

módszertanok kialakítása, elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és 

önkormányzatok együttműködésével.  

A beavatkozások eredményeként integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések 

valósulhatnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a 

terület népességmegtartó képességéhez.  

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program célja, hogy a helyi lakosság, civil 

szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével olyan komplex stratégiák 

szülessenek, amelyek magukban foglalják a helyi társadalmi, gazdasági, környezeti és 

közszolgáltatás-fejlesztési célokat. Azok megvalósítását szolgáló eszközök (műveletek, helyi 

felhívások) tekintetében azonban – figyelembe vélve a TOP-7.1.1-16 felhívás támogatható 

tevékenységeit – kiemelten kezelik a kulturális, közösségi fejlesztéseket, 

forrásfelhasználásuk szempontjából pedig egyszerre összehangoltan képesek a TOP ERFA 

és ESZA forrásait használni.  

Fontos továbbá, hogy a térség természeti és épített örökségeire, adottságaira épülő 

fejlesztések eredményeként megőrizzük a térség egyediségét, annak értékeit bemutathatóvá 

tegyük.  

A kulturális és közösségi fejlesztések kiváló eszközei annak a mögöttes célnak, amely 

mentén teljesül a TOP CLLD eszközzel szemben állított fő küldetése, miszerint a helyi 

közösségek aktív részvételével, tudatosságának fokozásával megújul a helyi társadalom, 

fejlődik a helyi gazdaság. Ezért szükséges átfogóan felmérni a település helyzetét, feltárni a 

fejlesztési szükségleteket, majd ezekre a helyzetekre a kultúra és a közösségfejlesztés 

eszközével válaszolni. Az elemzés elvégzéséhez alapul szolgált az integrált 

településfejlesztési stratégiák (ITS) felülvizsgálatához a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet2 1. 

melléklete szerint elkészített Megalapozó vizsgálat. 

A TOP CLLD iránt érdeklődő szervezetek képviselőit a kezdeményező, és SVÖ ügyintézői 

koordinálták, amelynek eredményeképpen 2016.05.27-én megalapították a Sarkad XXI. 
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századi Megújításáért Helyi Közösséget- konzorciumi működési formában. Kijelölték a HACS 

iniciáló munkaközösségét, a Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesületet.  

A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület biztosítja az irodát térítésmentesen. Az iroda 

rendelkezik a lebonyolításhoz szükséges tárgyi eszközállománnyal. Kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzése szükséges, ami az iroda fenntartási költségekből valósul meg. A 

munkaszervezet munkatársai a folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás érdekében 

munkaidőben személyes konzultációt biztosítanak bárki számára. A munkaszervezet 4 főből 

áll, 1 munkaszervezet vezető és 1 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő adminisztrátor. A 

munkaszervezet tagjainak a 2007-2013 ciklusban szerzett pályázati tapasztalatuk garancia a 

stratégia zökkenőmentes megvalósítására. 

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 

Az Európai Bizottság által közzétett 1303/2013 számú Közös előírásokat tartalmazó rendelet 

(EU) 32–35. cikke (4) a CLLD-ről, azaz közösség által irányított helyi fejlesztésről 

rendelkezik. A rendelet érinti az európai strukturális és befektetési alapokat (ESB), azaz az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, valamint az Európai Halászati Alapot, ezzel is 

hozzájárulva az Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, fenntartható és inkluzív 

fejlődéshez, a területi kohézió támogatásához és a konkrét szakpolitikai célkitűzések 

teljesüléséhez. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási 

tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 

megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. 

Magyarország Kormányának ennek alapján jelent meg a felhívása a közösségvezérelt helyi 

fejlesztések (community-led local development; továbbiakban: CLLD) megvalósítása 

érdekében regisztrált Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS), azaz CLLD szervezetek 

részére, közösségi szinten irányított városi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák 

(továbbiakban: HKFS) elkészítése és megvalósítása érdekében. 

 

Az Ipartestület és Sarkad Város Önkormányzatának kapcsolati hálójában és adatbázisaiban 

szereplő civil szervezetek, gazdasági szereplők tájékoztató felhívást kaptak a részvételre. Az 

érdeklődő szervezetek képviselőit a kezdeményező és SVÖ ügyintézői koordinálták, 

amelynek eredményeképpen 2016.05.27-én megalapították a Sarkad XXI. századi 

Megújításáért Helyi Közösséget- konzorciumi működési formában. Az alakuló ülésen SVÖ-n 

kívül a közszférát, a Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Sarkadi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselte. Az üzleti szférát az UNIT C+C Kft. és a Nagyablak 

Kft. képviselték, illetve csatlakozott Sarkadi Kálmánné egyéni vállalkozó (a Forest Pub 

elnevezésű vendéglátóhely működtetője). A civil szféra részéről jelen voltak a Sarkadi 

Ipartestület, a K.E.S. 2005 Egyesület, a Pelikán Vadásztársaság, a Sarkadi Vállalkozók 

Egyesülete 66, valamint a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület. Az alakuló ülésen 

rögzítették, hogy „A helyi közösség nyilvántartásba vételének lezárása és előzetesen 

elismert helyi akciócsoport kiválasztása közötti időszakban a közösség összetétele és a 

közösség képviseletére jogosult szervezet személye nem változhat”. A közösség 

képviseletére jogosult szervezet SVÖ. Munkaszervezetként megbízásra került testületileg a 
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Békés- Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület. A munkaszervezet feladata a jelenlegi fázisban 

a kapcsolattartás, koordináció és az információk szintézise. A megbízatásuk eredetileg 

2016.08.31-ig szólt, majd a 5/2016 (X.25.) számú határozattal ez hosszabbításra került a 

pályázati felhívás köreire, nyertességig. 

A stratégia tervezési folyamatának alapját, illetve a kitörési pontok meghatározását a 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet alapján felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Terv 

megalapozó vizsgálatai és megállapításai képezik.1 

A HACS a HKFS kidolgozásának megkezdéséről tájékoztatta a tagok kapcsolati hálójában 

lévő szervezeteket. Az átfogó célok eléréséhez gyűjtött a HACS koordinátori apparátusa 

specifikus cél- és helyi projektfelhívás ötleteket. Ezen specifikus célok és helyi projekt-

felhívásötletek alapján kerültek kidolgozásra a beavatkozási területek, műveletek illetve a 

cselekvési terv. 

Döntés született arról is, hogy az élhető város (SMART City) koncepciójának kidolgozása és 

megvalósítása két külön ütemben kerüljön a tervek közé. A SMART City koncepció 

megvalósítását, illetve annak a helyi tervezését meg kell, hogy előzze az elméleti koncepció 

kidolgozása. A megvalósítás belső korlátai az elméleti koncepció kidolgozását követően 

rögzíthetők.  

A HKFS kidolgozásába bevontuk a Nemzetiségi Önkormányzatokat, akik lehetővé tették a 

hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek és törekvéseinek megjelenését a stratégiában. 

 

A stratégia elemeinek meghatározásakor két kommunikációs technikát használtunk: 

 írásban –mail, projektgyűjtő adatlapok alkalmazása, 

 szóban – formális HACS értekezletek mellett telefonos és személyes targeted- small-

talk (TST)2 technika segítségével kutattuk a véleményeket és álláspontokat, ötleteket. 

A kidolgozott HKFS tervezete megküldésre került minden a HACS kapcsolati hálójában 

elérhető civil szervezetnek, gazdasági, illetve közszereplőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sarkad Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó Vizsgálata, 2015. augusztus, készült a 
Belügyminisztérium megbízásából. 
2 TST- Targeted Small Talk –„ A TST két vagy több ember rövid beszélgetését jelenti, melynek célja, hogy a 
kezdeményező a megkérdezettől szóbeli, impulzív információkat nyerjen egy meghatározott témakörben. A 
gyors adatgyűjtést lehetővé tevő szóbeli technika minden esetben biztosítja a visszacsatolást, további vélemény 
kifejtését. A Targeted Small Talk fázisai: 

1) Beszélgetés kezdeményezése, 
2) Témafelvetés, kérdésfeltevés, 
3) Impulzív válasz, témakifejtés, 
4) Beszélgetés lezárása- további információs csatorna nyitva tartásával.”  

forrás: Tóth A. Zsolt, dipl.ecc., A marketing szerepe a vállalkozás irányításában, 2010 
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1. ábra. A HKFS előkészítésének a folyamata. 

 

A HKFS közösségi tervezéssel valósult meg, így várható, hogy a stratégia megvalósítása 

nagy társadalmi támogatást fog élvezni. 

A minél nagyobb társadalmi támogatás és haszon elérése céljából, a HACS kifejezett 

szándéka, hogy a közösségi tervezést a teljes megvalósítás alatt fenntartja, arra elegendő 

időt biztosít, az érdekeltek körét bevonja. 

A HKFS kidolgozása során megtörtént a közszféra, a gazdasági és a civil szféra bevonása, 

ötleteinek megjelenítése. 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és 

lakosság meghatározása 

A HKFS által lefedett terület Sarkad város közigazgatási területe. 

 

1. földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia/homogenitás, közös jellemzők. 

A stratégia Sarkad Város közigazgatási területére vonatkozik. Mivel Sarkad Város lakossága 

épp hogy meghaladja a 10 ezer főt a 2014. évi adatok alapján, így a lakosság majdnem 

egésze a stratégiával érintett populáció. A városban a lakosság jelentős része azonos 

társadalmi és gazdasági körülmények között él, így elmondható hogy a rájuk jellemző 

problémák illetve lehetőségek is nagyon nagymértékű homogenitás mutatnak. A helyi 

társadalom nagy része azonos körülmények között él, a hátrányos helyzetű térségekre 

leginkább jellemző problémákkal. A gazdasági szereplők is nagy egységet mutatnak mivel 

jellemzően mikro- és kisvállalkozások találhatók a településen. A gazdasági érdekeik illetve 

problémáik is hasonlóak. 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség, mint a NAPKÖR Társadalmi 

Innovációs Egyesület tagja egyeztetést követően, 2017.01.19-i határozatában rögzítette a 

HFS által lefedett területet illetve földrajzilag is egyértelműen differenciálta területét a Leader 

HACS működési területétől. 

 

 

Kezdeményezés HACS megalapítás HKFS átfogó céljainak meghatározása az 

ITS alapján 

Specifikus célok és helyi 

felhívás ötletek gyűjtése 

Beavatkozási területek, 

műveletek meghatározása 

HKFS kidolgozása 
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1. térkép. A CLLD HACS és a NAPKÖR Leader HACS működési területeinek lehatárolása. 

 

2. korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek. 

Az Önkormányzat, a civil szféra valamint a gazdasági szereplők a lehetőségekhez képest 

igyekeztek kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket, kölcsönös és egymásra ható 

előnyöket kovácsolni a kínálkozó lehetőségekből. Az utóbbi években a jelen stratégiai 

célokhoz is részben alkalmazkodó fejlesztések a teljesség igénye nélkül a következők voltak: 

 Könyvtár: Pinceklub kialakítása a meglevő pince rekonstrukciójával; Vizesblokk 

akadálymentesítése  

 Múzeum: Nyílászárók cseréje  

 Parkoló és gyalogutak: A Kossuth u. keresztezésénél védett gyalogos átkelő 

kiépítése  

 Sarkad Belvárosi Református Egyházközség: Gyülekezeti ház és közösségi ház 

felújítása  

 Önkormányzati intézmények: Homlokzatok felújítás: 1. számú Általános Iskola, 

Konyha épülete és étkezdéje  

 „Térfigyelő kamerák telepítése” - a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatásáról 

 „Komplex fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció jegyében Sarkadon” 

 „Műfüves labdarúgópálya építése a Kinizsi-sporttelepen” 

 „Éden” gyermek és ifjúsági szálláshely építése” 

 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése a sarkadi kistérségben – Sarkad” 

 „E-városok összekapcsolása - E-cities 
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3. az erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állása a stratégia céljainak 

megvalósításához. 

Sarkad a Dél-alföldi régióban, Békés megye keleti szélén található. Sarkad népességszáma 

a 2014. évi adatok szerint 10.009 fő, mely alapján a település kisvárosi kategóriába tartozik.  

A városban 44 bejegyzett civil szervezet működik. Ezek döntő többsége önálló helyi 

szervezet, egyesek országos és megyei szervezet tagszervezetei (pl. Magyar Vöröskereszt). 

A szerveztek a legnagyobb számban oktatási, szociális, kulturális, sport és közbiztonsági 

tevékenységet folytatnak. A legnagyobb népességszámot mozgósító civil szervezet a 

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Lovas és Fogathajtó Szabadidős 

Sportegyesület és a Mozgáskorlátozottak Gyulai Egyesületének Sarkadi Csoportja. 

A városi civil élet közepesen aktívnak mondható, azonban egyértelmű hajlandóságot 

mutatnak a helyi gazdasági szereplőkkel, Önkormányzattal való együttműködés terén. 

Néhány egyesület már a tervezések során is bevonásra került, a terveket és a stratégiát is 

véleményezték, javaslataikat ezek kialakításánál figyelembe vette az Önkormányzat. Az 

önkormányzat nem csak a tervezés, hanem a megvalósítás során is számít a civil 

szervezetek segítségére, elsősorban a programok előkészítésében és végrehajtásában, 

illetve az érintett lakosság aktivizálásában. 

A térség hátrányos helyzetének javítása érdekében a Sarkad Város Önkormányzata 

lehetőségeihez mértén komoly erőfeszítéseket tesz. A legnagyobb foglalkoztató az 

Önkormányzat, intézményeiben összesen 207 fő dolgozik. A hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok szinte egyetlen jövedelemszerző lehetősége a közfoglalkoztatás, melynek 

keretében 2015-ben 500 fő dolgozott. A központi funkciók mintegy fele (a 25-ből valamivel 

több mint 10) található meg a városban. Itt a járási központi szerepkörök teljes körű 

betöltésének akadályát jelenthetik a hiányzó központi funkciók. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 48, Sarkad Város 

értéke 32, ami a megye járásközpontjai közül a legkisebb. A város e tekintetben 

egyértelműen kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez képest – 

A HACS területén működő egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások tőkehiánnyal 

küzdenek. A saját forrás hiánya korlátozza fejlődésüket, új technológiák bevezetését, így a 

versenyképességüket is. Célként megjelenik a vállalkozások azon szerepköreinek erősítése 

is, amelyek nem számítanak vállalkozási tevékenységnek. A megvalósítás kiegészülhet a 

következőforrásokból: 

 LEADER programok 

 Vidékfejlesztési Program: M06 - A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások 

fejlesztése alintézkedései, ezen belül a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, és a 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása  

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely intézkedései 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: Kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása prioritási tengely intézkedései 

A minden tekintetben nehéz körülmények közt lévő város a nehézségek ellenére a stratégia 

céljainak megvalósításához elegendő erőforrással rendelkezik mind az önkormányzat, mind 

a civil szféra, mind a gazdasági szereplők vonatkozásában. 
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 

A fejezet jelentős mértékben támaszkodik a 314/2012 (XI.8) Korm. rendelet melléklete 

szerint elkészített ITS Megalapozó vizsgálataira3. 

3.1 Helyzetfeltárás 

A Helyzetfeltárás alfejezet a hivatkozott dokumentum 1. Helyzetfeltáró munkarész című 

fejezetében részletezett. 

1. Térszerkezet specifikumai  

Sarkad város a Dél-alföldi régióban, Békés megye keleti szélén található. A régió az ország 

legritkább településhálózatával rendelkezik, 54 városával ugyanakkor a Dél-Alföld az Észak-

Alföldet követően a legvárosiasabb régiója az országnak.  

 

2. térkép. Sarkad és térsége elhelyezkedése Magyarország dél-keleti határa mellett. 

 

 

                                                           
3 Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiája - megalapozó vizsgálat, 2015. augusztus  
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Sarkad részben történeti adottságai, részben jelenlegi elhelyezkedése miatt – a Román 

országhatár a város közelében húzódik – aktív nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik 

elsősorban Románia irányába. Testvérvárosi kapcsolatot épített ki elsőként a határ túloldalán 

levő Nagyszalontával, a Bukarest közelében levő Snagovval, és a székelyföldi Baróttal. 

Testvérváros a németországi Niestetal település is. A legaktívabb az együttműködés 

Nagyszalontával, annak közelsége és hasonló történelmi gyökerei miatt. 

Elmondható, hogy Sarkad nem rendelkezik olyan szerepkörökkel, amely az egész megye 

irányába vonzerőt jelentene, vagy kizárólagosan itt lenne elérhető. Továbbá a járásszékhely 

szerepkörhöz kapcsolódó funkciók sincsenek meg maradéktalanul, így a járás egésze és 

Sarkad lakossága számára is jelentős vonzerővel rendelkezik elsősorban Gyula és 

Békéscsaba. A város fejlődéséhez így elengedhetetlen az elvándorlás akadályozása. 

Sarkad népességszámát tekintve a 10 ezer főt meghaladó népességű kisvárosi kategóriába 

tartozik, amely a harmadik legnagyobb kategória megyén belül. 

 

 

2. Környezeti adottságok  

A térségben legnagyobb kiterjedésben réti talajok fordulnak elő, melyek a Körös közelében 

alluviális homokos, iszapos, távolabb löszös üledékeken képződtek, változóan savanyú 

kémhatásúak, 3–4% szerves anyagot tartalmaznak. Zömmel szántóterületek, néhol 

ligeterdők, esetleg legelők. Az öntéseken kialakult szolonyeces réti talajokat kivéve löszös 

talajképző üledéken képződtek. Közülük a mezőgazdaságilag nem hasznosíthatóak a réti 

szolonyecek, a kevésbé szikesek a szolonyeces réti talajok. A szolonyeces réti talajokon 

szántóföldi művelés lehetséges, alárendelten legelőként hasznosulnak. A réti szolonyecek 

mezőgazdasági használatra alkalmatlanok, legelő-, kaszálóként hasznosítják őket. A kisebb 

mértékben szikes, mélyebb talajvízjárású sztyeppésedő réti szolonyecek 

mezőgazdálkodásra kémiai talajjavítás után használhatók, mert a só felhalmozódás 

maximumának a talaj mélyebb rétegei felé mozdításával egyidejűleg a talaj termékenysége 

javul. Az öntésterületeken agyagos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú, 1–2% 

szerves anyag tartalmú réti öntéstalajok találhatók. Legnagyobbrészt szántók, alárendelten 

rét- és legelőként hasznosulnak. Sarkad talaja igen változatos, a savanyú öntésföldek, a 

mezőgazdasági talajok és a szikes területek egyaránt megtalálhatóak. 

A terület fő vízfolyása a Fekete-Körös, illetve a területet belvízlevezető, ill. lecsapoló 

csatornák hálózzák be ezek közül a legjelentősebb a Hosszúfoki-, Kopolya-, a Gyepes- és a 

Bárkás-csatornák, ez utóbbiak a települést több irányban átszelik. Ezek a csatornák 

időszakos vízfolyások, így a folyamatos vízutánpótlás az egyik feltétele annak, hogy a 

csatornák, elsősorban a Gyepes-csatorna a városi zöldterületek gerincét alkossák.  

A település jellemző állóvizei: az 1997-ben új formát és funkciót kapott Éden-tó, valamint a 

Gyepes kiöblösödéseként létrejött Széles-vízből kialakított és 2001. évben átadott Éden-tó II. 

Mindkettő a település belterületén található. A kutak vizei magas vas- és nitráttartalmuk miatt 

nem hasznosíthatóak. A mélyfúrású kutak vize tűrést meghaladó mértékű arzéntartalma 

miatt ivóvízként csak korlátozottan használható fel. 

A táj nagyvad állományát a dámszarvas, őz, vaddisznó, róka, apróvad állományát a mezei 

nyúl, fácán, fogoly alkotja. A vadállatok számára jó búvóhelyeket biztosítanak a folyók 

árterei, a remetei és a fási erdők, a szétszórt kisebb facsoportok, cserjések.  
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A víziszárnyasok közül említésre méltó a helyben is költ a szürke gém, kiskócsag, szárcsa, 

kerceréce, valamint az átvonuláskor itt megpihen a nyárilúd, tőkésréce és dankasirály. A 

Gyepes folyó háborítatlan részein még megtalálhatóak az egykori mocsárvilág őshonos 

halfajai: a compó, a sárga kárász, a vörösszárnyú keszeg, a bodorka, és a csík. A Fekete-

Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója, őshonos és telepített halfajokban rendkívül 

gazdag.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és az azt megalapozó vizsgálat Sarkadon 5 

településrészt határol le: Északi városrész (1), Óváros (2), Telek (3), Ipari park (4), Külterület 

(5). 

 

 

2. ábra. Sarkad városrészei.4 

A településen az épített környezetre jellemző a családi házas jelleg. Az Északi városrészben 

a földszintes épületek mellett az Árpád fejedelem tér felöl zártsorú építkezés is található, 

melyhez hasonló idegen testként az Óvárosban is fellelhető. A város központjának számító 

Óvárosi rész a legnépesebb, itt érhetőek el a különböző városi funkciók. A belváros 

történetileg meghatározott térszerkezetét megbontják az 1960-as és 80-as évek stílusához 

igazodó, szabadon álló magasabb építmények.  

A Telek a Gyepes csatornától délre kialakult közművesített lakóterület és egyben az Éden-

tónak köszönhetően rekreációs terület is. Az itt lévő területekre jellemző a négyzethálós 

szabályos építkezés. Jellemző az aktív korú lakosság magas száma.  A humánszolgáltatás 

kiterjed az oktatási intézményekre, orvosi ellátásra és itt található a város szociális otthona 

is. Az önkormányzati lakások negyede itt épült, amelyek közül 19% alacsony 

komfortfokozatú. Ezen a területen keresztül közelíthető meg az Ipari Park, mely miatt nagy 

az átmenő forgalom.  

Az Ipari Park az egykori Cukorgyár és Kendergyár helyén levő összközműves elsősorban 

egybefüggő gazdasági terület, ahol az egykori szociális lakások ma sorházként lakóterületi 

funkciót töltenek be. Itt összesen 207-en élnek.  

A külterületen főleg idősebb korosztály él, összesen 63-an. Az itt található 33 lakás harmada 

alacsony komfortfokozatú.  Jellemzője a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás. 

                                                           
4 Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiája - megalapozó vizsgálat, 2015. augusztus 
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A város legelmaradottabb része északon-északkeleten található, itt a sarkadi lakosok 12%-a 

él, és szinte az egész területen magas a szegregációs index. Ez a városrész gazdaságilag 

és infrastrukturálisan is fejletlen, a szennyvízhálózat és a szilárd burkolatú út több utcában 

hiányzik. A városrészben az intézményi szolgáltatást összesen egy óvodai feladat-ellátási 

hely biztosítja, ezen kívül közintézmény itt nem található. Az elsősorban lakófunkciójú 

hiányos közművel rendelkező szlömösödött városrész kiterjedése folyamatosan növekszik a 

bejelentkezés nélküli betelepedésnek köszönhetően. 

3. Kulturális erőforrások:  

Közösségi házzal, könyvtárral, múzeumi, kiállítási intézménnyel rendelkezik a város. Ezek a 

helyi lakosság igényeit jól szolgálják. Egyéb ellátási formák Gyulán és Békéscsabán érhetők 

el. 

A Sarkad Közösségi Ház célja a közösség összefogása, helyi programok lebonyolítása, 

szervezése, valamint a helyiség klubházként is funkcionál. A Bartók Béla Művelődési 

Központ és Könyvtár az Önkormányzat tulajdonában álló intézmény együttes, mely a 

település művelődését hivatott fenntartani. 

Sarkad városában számos civil szervezet működik a legjelentősebbek a következők: 

Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért Közalapítvány. Sarkad 

Város közművelődési, oktatási, sport és művészeti életének fejlesztése, személyi és tárgyi 

feltételeinek javítása, a tehetségek kibontakoztatásának elősegítése. A térségre kiterjedő 

művészeti, kulturális centrum kialakítása. A lokálpatriotizmus és a mecenatúra 

meghonosítása, a város szellemi fejlődésének elősegítése, kulturális felemelése. 

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás a következő feladatok ellátását vállalta: 

a szociális alapszolgáltatási feladatok: Családsegítés, közösségi ellátás, támogató szolgálat; 

a gyermekjóléti alapellátási feladat; egészségügyi alapellátás: orvosi ügyelet; belső 

ellenőrzési feladat; területfejlesztési feladatok; közfoglalkoztatás szervezése. 

Több jelentős civilszervezet van jelen a sport, a nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak 

érdekében, összesen 44 db civilszervezet. 

Békés- Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 

A szervezet céljai; feltárni a térség társadalmi, gazdasági gondjait, ezen belül: - munkaerő és 

foglalkoztatottság gondjait, - a helyi humán erőforrásokat, - a vonalas, termelő és lakossági 

(humán) infrastrukturális helyzetét, - a bel-és külföldi befektetések gazdasági és környezeti 

feltételeit, különös tekintettel a szomszédos romániai és a közeli ukrajnai és délszláv államok 

kistérségi együttműködési lehetőségeire. 

A helyzetelemzés alapján javaslatokat dolgoz ki: - a gazdasági problémák kezelésére, - a 

térség ipari és mezőgazdasági termelő infrastruktúrájának fejlesztésére, -a vonalas és 

lakossági infrastruktúrák fejlesztésére, - a humán erőforrások célirányos aktivizálására, 

Az információk birtokában elősegíti: - a térség- és településfejlesztési tervek összehangolt 

megvalósítását, - az egyes települések érdekeinek összehangolását, - az információk 

kicserélését, - a szakmai tanácsadását. továbbá, hogy az egyesület tagjainak biztosítsa a 

feladataik ellátásához szükséges szakmai információk megjelenítését, beszerzését, ezzel 

kapcsolatos szakmai tanácskozások egyeztetések, stb., megvalósítását. 
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Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A HACS munkaszervezetként a Békés- Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület jelölte ki. 

 

4. Közszolgáltatások:  

Az alapfokú oktatási intézményeken túl Sarkadon van középiskola általános gimnáziumi és 

szakközépiskolai osztállyal. A kollégiumi ellátás is biztosított a tanulók számára. Ugyanakkor 

ez az a terület, ahol Békéscsaba, Gyula, Békés elszívó hatása talán a legerőteljesebben 

kirajzolódik. 

Az alapfokú egészségügyi ellátás önkormányzati keretek között működik. Kistérségi keretek 

között működik a korszerű szakellátó központ, amely magas szintű ellátást tud biztosítani.  

A szociális ellátás kistérségi keretek között megoldott. A város szegregációs problémákkal 

nagymértékben terhelt, szinte megoldhatatlan az igények teljes körű kielégítése. 

 

5. A társadalom állapota:  

Sarkad Békés megye 8. legnépesebb települése. Népességszámának csúcspontját 1995-

ben érte el, ekkor 11.126 fő élt a településen. Ezt követő 10 évben a lakosságszám 

gyakorlatilag stagnált, majd 2004 óta folyamatosan csökken, átlagosan évi 50-200 fővel, 

amely a városmérethez képest radikális. 2012-ben megtört a negatív trend, ennek oka, hogy 

környékbeli, lakóhelyükön eladósodott, súlyos lakhatási gondokkal küzdő családok költöztek 

Sarkadra.  

Sarkad város természetes fogyása – fiatalos korszerkezetéből adódóan – kevésbé radikális, 

mint akár a járási, akár a megyei, azonban folyamatosan erősödik. Az elmúlt évtizedben a 

település természetes népmozgalmi mintázatai az országos trendekkel párhuzamosan – igaz 

nagyobb amplitúdóval – változtak. A Sarkadi járás településeinek „kiüresedése” drámai, az 

elmúlt években 6-8 százalékpontos értéket is mutatott a lakosságszám csökkenése. A 

tényleges szaporodás másik pillére a migráció, egyenlegére szintén negatív 

tendenciajellemző. Az elmúlt évtizedben egyértelmű vándorlási veszteség mutatkozott meg a 

Gyepes parti városban, amely lényegesen erőteljesebb az országos és megyei migrációs 

deficitnél. A fő célterületek az ország fejlettebb, munkaerő-piaci vonzáskörzetei, nagyvárosai, 

valamint Nyugat-Európa. Legsúlyosabb időszaknak a gazdasági válság kezdeti évei 

tekinthetők. Sarkad és térsége társadalma egyértelműen csökkenő számú, amely nem ritka 

jelenség a román határ menti elhelyezkedéséből, hátrányos helyzetéből adódóan, emellett a 

dezindusztrializáció okán fellépő gazdasági leépülés, jelentősebb foglalkoztatói gárdával 

működő térségi munkahelyek hiánya, valamint a helyi súlyos társadalmi konfliktusok miatt. A 

fogyás mértékét tompítja a cigányság helyi nagyarányú jelenléte, magas termékenységi 

mutatóik és a városban történő letelepedésük javítja a statisztikai alapú tényleges fogyás 

mértékét. 

Korszerkezetét tekintve a város az országos, megyei és járási átlagnál kedvezőbb helyzetű, 

és ez az arány az elmúlt évtizedben is konstansnak mondható. Jelenleg a fiatalok aránya (0-

14 éves kor közöttiek) 16%, ezzel párhuzamosan az idősek települési aránya az országos és 
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térségi jellegzetességektől eltér, a népesség „csupán” 23%-a tartozik a 60 évesnél öregebb 

kategóriába, amely 1,5 százalékponttal kedvezőbb a gyors ütemben öregedő magyar 

társadalom és 3,5 százalékponttal a megye átlagának. 

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (9,39%; 960 

fő), román (133 fő) (és néhány szlovák, valamint német). 2001 óta mindkét nemzetiségi 

kisebbséghez tartozók száma megduplázódott. A cigányság valós száma jelentősen 

meghaladja a statisztikákban szereplő értéket, a város lakosságának jelenleg negyede, tehát 

kb. 2500 fő sorolható ebbe a kategóriába. 

A város legelmaradottabb területei északon-északkeleten találhatóak (szegregátumok), 

emellett Újtelep városrészben is növekszik a szegregációval fenyegetett lakótömbök száma. 

Itt a gettósodás folyamata előrehaladott, az épületállomány leromlott, a közbiztonság nem 

kielégítő, és a helyi társadalmon belül egyre gyakoribbak a deviáns viselkedésformák.  

Rövidtávon megoldatlan problémát jelent a közel 2-300 darabos üresen álló, eladhatatlan 

lakásállomány, valamint a gyakori illegális lakásbontások.  

A fekete- és szürkegazdaság arányát jelentős mértékűnek feltételezik a helybeliek.  

A konfliktusok nagy része a 2500 fős roma közösség és a nem romák közötti ellentétekre, 

feszült viszonyra vezethető vissza, amelynek konszolidálása az Önkormányzat legsürgetőbb 

feladata. 

Sarkad város lakosságának képzettsége megyei, és országos összehasonlításban is 

kedvezőtlen, a megyében városi szinten az egyik legrosszabb. 2011-ben a lakosság 17%-a 

nem rendelkezett iskolai végzettséggel. (Ez az arány látványos javulás eredménye, ugyanis 

10 évvel ezelőtt 27% volt az iskolázatlanság mértéke.) Leginkább látványos a legfeljebb 8 

általános iskolai osztályt abszolváltak csoportja, amelybe a lakosság 35%-a sorolható. 

6. A gazdaság helyzete:  

Sarkad agrártérség központja, ahol a mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben és építőiparban 

jelentkező idénymunka relevanciája számottevő. A közepesen jó minőségű (18-25 AK) 

földekkel és erdőkkel tagolt térség bel- és árvízveszélyes térszínen fekszik, emiatt a 

mezőgazdasági munkákat az időjárási szélsőségek is késleltethetik. A térségben lévő földek 

minősége átlagosan 15-25 aranykorona-értékű, melyekből a Sarkadi Önkormányzatnak 350 

ha területe van. Ezen a területen működteti a START MINTA MUNKAPROGRAMOT. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 48, Sarkad Város 

értéke 32, ami a megye járásközpontjai közül a legkisebb. A város e tekintetben 

egyértelműen kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez képest. 

Sarkad csekély gazdasági erejét jelzi a közepes és nagyvállalatok teljes hiánya, a kevés 

kisvállalkozás, valamint az intenzíven csökkenő számú mikrovállalkozás. A városi 

vállalkozások a megye gazdasági potenciáljának csupán 1-2 százalékát adják, amely 

kifejezetten kedvezőtlen – és a versenyképességet csökkentő – állapot egy járásközpont 

esetében. A város iparűzési adóbevételei alacsonyak. 1 lakosra 6.300 Ft jut, míg az ország 

gazdaságilag legfejletlenebb megyéjében ez a ráta 25.400 Ft, sőt, még a Sarkadi járás 

településein is magasabb (7.900 Ft).  
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1. táblázat. A településen működő vállalkozások megoszlása. 

 

A mezőgazdasági ágazatban megjelenő 21 vállalkozás zömében szántóföldi (búza, kukorica) 

növénytermesztéssel foglalkozik. Ugyan csekély számban, de emellett megjelennek olyan 

őstermelők is, melyek helyben előállított alapanyagból hagyományos keretek között 

termelnek zöldséget és gyümölcsöt. Ezek a mezőgazdaságban működő mikro- és 

kisvállalkozások a munkavállalók 5%-át foglalkoztatják. 

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2013-ban Sarkadon 409.000 Ft, míg a 

megyében 608.000, az országban 680.000 Ft volt. Habár időbeli összehasonlítás az infláció 

okán módszertanilag sántít, egyértelműen érződött a gazdasági és pénzügyi válság negatív 

hatása, 2008 óta alacsony szinten stagnál a belföldi jövedelmek értéke, ezáltal bebetonozva 

a város hátrányos helyzetét. Ezen tényadatokat elemezve egyértelműen magyarázható, 

miért lett 2013-ban a Sarkadi az ország 176 járása közül a 7. leghátrányosabbja (170. a 

fejlettségi rangsorban).  

1000 főre jutó személygépkocsik száma 223, míg Békés megyében 271. 2001-ben Sarkadon 

172, míg a megyében 206 személygépjármű jutott ezer lakosra. 

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 

A HKFS előkészítésekor áttekintettük az Európai Bizottság által elfogadott Operatív 

Programokat, a 2014-2020 időszakra vonatkozó Békés Megye Integrált Területi Programját. 

Az áttekintés során kiemelt figyelmet fordítottunk a 2014-2020-ra vonatkozó Vidékfejlesztési 

Operatív Programra. Beépítésre kerültek azok a lényeges elemek, melyek a Helyi Fejlesztési 

Stratégia céljait erősítik, valamint kapcsolódási pontként a Helyi Fejlesztési Stratégia céljai 

hozzájárulnak a fent nevezett dokumentumokban található intézkedésekhez. A 

dokumentumok összehangolásának célja a kölcsönös szinergia, mely megteremti a 

fejlesztési célok összhangját, azok egymást erősítve hozzájárulnak a nem csupán a térség, 

hanem Magyarország egészének fejlődéséhez. 
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A HKFS-ban foglaltak határozzák meg a Helyi Akciócsoportok munkáját azáltal, hogy 

definiálják:  

 a célterületen használt módszereket, amely által a közösségi bevonás és közösségi, 

fejlesztések megvalósulnak,  

 az adott település adottságainak és szükségleteinek leginkább megfelelő, a helyi 

szereplők érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi kereteket;  

 a HKFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat;  

 a fejlesztési elképzelések segítésének, a kérelmek értékelésének és kiválasztásának 

módját, a partnerség működtetését és a kommunikációt meghatározó működési 

módokat.  

 

1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg: A tervi előzmények vizsgálatának lényeges 

része a 2014-2020-as Operatív Programok HACS/HKFS szempontjából fontos 

beavatkozási területeinek azonosítása (melyek azok a beavatkozási 

területek/műveletek, amelyekre vagy a HACS szándékozik helyi felhívást készíteni, 

vagy segíti a helyi szereplőket forráshoz jutni); 

A tervi előzmények vizsgálatának lényeges része volt a 2014-2020-as Operatív Programok 

HACS/HKFS szempontjából fontos beavatkozási területeinek azonosítása (melyek azok a 

beavatkozási területek/intézkedések, amelyekre vagy a HACS segíti a helyi szereplőket 

forráshoz jutni). 

A helyzetfeltárásban leírtakra és a HKFS tervezési időszakában feltárt problémákra, 

fejlesztési szükségletekre építve a Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség olyan 

stratégiát valósít meg, mely egyrészt illeszkedik a 2007-2013 programozási időszak 

projektjeihez, másrészt a 2014-2020-as időszakban megvalósuló egyéb (HKFS-en kívüli) 

projektekhez kapcsolódóan komplex módon tud fejlődést generálni. A stratégia így lehetővé 

teszi az Operatív Programok által kínált fejlesztési lehetőségekhez történő, átfedést nem 

mutató illeszkedést és szinergiát. A HKFS keretében tervezett intézkedések több területen is 

hozzájárulnak más OP-k céljainak megvalósításához, ebből kifolyólag azok közvetve vagy 

közvetlenül is befolyásolhatják a helyi szereplők forráshoz jutását.  

A pályázati felhívás értelmében a stratégia - a 2014-2020-as Operatív Programokkal 

szinergikus hatást keltve - elsősorban a város kulturális és közösségi életének megújítását, 

közösségi alapú helyi gazdaságfejlesztési beruházások megvalósítására törekszik. 

Megállapítást nyert különösképpen, hogy a Helyi felhívások segíteni fogják több más OP 

célrendszerét is, különösképpen: 

 EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – 

a. 1. Prioritási tengely – Együttműködő társadalom (9. tematikus cél: I,II,V,VI) 

b. 2. Prioritási tengely – Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében (9. tematikus célok) 
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 GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program–1. Prioritási tengely: 

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása5 

 KÖFOP - Közigazgatás – és Közszolgáltatás- fejlesztési Operatív Program 2. 

Prioritási tengely: A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a 

közszolgálatban 

 KEHOP - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program – 5. Prioritási 

tengely: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

A CLLD eszköz TOP keretén belül történő alkalmazásának keretrendszerét, így jelen 

stratégia elkészülésének feltételeit is az operatív program 7. prioritási tengelye (Közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések) jelöli ki. A prioritási tengely előírja a jogosult 

városokban a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok 

együttműködésében kísérleti jelleggel megvalósuló, integrált, közösségfejlesztést és helyi 

identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi 

gazdaságfejlesztést támogató stratégiák elkészítését. Az eszköz segítségével megvalósuló 

projektek – a legtöbb TOP-ból finanszírozott fejlesztéssel ellentétben – pályázati alapon 

kerülnek kiválasztásra. 

 

2. A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi szinten 

megfogalmazott fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek, amelyek 

befolyásolják a HKFS tartalmát (pl. megyei területfejlesztési koncepciók, megyei 

területfejlesztési programok, Integrált Településfejlesztési Stratégiák, települési 

esélyegyenlőségi tervek stb.) 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozásakor áttanulmányoztuk a 2014-2020-ra 

vonatkozó Békés Megye Integrált Területi Programját, mely megyei szinten definiálja a főbb 

fejlesztési prioritásokat, melyet a HKFS elkészítése során figyelembe vettünk. A térségben 

Gyula és Sarkad vonatkozásában készült ITS, melyek összhangban vannak a Megyei 

Területfejlesztési Stratégiával, így azok tartalmát külön nem vizsgáltuk. A Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégia szempontjából leginkább releváns Sarkad város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata helyzetfeltáró- helyzetelemző - 

helyzetértékelő munkarészek.  

Sarkad Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó dokumentuma (ITS) 

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően bemutatja a város helyzetét, és 

lehetőségeit az élet számos dimenzióját érintve, A 2015-ben készült dokumentum számos 

olyan problémát definiál amelyekre a HKFS reagál, valamint fejlesztési területet tartalmaz, 

melyekre a HACS felhívásokat készíthet. 

 

3. A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és 

a befogadást támogató programok, szolgáltatások(pl. TDM, Natúrpark, 

                                                           
5 tiszteletben tartván a Pályázati felhívás korlátozásai, mely szerint „Nem kezdeményezhető a HACS által olyan 
felhívás, amelynek keretében a támogatható tevékenységek egyike vagy mindegyike KKV-k számára vállalkozási 
tevékenység támogatását teszi lehetővé.” 



19 
 

Foglalkoztatási Paktum, stb.) és a HKFS összefüggései. Hogyan érvényesül a 

kiegészítő jelleg, a koordináció, melyek azok a hiányok, amire a HKFS reagálni tud.  

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia összeállítása során figyelembe vettük a térség 

releváns fejlesztését támogató dokumentumokat. Sarkad Városa nem rendelkezik Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment szervezettel, stratégiával, viszont a Foglalkoztatási Paktumban 

részt vesz. A kiegészítő jelleg a léptékben van. A program a nagyobb költségű elemeket 

helyezi előtérbe, ehhez tudnak kapcsolódni az alacsonyabb költségű, kisebb léptékű 

fejlesztések. 

 

4. Tekintettel a HKFS közösségi, kulturális tartalmára a település –

muzeálisintézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 77. § szakasza szerinti – közművelődési rendelete. (A HKFS 

eredményei fenntarthatóságának egyik eszköze lehet, hogy – a közművelődési 

rendelet módosításával – a közművelődési célok, folyamatok és az azok 

megvalósításáért felelős szereplők együttműködésének rendszere rögzítésre kerül a 

rendeletben.) 

A fejlesztések során a pályázatok kiírásánál olyan projekt célok is előkerülhetnek, amelyek 

szükségessé teszik a város közművelődési szabályozásának módosítását. Amennyiben ilyen 

célok és folyamatok kerülnek megvalósításra, a város a rendelkezéseket úgy alakítja, hogy 

az biztosítéka legyen a fenntarthatóságnak. 

 

3.3 SWOT 

A SWOT elemzésbe beépítésre kerültek térségre vonatkozó helyzetfeltárás, adatelemzések 

legfontosabb tanulságai és adatai, a társadalmi párbeszéd alkalmával begyűjtött információk. 

A SWOT elemzésben szereplő megállapítások segítik a fejlesztési irányok meghatározását. 

Az erősségek és gyengeségek belső jellemzőkből fakadnak, a HACS-nak van rájuk 

ráhatása. A lehetőségek és veszélyek a térség adottságaira épülnek, a környezetből 

erednek, külső adottságok, amelyekre a HACS-nak nincs közvetlen befolyása, csak 

legritkább esetben lehet ezeket érdemben befolyásolni. Fontossá válik azonban az 

alkalmazkodás, a lehetőségek kihasználása, a fenyegetések lehetőséggé transzformálása. 

Hasonlóan fontos a fejlesztendő területek és a lehetőségek összekapcsolása. Az elemzés 

során azonosított befolyásoló tényezőket tehát két dimenzió mentén kell csoportosítani: 

- Kedvező vagy kedvezőtlen, pozitív vagy negatív tényezőkről van-e szó; 

- A stratégia megvalósítása során befolyásolható, kézben tartható belső 

tényezőről, vagy azon kívüli külső tényezőről van-e szó. 

A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 

értékelése - SWOT elemzés. A részletes és teljes SWOT elemzés a forrásban nyomon 

követhető. (Forrás: Sarkad város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó 

vizsgálata, 2015) 
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Erősségek Gyengeségek

környezet környezet

■     vizekben gazdagság (Éden-tavak, ország egyik 

legtisztább vizű folyója, a Fekete-Körös)

■     jelenleg még nem elterjedt a lakosság körében a környezettudatos 

gazdálkodás

■     védett erdők ■     igen alacsony a megújuló energiák használata

■     magas napfénytartam
■     a lakásállomány legnagyobb része energetikai szempontból 

korszerűtlen

■     termálvíz-készlet
■     alacsony erdősültség miatt magas a levegő pollentartalma és a 

szálló por aránya

■      számos helyi vízfolyás (Fekete-Körös, Gyepes-

csatorna, Kopolya)
■     „alternatív lakossági tüzelési módok megjelenése 

(levegőszennyezés)

Társadalom Társadalom

■      épített örökség (műemlékek, műemlék jellegű 

épületek, helyi védettség alatt álló épületek)
■     növekvő volumenű szegregáció

■      közművelődés értékei (könyvtár, múzeum, 

művelődési központ)
■     lakosság rossz egészségi állapota

■     természetes fogyás mértéke kisebb a megyeinél ■     alacsony képzettségből fakadó alkalmazkodási nehézségek

■     Közmunkaprogram hatékonyságának és 

szerepének erősítése
■     csökkenő lakosságmegtartó képesség, növekvő elvándorlás

■     munkanélküliek magas száma és aránya

■     különösen nagy problémát okoz a tartós munkanélküliség és a 

fiatalok munkanélkülisége

■     lokálpatriotizmus alacsony szintje

■     deviáns magatartásformák

■     kevés országos, ill. nemzetközi hírű attrakció

■     elhanyagolható a külföldi látogatók száma

■     országos hírű rendezvények hiánya

■     szlömösödés terjedése

Gazdaság Gazdaság

■      megyeinél alacsonyabb volumenű ingázás (helyi 

foglalkoztatóknak köszönhetően)
■     nagyszámú alacsonyan képzett és képzetlen munkaerő

■      középfokú szakképző intézmény helyi vállalkozások 

szakemberállományának egy részét biztosítják
■     alacsony foglalkoztatási szint (megyéhez viszonyítva)

■     sarkadi Ipari park (szabad gazdasági területek 

rendelkezésre állnak)
■     alacsony gazdasági aktivitási szint

■      helyi ipari létesítmények térben egymáshoz közel 

helyezkednek el

■     fiatal pályakezdő munkavállalók külföldi munkavállalása egyre 

gyakoribb

■      helyi gazdasági igényekhez részben adaptált 

középfokú szakképzés (helyben!)
■     lassan dinamizálódó térség központja

■     öntözésre alkalmas folyóvizek (Gyepes, Kopolya, 

Fekete-Körös)

■     mikro- és kisvállalkozások nem elég tőkeerősek, számuk erőteljesen 

fluktuál

■     fizetőképes vásárlóerő aránya alacsony

■     a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások háttér-infrastruktúrája 

elégtelen színvonalú

■     marketingtevékenység gyenge

■     az internet sebessége alacsony és a díja drága  

2. táblázat. SWOT elemzés – erősségek és gyengeségek6 

 

 

 

 

 

                                                           
6 forrás:Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiája - megalapozó vizsgálat, 2015. augusztus 
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Lehetőségek Veszélyek

környezet környezet

■      a Fekete-Körösnél szabadstrand és kikötő 

kialakítása
■     a vízi létesítmények fokozzák a szennyezésveszélyt

■      ökoturizmus fellendítése, szálláshelyek létesítése ■     védett természeti értékek „eltűnése”

■     belterületi természetes vízfolyások 

kiépítettségének fokozása, hozzáférhetőség 

megteremtése

■     erdősítés növelésének leállása

■      hálózattá szervezés egységes utcafásításokkal ■     tájidegen mezőgazdasági kultúrák fennmaradása

■     termálvíz kiaknázása
■     „alternatív lakossági tüzelési módok megjelenése 

(levegőszennyezés)

■     a megújuló energiaforrásokat továbbra is csak az 

Önkormányzat használja

■     a szolgáltatott ivóvízben magas marad az 

arzéntartalom

Társadalom Társadalom

■      Közmunkaprogram hatékonyságának és 

szerepének erősítése

■     gyermeklétszám drasztikus csökkenése, 

elvándorlás folytatódik

■     fokozódó civil szervezeti aktivitás

■     képzett fiatalok az ország fejlett 

centrumtérségeiben, ill. Nyugat-Európában találnak 

munkát (agyelszívás)

■      sporttal kapcsolatos támogatási intenzitás 

növekedése

■     szegregáció mértékének növekedése kedvezőtlen 

külső tényezők hatására

■     Közmunkaprogram hatékonyságának és 

szerepének erősítése

■     deviáns magatartásformák gyakoriságának 

növekedése (drog, prostitúció, alkoholizmus)

■     gyenge lokálpatriotizmus

■     társadalmi részvétel foka alacsony (pl. 

társadalmasítás idején tapasztalt passzivitás)

Gazdaság Gazdaság

■     gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s pályázati 

lehetőségek (2014-2020)

■     olyan ipar betelepülése, amely nem illeszkedik a 

helyi ipar jellegéhez, helyi elvárásokhoz (pl. nem 

környezetbarát)

■     befektetők számára helyi kedvezmények (pl. 

adókedvezmények) nyújtása

■     az intenzív gazdálkodás mellett a művelés 

felhagyása a biodiverzitás csökkenését eredményezheti 

(pl. özönfajok betelepülése).

■      megújuló energiaforrások kihasználásának 

lehetőségei

■     a biogazdálkodást a földek elgyomosodása és a 

vegyszerhasználat veszélyezteti

■     átmentő forgalomból adódó lehetőségek 

kihasználása

■     a magánerős fejlesztésekhez szükséges forrás 

korlátozott rendelkezésre állása

■      román határ közelsége
■     a helyi specifikumok jó marketing nélkül 

eladhatatlanok

■      hely-specifikus termékkínálat (kézműves 

termékek) bővülése
■     válság után elszegényedő helyi vásárlók

■      kerékpáros turizmus fejlődése
■     a szolgáltatások minőségi színvonala lassan tudja 

követni a megnövekedő igényeket

■     multinacionális kereskedelmi hálózat betelepülése 

a helyi kiskereskedelmet versenyre készteti, majd 

ellehetetleníti  

3. táblázat. SWOT elemzés – Lehetőségek és veszélyek7 

                                                           
7 forrás: Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiája - megalapozó vizsgálat, 2015. augusztus 
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A SWOT elemzés alapján megállapítható, hogy a HACS területén a fejlesztési potenciál 

magas, köszönhetően az adottságoknak. A helyi szereplők gazdasági aktivitási szintjének a 

növelése fontos állomása lehet a térség lakosságmegtartó képességének a fejlődésében is. 

A térség környezeti potenciálja szintén magas, így annak fejlesztése és kihasználása pozitív 

hatással van az egész térségre. Fontos célkitűzés a térség természeti és épített értékeinek 

kihasználása a fenntarthatóság biztosítása érdekében. 

Az erősségek jó alapot jelentenek a stratégia kialakításához, ezen túlmenően a lehetőségek 

kihasználásához. A természeti és társadalmi örökség jelen elemeire építve, és a térség 

értékeire, hagyományaira támaszkodva komoly növekedés érhető el mind gazdasági, mind 

társadalmi téren. A cél elérése az életminőség javulásához vezet. 

A gyengeségek kezelésére minden szereplőnek komoly erőfeszítéseket kell tennie, 

helyenként és időnként áldozatokat vállalni. Mindazonáltal Sarkad Város Önkormányzata és 

a közigazgatási területén működő különféle köz- civil- és gazdasági szervezetek együttesen, 

szövetségben, de mindenki lehetőségei szerint önállóan is dolgozik, tevőlegesen részt vesz 

a stratégiai hiányosságok, gyengeségek kiküszöbölésében. Ilyen törekvések mutatkoznak 

meg a napi tevékenység során, a különféle támogatási igények, pályázati anyagok 

benyújtásakor és ezek jelennek meg a jelen HKFS-ben is. 

A térségre jellemző kedvezőtlen társadalmi folyamatok kezelésének érdekében több 

specifikus célt kell kitűzni és a megfelelő intézkedéseket tenni, hiszünk abban, hogy ezen 

veszélyek és gyengeségek tompítására jelentős hatással lesznek a sikeres fejlesztések. 

Pályázati fejlesztési források hatékony felhasználása katalizátorként hat a térségre. A külső 

források bevonása számos problémát tud kezelni illetve negatív hatást enyhíteni. 

3.4. Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A fejlesztési szükségleteket az integrált településfejlesztési stratégiák (ITS) 

felülvizsgálatához a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített 

Megalapozó vizsgálat8elemzéseire, valamint a stratégia tervezési fázisában artikulálódott 

elképzelések alapján azonosítottuk be. 

Tekintettel arra, hogy a HKFS keretében rendelkezésre álló fejlesztési források összege 

korlátozott, így a stratégiának nem célja valamennyi, a térségben jelentkező probléma és 

szükséglet megoldása, sokkal inkább az egyes fókuszterületekre összpontosít. Cél, hogy a 

beavatkozási területeken olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek viszonylag csekély 

forrás bevonásával megvalósíthatók 

A SWOT elemzésekben is szereplő gyengeségek közül - a HKFS előkészítése során - 

azonosítottunk tíz alapvető elemet, amelyek a legsürgősebben fejlesztendő területeknek 

minősíthetők. Ezek: 

                                                           
8Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiája - megalapozó vizsgálat, 2015. augusztus 
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1) növekvő volumenű szegregáció 

„Északi Városrészben a lakosság 12%-a lakik, akik közül a fiatalok aránya jelentős 

mértékben meghaladja a többi városrészét (28,7%!), míg a középkorúak, főként az idősek 

arányát tekintve alacsonyabb értékeket mutat. Ebben a városrészben található a város 

legtöbb szegregátuma, az itteni lakosság száma mind természetes úton (nők átlagosan 4 

gyermeknek adnak életet, az elsőnek gyakran 18 éves koruk előtt), mind bevándorlás 

tekintetében gyorsan nő, azonban elsősorban a rossz lakhatási feltételekkel, magas 

inaktivitással küzdő lakótömbökben esetében.”9 „A városban rendkívül magas az alacsony 

státuszú lakosok aránya. A 2011. évi népszámláláson a lakosság több mint 9 százaléka 

vallotta magát cigánynak. Az alacsony státuszú lakosság közel 40%-a az Óvárosban, 

negyede a Telek városrészben él. Az Északi városrészben lakik közel 35%-uk, ez a 

városrész képezi az egyik jelölt szegregátumot.”10 

 

2) szlömösödés terjedése 

 „A városban sajnos egyre kiterjedtebb annak a területnek a nagysága, amely szlömösödött, 

leromlott állapotba kerül. Ez mára gyakorlatilag az Északi Városrész csaknem teljes területét 

jelenti; csak a legdélibb tömbje jelenti a kivételt, ahol a lakásokon kívül az intézményi 

funkciók is megtalálhatók. Hiába hajtott végre jelentős infrastrukturális fejlesztéseket itt az 

Önkormányzat, a terület funkcionális leszakadása a város többi részétől jelenleg is 

folytatódik.”11 

 

3) deviáns magatartásformák 

„A város legelmaradottabb területei északon-északkeleten találhatóak (szegregátumok), 

emellett Újtelep városrészben is növekszik a szegregációval fenyegetett lakótömbök száma. 

Itt a gettósodás folyamata előrehaladott, az épületállomány leromlott, a közbiztonság nem 

kielégítő, és a helyi társadalmon belül egyre gyakoribbak a deviáns viselkedésformák. Rövid 

távon megoldatlan problémát jelent a közel 2-300 darabos üresen álló, eladhatatlan 

lakásállomány, valamint a gyakori illegális lakásbontások. 

Súlyos gond a prostitúció, a drogkereskedelem és egyéb illegális tevékenység. A fekete- és 

szürkegazdaság arányát jelentős mértékűnek feltételezik a helybeliek. 

A konfliktusok nagy része a 2500 fős roma közösség és a nem romák közötti ellentétekre, 

feszült viszonyra vezethető vissza, amelynek konszolidálása az Önkormányzat legsürgetőbb 

feladata.”12 

                                                           
9 ibidem 
10 ibidem 
11 ibidem 
12 ibidem 
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4) lakosság rossz egészségi állapota 

„Összességében Sarkad, Békés megye hasonló népességű városi jogállású településeivel 

összevetve mind társadalmi, mind gazdasági téren a fejlettségi rangsor közepén, egyes 

esetekben a végén helyezkedik el. Ennek hátterében a perifériális elhelyezkedés (román 

határ mente, az ország centrumtérségeitől való nagy távolság), a közlekedési árnyékhelyzet, 

funkciókban gazdag, nagy népességű, tág vonzáskörzettel rendelkező városok 

(Békéscsaba, Gyula) közelsége, egyes városi funkciók hiánya, a roma lakosság kifejezetten 

magas (25% fölötti) aránya, az aktív korúak megyei összehasonlításban alacsony 

képzettsége és foglalkoztatási szintje áll, a lakosság rossz egészségi állapota áll.”13 

 

5) alacsony gazdasági aktivitási szint 

„A lakosság gazdasági aktivitását górcső alá véve a sarkadi helyzet problematikus. A vizsgált 

megyei városok közül itt a legalacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, ezzel párhuzamosan 

az inaktívak, eltartottak és munkanélküliek aránya itt kirívóan magas.”14 

 

6) fiatal pályakezdő munkavállalók külföldi munkavállalása egyre gyakoribb 

7) csökkenő lakosságmegtartó képesség, növekvő elvándorlás 

8) lokálpatriotizmus alacsony szintje 

„Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikájának legfőbb prioritásai az álláskeresők (főként a 

hosszú távon munka nélkül élők) visszaszoktatása a munka világába – ennek hatékony 

eszköze a közmunkaprogram –, ezen kívül képzéseket indítanak a helyiek szakképzettsége, 

informatikai tudása, nyelvtudása javítása érdekben. Fontos városi foglalkoztatáspolitikai cél 

továbbá a képzett fiatalok elvándorlásának megfékezése, a térség, a város 

munkaerőmegtartó-képességének növelése.”15 

 

9) kevés országos, illetve nemzetközi hírű attrakció 

10) országos hírű rendezvények hiánya 

„A kulturális- és sportintézmények és rendezvények elsősorban a helyi igényeket elégítik 

ki.”16 „Az országos rendezvények és a szálláshelyek hiánya nem teszi lehetővé a turizmus 

fejlesztését.”17 

                                                           
13 ibidem 
14 ibidem 
15 ibidem 
16 ibidem 
17 ibidem 
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4. A stratégia jövőképe 

A Helyi közösségi fejlesztési stratégia a következő jövőképet fogalmazta meg:  

„Sarkad egy városiasabb, élhető, dinamikusan fejlődő település, amely erős kistérségi- 

gazdasági-, közigazgatási-, oktatási-, kulturális-, kereskedelmi-, szolgáltatási központként 

biztosítja a feltételeket a kiszámítható, békés egymás mellett éléshez, kellemes élethez és 

jóléthez az egyre gyarapodó lakosság számára.” 
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5. A stratégia célhierarchiája 

A definiált célhierarchia Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösségjövőképének 

eléréséhez vezető alapvető cél, specifikus célok, továbbá a kitűzött célok megvalósulását 

szolgáló beavatkozási területek/műveletek és a HKFS során figyelembe vett horizontális 

alapelvek halmaza. 

A célrendszer a korábbi sarkadi városfejlesztési dokumentumok (Integrált 

Településfejlesztési Stratégia, Városfejlesztési Koncepció) felülvizsgálatával, a megyei 

területfejlesztési célkitűzések ismeretében, a releváns ágazati stratégiákban és a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programban rögzített célok és prioritások figyelembevételével 

került meghatározásra. 

A következő stratégiai-átfogó célok kerültek megfogalmazásra: 

• „Népességmegtartó képesség növelése; 
• Gazdaság élénkítése; 
• Városiasodás; 
• Élhető település, 
• Kistérségi központi szerepkör növelése.” 

A megfogalmazott átfogó célok alapján került kidolgozásra a specifikus célok csoportja. 

Ss
z 

Specifikus célok Eredménymutatók célértékek 

1. Rendezvények infrastrukturális 
alapjának megteremtése közösségi 
és rendezvényterek kialakításával, 
felújításával   

Létrehozott rendezvények 
megrendezésére alkalmas terek 
száma 

A rendezvények megrendezésére 
alkalmassá tett tereket igénybevevő 
lakosok száma 

 

2 db. 

 

1900 fő 

2. Élhető város koncepciójának 
kidolgozása 

Az élhető város koncepciójában 
érintett lakosok száma 

10 009 fő 

3. Aktív szabadidő és az amatőr 
sporttevékenységek serkentése 

Aktív szabadidő és 
sporttevékenység céljából szervezett 
rendezvényeken résztvevők száma 

 500 fő 

4.  Helyi kulturális és művészeti élet 
serkentése 

Helyi kulturális eseményeken részt 
vevők száma 

500 fő 

5. Az alacsony státuszú lakosság 
alkalmazkodási készségének 
javítása, a szegregáció 
csökkentése. A lakosság mentális 
és fizikális egészségének javítása. 

A programokon részt vevők száma  150 fő 

6. A polgárok lokálpatriotizmusának a 
fejlesztése. 

A lokálpatriotizmus fejlesztését célzó 
programokon való részt vevők 
száma 

100 fő 

4. táblázat. A HKFS Specifikus céljai, eredménymutatói és vállalt célértékek. 
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Mivel a Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) céljainak megvalósulását segíti elő, az 

abban szereplő, kötelező kimeneti mutatókhoz a HKFS a következő módon járul hozzá: 

1. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések 

lakosságszáma (fő) – 10 009 

2. A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati 
szervezetek által a HFS (HKFS) keretében tervezett és végrehajtott programok száma (db) – 
100  

 

 Beavatkozási művelet Melyik specifikus cél 
eléréséhez járul hozzá 

1 2 3 4 5 6 

1. Természetjáró közösségi ház építése X     X 

2. Közösségi és rendezvényterek kialakítása, 
felújítása   

X   X X X 

3. SMART City – Élhető város koncepciójának 
kidolgozása 

 X   X X 

4. SMART City – Élhető város koncepciójának 
megvalósítása  2. ütem 

 X   X X 

5. Sport- és aktív szabadidős szervezetek 
megerősítése 

  X  X X 

6. Kulturális szervezetek megerősítése    X X X 

7. Lakossági kompetenciafejlesztés     X X 

8. Lokálpatriotizmus erősítése     X X 

5. táblázat. A HKFS beavatkozási műveleteinek specifikus célokkal való összefüggései. 

A HACS területén jelentős problémát jelent a lakosság, különösen a fiatal, munkaképes 

családok elvándorlása. A lakóhely változtatását több tényező befolyásolja, de a kutatások 

szerint leginkább jellemző okok a lehetőségek hiánya, ami vonatkozik mind a munkába 

állásra, mind az életstílusra, szabadidő eltöltésére is. A családi-társadalmi kötelékek 

fellazulása, az alacsony jövedelmi viszonyok, a deviáns magatartásformák megjelenése, 

szegregáció, szlömösödés, a biztonságérzet hiánya valamint a gyengülő lokálpatriotizmus is 

mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaképes lakosság életteret váltson. 

1) Rendezvények infrastrukturális alapjának megteremtése: Közösségi és 

rendezvényterek kialakítása, felújítása  

A specifikus cél teljesülése megteremti az infrastrukturális alapjait a rendezvényeknek, ami 

lehetőséget teremt olyan szabadidős, de akár szakmai jellegű rendezvények megtartására 

is, ami segítheti az elvándorlást serkentő tényezők hatásainak tompítását. A specifikus cél 

támogatja a térség népességmegtartó képességét, a városiasodás fejlődését, a kistérségi 

központi szerepkör növelését. A civil szervezetek infrastruktúrájának és 

eszközellátottságának javításával növekedni fog a működési hatékonyságuk és 
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tevékenységük volumenét is növelni tudják. A civil szervezetek jelentős szerepet játszanak a 

szabadidő szervezésében, sport- és közhasznú tevékenységek ellátásában, 

környezetvédelemben, és más népességmegtartó tevékenységek ellátásában.  

 

2) Élhető város koncepciójának kidolgozása 

Az élhető város koncepciója a legújabb, elérhető technológiák segítségével soha nem 

tapasztalt mértékben javíthat a SMART City fókuszterületein. Ezzel új dimenzióba kerülhet 

az életvitel, életminőség, a biztonság, energetika, a környezetvédelem és megújuló energiák, 

a kultúra és oktatás, az informatika és a kormányzás. A specifikus cél támogatja a 

népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás fejlődését, az élhető település 

kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör növelését. 

 

3) Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése  

A HACS területén működő civil szervezetek jelentős erőfeszítéseket tesznek az állapotok 

javításának céljából. A civil szervezetek szabadidős és sporttevékenységének 

támogatásával növekedni fog tevékenységük volumene. A civil szervezetek jelentős szerepet 

játszanak a szabadidő szervezésében, sport tevékenységek ellátásában. A sportolási 

lehetőségek bővítése, sportrendezvények szervezése, a részvétel serkentésével javítja a 

lakosság egészségi állapotát, csökkenti a szegregációt, erősíti a társadalmi kötelékeket. Ily 

módon a specifikus cél támogatja a népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás 

fejlődését, az élhető település kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör 

növelését. 

 

4) Kulturális szervezetek megerősítése 

A HACS területén működő kulturális civil szervezetek és művészek jelentős erőfeszítéseket 

tesznek az állapotok javításának céljából. A helyi kulturális szervezetek és művészek 

tevékenységének támogatásával javulni fog a kulturális programok kínálata a városban így 

lehetővé válik a szabadidő minőségi eltöltése, új ismeretek megszerzése. Ily módon a 

specifikus cél támogatja népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás fejlődését, 

az élhető település kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör növelését. 

 

5) Lakossági kompetenciafejlesztés 

A HACS területén jelentős problémaként és gyengeségként tűnik fel a lakosság alul 

képzettsége illetve a felkészületlensége az élethosszig tartó tanulásra. A szegényebb réteg 

háztartásgazdálkodási tudása is alacsony szintű. A településen élő csoportok közötti 

súrlódások gyakran a kommunikáció hiányából és nem megfelelősségéből származtathatók. 

Az intézkedési terület az előbbieknek megfelelően három irányra fókuszál: 1) a tanulás 

tanulása, 2) háztartásgazdálkodás, 3) személyközi kompetenciák fejlesztése. 

A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és 

szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a 

problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és 

beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a 
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munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. 

Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén 

mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. 

A háztartásgazdálkodás: a család önfenntartásához szükséges gazdasági tevékenység, ami 

a családtagok munkavégzését, pénzgazdálkodását jelenti. A jó háztartásgazdálkodás az 

erőforrásokat ésszerűen használja fel. A család vagyonával való gazdálkodáshoz 

költségvetést készít, ahol figyelembe veszi a család összjövedelmét, összkiadást, amit egy 

adott hétre, vagy hónapra tervez meg. 

A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az 

egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt 

venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A 

személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos 

érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók. 

 

Specifikus cél: A polgárok felkészítése a sikeres együttélésre, a szellemi és anyagi 

gyarapodásra a megfelelő kompetenciák fejlesztésével. 

 

6) A polgárok lokálpatriotizmusának a fejlesztése. 

A specifikus cél elérése a helyi értékek megismertetésével kívánja fejleszteni a helyi lakosok 

lokálpatriotizmusát. A ilyen célú rendezvények, rendezvénysorozatok új lökést adhatnak a 

helyi társadalom fejlődésének több területen is. A specifikus cél támogatja a 

népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás fejlődését, az élhető település 

kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör növelését.
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6. Cselekvési terv 

A beavatkozási műveletek megvalósítása során minden projektben kötelező közhasznú 

programelem valamint esélyegyenlőségi intézkedés tervezése. Minden helyi pályázatban 

meg kell, hogy jelenjenek a Pályázati felhívásban és a HKFS-ben definiált indikátor, 

monitoring és egyéb mutatók kimunkálását lehetővé tevő adatok kötelező szolgáltatása. 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

1. Természetjáró közösségi ház építése, kulcsprojekt 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Természetjáró közösségi ház 

építése  

2. Kulcsprojektek: Kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A természetjáró közösségi ház megépítése kulcsprojekt az 

infrastrukturális alapját adja a civil szervezetek működésének, valamint helyszíne lesz 

a projekt ESZA forrásai felhasználásának. Az erős civil szektor, a lakosok 

önszerveződése az egyik alapja a lakosság megtartásának. A szabadidő tartalmas és 

aktív eltöltése, a családi és társasági kötelékek erősítése valósul meg a civil 

szervezetek, a közszféra és a gazdasági szereplők által szervezett rendezvények és 

események alkalmával. A természetjáró közösségi ház hosszú távon biztosítani fogja 

a civil szervezetek rendezvényeinek a helyszínét és ilyen módon hozzájárul a HACS 

területén élő lakosság megtartásához. 

4. Specifikus cél: A művelet célja, hogy infrastrukturális alapot adjon a lakosok 

számára szervezett rendezvényeknek.  

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: A kulcsprojekt 

keretében a Sarkad, Sarkadkeresztúri út 0619/3 hrsz. területen könnyűszerkezetes 

közösségi ház kerül megépítésre. Az alacsony működtetési költségeket szeretnénk 

megújuló energiahordozók felhasználásával – napelemekkel illetve modern fűtési 

rendszerrel biztosítani. A fejlesztés része lesz a kert, udvar, kerítés és belső utak 

kialakítása is, amelyek szabadtéri programoknak adnak majd helyet. Parkoló és 

kerékpártároló kialakításával biztosítjuk a megközelítést. A kulcsprojekt keretében 

létrehozott épület és udvar berendezésre is kerül. A felhívás támogatja a tervezési 

költségeket, közbeszerzési költségeket, műszaki ellenőr költségeit, 

projektmenedzsment költségeket és egyéb megvalósításhoz és elszámoláshoz 

feltétlenül szükséges műveletek költségeit is.   

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projekt 

kapcsolódik a TOP pályázati forrásokhoz. 

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja közvetlenül a 

közszféra, de a létrehozott infrastruktúra felhasználói a lakosok, a civil szféra, a 

gazdasági szereplők és csak kisebb mértékben lesz a közszféra. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a támogatási kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek: 
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● fenntartható fejlődés szempontjainak (pl. helyi és megújuló 

energiaforrások) alkalmazása; 

● együttműködés oktatási-nevelési intézménnyel, egyéb kulturális és 

társadalmi szervezetekkel 

9. A támogatás összege: A támogatás összege legfeljebb 70 millió forint. 

10. Tervezett forrás: A tervezett forrás: 70 000 000 Forint. A kiírás forrását az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. A támogatás aránya: legfeljebb 100 %.A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 1 db. 

11. Forrás ütemezése: 2018 szeptembere és 2020 augusztusa közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2018 szeptembere és 2020 augusztusa közötti időszak. 

 

 

2. Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása   

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: rendezvényterek kialakítása, 

felújítása  

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: Sarkadon 44 aktív civil szervezet működik. Több 

rendezvény megszervezésére is sor kerül rendszeresen.  A közösségi- és 

rendezvénytereken valósulhatnak meg a statikus zárt-, és szabadtéri rendezvények. 

A civil szervezetek ERFA fejlesztései infrastrukturális alapját adják a működésüknek, 

valamint helyszínei lesznek a projekt ESZA forrásai felhasználásának. Az erős civil 

szektor, a lakosok önszerveződése az egyik alapja a lakosság megtartásának. A 

szabadidő tartalmas és aktív eltöltése, a családi és társasági kötelékek erősítése 

valósul meg a civil szervezetek, a közszféra és a gazdasági szereplők által szervezett 

rendezvények és események alkalmával. A Civil szervezetek infrastrukturális és 

eszközfejlesztései biztosítani tudják közép-hosszútávon a működésüket. Az eszközök 

beszerzése fejleszteni fogja a tevékenységüket és lehetővé teheti nagyobb létszámú 

tagság és a programjaikon nagyobb létszámú résztvevő kiszolgálását.  

4. Specifikus cél: A műveletek célja a közösség számára szervezett rendezvények 

infrastrukturális és eszközbeli alapjának megerősítése. A közösségi és 

rendezvényterek a civil szervezetek működésének alapjait biztosítják. Az erős civil 

szektor, a lakosok önszerveződése az egyik alapja a lakosság megtartásának 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: A 

rendezvényterek kialakításához kapcsolódó tevékenységek, burkolatok, egyéb 

alacsonyépítészeti elemek kivitelezése, magasépítészeti elemek, felépítmény, 

vizesblokk, alapinfrastrukturális fejlesztések, zöldterület fejlesztés, 

eszközbeszerzések. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP és VP pályázati forrásokhoz. 

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja közvetlenül a 

közszféra, a civil szféra, de a létrehozott infrastruktúra felhasználói a lakosok, a civil 

szféra. 
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8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a támogatási kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek: 

● fenntartható fejlődés szempontjainak (pl. helyi és megújuló 

energiaforrások) alkalmazása; 

● együttműködés oktatási-nevelési intézménnyel, egyéb kulturális és 

társadalmi szervezetekkel. 

9. A támogatás összege: A támogatás összege legfeljebb 40.000.000 forint. 

10. Tervezett forrás: A tervezett forrás: 59 166 667 Forint. A kiírás forrását az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. A támogatás aránya: legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 4-5 db. 

11. Forrás ütemezése: 2018 októbere és 2020 szeptembere közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2018 októbere és 2020 szeptembere közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek: 363 (m2)(CO38),  

 

3. SMART City 1. ütem – Élhető város koncepciójának kidolgozása  

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: SMART City – Élhető város 

koncepciójának kidolgozása  

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A SMART City – Élhető város koncepciója a modern 

település felfogás, amely nagymértékben modernizálja a városi életet és vonzóvá 

teszi az életteret a lakosok számára. Ilyen módon lényegesen hozzájárulhat a város 

lakosságmegtartó képességéhez. Az információs társadalom első kézzelfogható, 

azonosítható és ésszerűen megvalósítható filozófiája lényegesen javítja az 

életkörülményeket, növeli a közbiztonságot, javítja az egészségügyi ellátást, 

hozzáférhetővé teszi az oktatást, racionalizálja az energiafogyasztást és megkönnyíti 

a hivatali kormányzást. Ilyen módon egyértelmű válaszokat ad a térségi 

gyengeségekre. csökkenti a szegregációt, javítja az esélyegyenlőséget, megkönnyíti 

a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, csökkenti a deviáns magatartásformák 

számát, hozzájárul az információs akadálymentesítéshez, javítja az 

tudáshoz/oktatáshoz való hozzáférést, racionalizálja a közvilágítást, megteremti a 

helyi e-kormányzás lehetőségeit stb. 

4. Specifikus cél: A művelet célja, hogy kidolgozásra kerüljön a SMART City – Élhető 

város bevezetésének a koncepciója. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: A projekt első 

ütemében kidolgozásra kerül a SMART City – Élhető város koncepciójának a 

stratégiája. A stratégia része kell, hogy legyen egy minden területre kiterjedő 

szempontrendszer, amely lehetővé teszi a majdani helyi pályázatok értékelését és 

rangsorolását.   

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP pályázati forrásokhoz. 

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja közvetlenül a 

közszféra, a létrehozott stratégia képezi a 2. ütemben történő megvalósítást. A 
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végtermékek felhasználói a lakosok, a civil szféra, a gazdasági szereplők és csak 

kisebb mértékben lesz a közszféra. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a támogatási kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek: 

● fenntartható fejlődés szempontjainak (pl. helyi és megújuló 

energiaforrások) alkalmazása; 

● együttműködés oktatási-nevelési intézménnyel, egyéb kulturális és 

társadalmi szervezetekkel. 

9. A támogatás összege: A támogatás összege legfeljebb 9,5 millió forint. 

10. Tervezett forrás: A tervezett forrás: 9.500.000 Forint. A kiírás forrását az Európai 

Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A 

támogatás aránya: legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 1 db. 

11. Forrás ütemezése2018 decembere és 2019 novembere közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2018 decembere és 2019 novembere közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával 

érintett települések lakosságszáma: 10 009 (fő)(PO16) 

 

4, SMART City 2. ütem – Élhető város koncepciójának megvalósítása  

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: SMART City – Élhető város 

koncepciójának megvalósítása 

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A SMART City – Élhető város koncepciója a modern 

település felfogás, amely nagymértékben modernizálja a városi életet és vonzóvá 

teszi az életteret a lakosok számára. Ilyen módon lényegesen hozzájárulhat a város 

lakosságmegtartó képességéhez. Az információs társadalom első kézzelfogható, 

azonosítható és ésszerűen megvalósítható filozófiája lényegesen javítja az 

életkörülményeket, növeli a közbiztonságot, javítja az egészségügyi ellátást, 

hozzáférhetővé teszi az oktatást, racionalizálja az energiafogyasztást és megkönnyíti 

a hivatali kormányzást. Ilyen módon egyértelmű válaszokat ad a térségi 

gyengeségekre. csökkenti a szegregációt, javítja az esélyegyenlőséget, megkönnyíti 

a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, csökkenti a deviáns magatartásformák 

számát, hozzájárul az információs akadálymentesítéshez, javítja az 

tudáshoz/oktatáshoz való hozzáférést, racionalizálja a közvilágítást, megteremti a 

helyi e-kormányzás lehetőségeit stb. 

4. Specifikus cél: A művelet célja, hogy megvalósuljon a SMART City – Élhető város. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: A projekt 

második ütemében operacionalizálásra és megvalósításra kerülnek a SMART City – 

Élhető város koncepciójának a stratégiájában lefektetett törekvések. A helyi 

felhívásokban meg fognak jelenni a fejlesztések a SMART City koncepció minden 

területén: 

 Smart életvitel, életminőség javítás 

 Smart biztonság 
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 Smart energetika 

 Smart környezetvédelem és megújuló energiák 

 Smart kultúra, oktatás 

 Smart Informatika 

 Smart kormányzás  

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP pályázati forrásokhoz. 

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja a közszféra, a civil 

szféra, a gazdasági szereplők. A végtermékek felhasználói a lakosok, a civil szféra, a 

gazdasági szereplők és csak kisebb mértékben lesz a közszféra. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a támogatási kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek: 

● fenntartható fejlődés szempontjainak (pl. helyi és megújuló 

energiaforrások) alkalmazása; 

● együttműködés oktatási-nevelési intézménnyel, egyéb kulturális és 

társadalmi szervezetekkel. 

9. A támogatás összege: A támogatás összege legfeljebb 20 millió forint a SMART city 

koncepció területenként, tehát összesen 140 millió forint. Támogatás mértéke 

pályázatonként legfeljebb 10 millió forint. 

10. Tervezett forrás: A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás aránya: legfeljebb 100 %. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-14 db. 

11. Forrás ütemezése: 2019 szeptembere és 2020 novembere közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma:A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2019 szeptembere és 2020 novembere közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával 

érintett települések lakosságszáma: 10 009 (fő)(PO16) 

 

5. Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Sportfejlesztések - ESZA 

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A Sport és szabadidős egyesületek jelentős számban 

működnek a HACS területén. A szabadidő tartalmas, aktív és egészséges eltöltése, a 

társasági kötelékek erősítése valósul meg a sport és szabadidős civil szervezetek 

által szervezett rendezvények és események alkalmával. A rendezvények számának 

és volumenének növelése erősíteni fogja szerepüket a társadalomban és a térség 

lakosságmegtartó képességét. A sportjellegű készségfejlesztő programok szervezése 

magabiztosabbá teszi a résztvevőket, lehetővé teszi a különböző sportágak 

megismerését és esetleges tehetségek felszínre kerülését. 

4. Specifikus cél: A művelet célja, hogy serkentse az aktív szabadidő eltöltését, az 

amatőr sporttevékenységeket. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: A helyi 

felhívások támogatható tevékenységei: 5-25 fős, csoportos, rendszeres, minimum 
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havi 1 alkalmas sportrendezvények támogatása, sportjellegű készségfejlesztő 

tanfolyamok támogatása, valamint sportversenyek sportrendezvények szervezése. 

Elszámolható költségek: sportrendezvények szervezési költségei, bérleti díjak, 

személyi jellegű ráfordítások, marketing és reklámköltségek. Sportjellegű 

készségfejlesztő tanfolyamok támogatása, bérleti díjak, személyi jellegű ráfordítások, 

marketing és reklámköltségek.    

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP pályázati forrásokhoz. Azon civil szervezetek támogatása, 

amelyek a HACS területén rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel.  

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja a sportszervezetek 

és szabadidő egyesületek. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Pályázatot csak a HACS által lehatárolt 

akciócsoport területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező pályázó adhat be. A 

pályázónak vállalnia kell a résztvevők számának illetve a tagságnak a növelését. A 

projekt megvalósulása elősegíti a térség sport szektorának a fejlődését és új civil 

szolgáltatásokat hoz létre. Vállalnia kell továbbá a pályázatot benyújtónak, hogy a 

fenntartási időszakban a támogatásból megvalósultakat a pályázatban szereplő 

célnak megfelelően fenntartja, erről évente adatot szolgáltat a HACS részére. 

Kiválasztási kritériumok: a tagság száma, igazolt aktív működési időszak, az elmúlt 2 

évben megtartott rendezvények, események száma. For-profit tevékenység nem 

támogatható. 

9. A támogatás összege: legalább 1millió forint, legfeljebb 20 millió forint.  

10. Tervezett forrás: 33.833.333 forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás aránya: 

legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-20 db. 

11. Forrás ütemezése: 2019 januárja és 2020 decembere közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2019 januárja és 2020 decembere közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy 

nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 75 (darab) (PO23) 

 

6. Kulturális szervezetek megerősítése 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Kulturális fejlesztések - ESZA 

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A HACS területén jelentős számban működnek kulturális 

szervezetek, egyesületek, alapítványok valamint helyi egyéni előadók, 

képzőművészek, iparművészek stb. A kulturális tevékenységek művelése, az egyéni 

sikerek bemutatása által megvalósul a társasági kötelékek erősítés. A rendezvények 

és események számának és volumenének növelése erősíteni fogja szerepüket a 

társadalomban és a térség lakosságmegtartó képességét. A művészeti, kulturális 

készségfejlesztő tanfolyamok megtartása mellett lehetővé teszi a sikeresebb alkotást, 

lehetővé teszi a különböző művészeti ágak és művészek megismerését és esetleges 

tehetségek felszínre kerülését. 



36 
 

4. Specifikus cél: A művelet célja a helyi kulturális és művészeti élet serkentése. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: Olyan kulturális 

rendezvények, előadó és/vagy képzőművészeti műhelyek megvalósítása, melyek 

eredményei bemutatásra kerülhetnek a kulcsprojektek rendezvényhelyszíneinek 

valamelyikén. Olyan rendezvények támogatása, amelyek eredményei megtekinthetők 

a kulcsprojektek rendezvényhelyszíneinek valamelyikén. Helyi művészek és előadók 

készségfejlesztő képzéseinek, műhelymunkákon való részvételeinek, 

alkotóműhelyeken való részvételének támogatása. A művészek minden esetben 

támogatott rendezvényen be kell, hogy mutassák a fejlődésüket. Lehetőséget kell 

biztosítani a helyben fellelhető nemzetiségek kultúrájának bemutatására, a kultúra 

ápolására. 

Elszámolható költségek: rendezvények szervezési költségei, bérleti díjak, személyi 

jellegű ráfordítások, marketing és reklámköltségek. Művészeti jellegű 

készségfejlesztő tanfolyamok támogatása, bérleti díjak, személyi jellegű ráfordítások, 

marketing és reklámköltségek.   

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP pályázati forrásokhoz. Azon civil szervezetek támogatása, 

amelyek a HACS területén rendelkeznek székhellyel és kulturális, művészeti jellegű 

tevékenységük is van. Helyben lévő nemzetiségi kultúrát támogató civil szervezetek, 

nemzetiségi önkormányzatok. Azon helyi művészek, akik a HACS területén 

rendelkeznek állandó vagy ideiglenes lakhellyel. 

Nem támogathatók azon rendezvények illetve képzéseken való részvétel, amelyek 

egyéb támogatásban részesülnek, illetve a for-profit rendezvények.  

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja a helyi kulturális 

szervezetek és helyi művészek. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Pályázatot csak a HACS által lehatárolt 

akciócsoport területén székhellyel/lakhellyel rendelkező pályázó adhat be. A projekt 

megvalósulása elősegíti a térség kulturális szektorának a fejlődését. Kiválasztási 

kritériumok szervezetek számára: a tagság száma, igazolt aktív működési időszak, az 

elmúlt 2 évben megtartott rendezvények száma. Kiválasztási kritériumok művészek 

számára: legalább 2 év igazolt, aktív alkotási/működési időszak, motivációs levélben 

rögzített tervek. 

9. A támogatás összege: legalább 500 ezer forint, legfeljebb 5 millió forint.  

10. Tervezett forrás: 10.000.000 forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás aránya: 

legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-10 db. 

11. Forrás ütemezése: 2019 márciusa és 2021 februárja közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2019 márciusa és 2021 februárja közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy 

nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 15 (darab) (PO23) 

 

7. Lakossági kompetenciafejlesztés 
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1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: A polgárok kompetencia fejlesztése 

– ESZA. 

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A HACS területén jelentős problémaként és gyengeségként 

tűnik fel a lakosság alul képzettsége illetve a felkészületlensége az élethosszig tartó 

tanulásra. A szegényebb réteg háztartásgazdálkodási tudása is alacsony szintű. A 

településen élő csoportok közötti súrlódások gyakran a kommunikáció hiányából és 

nem megfelelősségéből származtathatók. Az intézkedési terület az előbbieknek 

megfelelően három irányra fókuszál: 1) a tanulás tanulása, 2) háztartásgazdálkodás, 

3) személyközi kompetenciák fejlesztése.  

A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és 

szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, 

a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és 

beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, 

a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. 

Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén 

mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. 

A háztartásgazdálkodás: a család önfenntartásához szükséges gazdasági tevékenység, 

ami a családtagok munkavégzését, pénzgazdálkodását jelenti. A jó háztartásgazdálkodás 

az erőforrásokat ésszerűen használja fel. A család vagyonával való gazdálkodáshoz 

költségvetést készít, ahol figyelembe veszi a család összjövedelmét, összkiadást, amit 

egy adott hétre, vagy hónapra tervez meg. 

A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az 

egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon 

részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A 

személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos 

érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók. 

4. Specifikus cél: A polgárok felkészítése a sikeres együttélésre, a szellemi és anyagi 

gyarapodásra a megfelelő kompetenciák fejlesztésével. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Olyan rövid egy-két napos tréningek, tudásmegosztások, szakmai ismeretek átadása, 

előadások, jógyakorlat ismertetések és egyéb rendezvények szervezése a polgárok 

részére, amelyek javítják a közösség békés gyarapodó együttélésének az esélyeit. 

Különösen bevonandók a szegényebb réteg tagjai, a társadalmilag inaktívabb, de 

aktivizálható csoportok: gyesen-gyeden lévő anyukák, munkanélküliek stb.  

Elszámolható költségek: rendezvények szervezési költségei, képzések, 

műhelymunkák költségei, bérleti díjak, személyi jellegű ráfordítások, ismeretterjesztő 

anyagok előállításának és terjesztésének a költségei, marketing és reklámköltségek.   

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP és GINOP pályázati forrásokhoz. Azon civil szervezetek és non-

profit gazdasági társaságok támogatása, amelyek a HACS területén rendelkeznek 

székhellyel és gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési oktatási jellegű 

tevékenységük van. Nem támogathatók for-profit rendezvények és szervezetek.  

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja a helyi civil 

szervezetek, non-profit gazdasági társaságok, akik képesek a célok eléréséhez 

szükséges tevékenységek megszervezésére és a polgárok bevonására.  
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8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Pályázatot csak a HACS által lehatárolt 

akciócsoport területén székhellyel/lakhellyel rendelkező pályázó adhat be. 

Kiválasztási kritériumok szervezetek számára: igazolt aktív működési időszak, az 

elmúlt 2 évben megtartott rendezvények/akciók száma, vállalt létszám a képzéseken, 

rendezvényeken. 

9. A támogatás összege: legalább 500 ezer forint, legfeljebb 5 millió forint.  

10. Tervezett forrás: 10.000.000 forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás aránya: 

legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-40 db. 

11. Forrás ütemezése: 2019 márciusa és 2021 februárja közötti időszak. 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2019 márciusa és 2021 februárja közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy 

nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 5 (darab) (PO23) 

 

8. Lokálpatriotizmus erősítése 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: A lakosság lokálpatriotizmusának 

erősítése – ESZA. 

2. Kulcsprojektek: Nem kulcsprojekt. 

3. Indoklás, alátámasztás: A HACS területén jelentős problémaként és gyengeségként 

tűnik fel a lokálpatriotizmus alacsony szintje. A probléma oka a gyakorlatban az 

ismeretek hiánya. A polgárok nem ismerik a térség természeti, kulturális, gazdasági, 

szociális és történelmi értékeit. 

4. Specifikus cél: A polgárok lokálpatriotizmusának a fejlesztése. 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Olyan közösségépítő programok, rendezvények, események, táborozások, helyi 

üzemlátogatások, kiállítások szervezése, amelyek során a résztvevők megismerhetik 

a térség természeti, kulturális, gazdasági, szociális és történelmi értékeit. 

Elszámolható költségek: rendezvények szervezési költségei, képzések, úti költségek, 

bérleti díjak, személyi jellegű ráfordítások, marketing és reklámköltségek.   

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében megvalósítható projektek 

kapcsolódnak a TOP pályázati forrásokhoz. Azon civil szervezetek és non-profit 

gazdasági társaságok támogatása, amelyek a HACS területén rendelkeznek 

székhellyel, vagy telephellyel.  Nem támogathatók for-profit rendezvények.  

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A felhívás célcsoportja a helyi civil 

szervezetek, vállalkozói szervezetek és non-profit gazdasági társaságok. 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Pályázatot csak a HACS által lehatárolt 

akciócsoport területén székhellyel/lakhellyel rendelkező pályázó adhat be. 

Kiválasztási kritériumok szervezetek számára: igazolt aktív működési időszak, az 

elmúlt 2 évben megtartott rendezvények/akciók száma, vállalt létszám a 

rendezvényeken. 

9. A támogatás összege: legalább 1 millió forint, legfeljebb 10 millió forint.  
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10. Tervezett forrás: 20.000.000 forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás aránya: 

legfeljebb 100 %. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-10 db. 

11. Forrás ütemezése: 2019 februárja és 2021 januárja közötti időszak. 

12. .A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának a tervezett 

időintervalluma: 2019 februárja és 2021 januárja közötti időszak. 

13. Kimeneti indikátorok: A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy 

nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 5 (darab) (PO23) 
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Sor-
szá
m 

Megnevezés 
(legfeljebb 1-2 

szó) / 
Kulcsprojekt 

(K) – 
amennyiben 

releváns 

Indoklás, alátámasztás 
(legfeljebb 4-5 mondat) 

Specifikus 
cél 

(legfeljebb 
1-2 szó) 

Támogatható tevékenységek 
(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő 
jelleg, 

lehatárolás 
(legfeljebb 

4-5- mondat) 

Célcsoport 
(legfeljebb 1-2 

szó) 

Forrás 
(ezer 
Ft) 

Tervezett 
időintervall

um 
(év, hónap) 

1. 
Természetjáró 
közösségi ház 

építése/K 

A természetjáró közösségi 
ház megépítése kulcsprojekt 

az infrastrukturális alapját 
adja a civil szervezetek 
működésének, valamint 
helyszíne lesz a projekt 

ESZA forrásai 
felhasználásának. Az erős 

civil szektor, a lakosok 
önszerveződése az egyik 

alapja a lakosság 
megtartásának. 

infrastruktur
ális alapot 

ad a 
lakosok 
számára 

szervezett 
rendezvény

eknek. 

A kulcsprojekt keretében a Sarkad, 
Sarkadkeresztúri út 0619/3 hrsz. 

területen könnyűszerkezetes 
közösségi ház kerül megépítésre, 

parkolóval, kerékpártárolóval, kültéri 
terület bekerítésével. Támogatható: 
építési költségek, épületgépészet, 

napelemek telepítése. A kulcsprojekt 
keretében létrehozott épület és udvar 

berendezésre is kerül. A felhívás 
támogatja a tervezési költségeket, 

közbeszerzési költségeket, műszaki 
ellenőr költségeit, projektmenedzsment 
költségeket és egyéb megvalósításhoz 

és elszámoláshoz feltétlenül 
szükséges műveletek költségeit. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna

k a TOP 
pályázati 

forrásokhoz. 

A felhívás 
célcsoportja a 

közszféra. Ezen 
kívül végső 

felhasználók a 
lakosok, civil 

szféra, 
gazdasági 
szféra és 
közszféra. 

70000 

2018 
szeptembe
re és 2020 
augusztus
a közötti 
időszak. 

2 

Közösségi és 
rendezvényterek 

kialakítása, 
felújítása 

Sarkadon 44 aktív civil 
szervezet működik. Több 

rendezvény 
megszervezésére is sor 
kerül rendszeresen.  A 

közösségi- és 
rendezvénytereken 

valósulhatnak meg a statikus 
zárt-, és szabadtéri 

rendezvények. A civil 
szervezetek ERFA 

fejlesztései infrastrukturális 
alapját adják a 

működésüknek, valamint 
helyszínei lesznek a projekt 

ESZA forrásai 
felhasználásának. 

a közösség 
számára 

szervezett 
rendezvény

ek 
infrastruktur

ális és 
eszközbeli 
alapjának 

megerősíté
se. 

A rendezvényterek kialakításához 
kapcsolódó tevékenységek, 

burkolatok, egyéb alacsonyépítészeti 
elemek kivitelezése, magasépítészeti 

elemek, felépítmény, vizesblokk, 
alapinfrastrukturális fejlesztések, 

zöldterület fejlesztés, 
eszközbeszerzések. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna
k a TOP és 
VP pályázati 
forrásokhoz. 

A sziget 
megközelítés
ét biztosító 

híd VP MVH 
pályázati 

támogatás 
felhasználás
ával készült. 

A felhívás 
célcsoportja a 

közszféra, 
civilszféra. Ezen 

kívül végső 
felhasználók a 
lakosok, civil 

szféra, 
gazdasági 
szféra és 
közszféra. 

59167 

2018 
októbere 
és 2020 

szeptembe
re közötti 
időszak. 

3. 
SMART City – 
Élhető város 

koncepciójának 

ELSŐ ÜTEMBEN 
STRATÉGIA, MÁSODIKBAN 
MEGVALÓSÍTÁS. Az élhető 

A művelet 
célja, hogy 
kidolgozásr

A kulcsprojekt első ütemében 
kidolgozásra kerül a SMART City – 

Élhető város koncepciójának a 

Az 
intézkedés 
keretében 

A felhívás 
célcsoportja a 

közszféra. 
9500 

2018 
december
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kidolgozása város koncepciójában 
támogathatók azok a 
fejlesztések, amelyek 

illeszkednek a SMART CITY 
koncepciójába és 

hozzájárulnak a város 
lakosságának az 

életminőség javulásához, így 
a lakosság megtartásához. A 
SMART City – Élhető város 

koncepciója a modern 
település felfogás, amely 

nagymértékben modernizálja 
a városi életet és vonzóvá 
teszi az életteret a lakosok 

számára. Ilyen módon 
lényegesen hozzájárulhat a 

város lakosságmegtartó 
képességéhez. 

a kerüljön a 
SMART 
City – 
Élhető 
város 

bevezetésé
nek a 

koncepciója
. 

stratégiája. A stratégia része kell, hogy 
legyen egy minden területre kiterjedő 
szempontrendszer, amely lehetővé 

teszi a majdani helyi pályázatok 
értékelését és rangsorolását. 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna

k a TOP 
pályázati 

forrásokhoz. 

e és 2019 
november
e közötti 
időszak. 

5. 

Sport- és aktív 
szabadidős 
szervezetek 

megerősítése 

A Sport és szabadidős 
egyesületek jelentős 

számban működnek a HACS 
területén. A szabadidő 

tartalmas, aktív és 
egészséges eltöltése, a 

társasági kötelékek erősítése 
valósul meg a sport és 

szabadidős civil szervezetek 
által szervezett 

rendezvények és események 
alkalmával. A rendezvények 
számának és volumenének 

növelése erősíteni fogja 
szerepüket a társadalomban 

és a térség 
lakosságmegtartó 

képességét. A sportjellegű 
készségfejlesztő programok 
szervezése, mely lehetővé 

teszi a sikeresebb szerepést, 
lehetővé teszi a különböző 
sportágak megismerését és 

esetleges tehetségek 

A művelet 
célja, hogy 
serkentse 
az aktív 

szabadidő 
eltöltését, 
az amatőr 

sporttevéke
nységek 

A helyi felhívások támogatható 
tevékenységei: 5-25 fős, csoportos, 

rendszeres, minimum havi 1 alkalmas 
sportrendezvények támogatása, 

sportjellegű készségfejlesztő 
tanfolyamok támogatás. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna

k a TOP 
pályázati 

forrásokhoz. 

A felhívás 
célcsoportja a 

sportszervezete
k és szabadidő 
egyesületek. 

33833 

2019 
januárja és 

2020 
december
e közötti 
időszak. 
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felszínre kerülését. 

6. 
Kulturális 

szervezetek 
megerősítése 

A HACS területén jelentős 
számban működnek 

kulturális szervezetek, 
egyesületek, alapítványok 

valamint helyi egyéni 
előadók, képzőművészek, 

iparművészek stb. A 
kulturális tevékenységek 

művelése, az egyéni sikerek 
bemutatása által megvalósul 

a társasági kötelékek 
erősítés. A rendezvények és 

események számának és 
volumenének növelése 

erősíteni fogja szerepüket a 
társadalomban és a térség 

lakosságmegtartó 
képességét. A művészeti, 
kulturális készségfejlesztő 
tanfolyamok megtartása az 

mellett, hogy lehetővé teszi a 
sikeresebb alkotást, lehetővé 
teszi a különböző művészeti 

ágak és művészek 
megismerését és esetleges 

tehetségek felszínre 
kerülését. 

A művelet 
célja, hogy 
serkentse 
az aktív 

szabadidő 
eltöltését, a 

helyi 
kulturális és 
művészeti 

életet. 

Olyan kulturális rendezvények, előadó 
és/vagy képzőművészeti műhelyek 
megvalósítása, melyek eredményei 

bemutatásra kerülhetnek a 
kulcsprojektek 

rendezvényhelyszíneinek 
valamelyikén. Olyan rendezvények 

támogatása, amelyek tárgyai 
megtekinthetők a kulcsprojektek 

rendezvényhelyszíneinek 
valamelyikén. Helyi művészek és 

előadók készségfejlesztő képzéseinek, 
műhelymunkákon való részvételeinek, 
alkotóműhelyeken való részvételének 

támogatása. A művészek minden 
esetben támogatott rendezvényen be 
kell, hogy mutassák a fejlődésüket. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna

k a TOP 
pályázati 

forrásokhoz. 
Nem 

támogatható
k for-profit 

rendezvénye
k. 

A felhívás 
célcsoportja a 
helyi kulturális 
szervezetek és 
helyi művészek. 

10000 

2019 
márciusa 
és 2021 
februárja 
közötti 

időszak. 

7. 
Lakossági 

kompetenciafejle
sztés 

A HACS területén jelentős 
problémaként és 

gyengeségként tűnik fel a 
lakosság alul képzettsége 
illetve a felkészületlensége 

az élethosszig tartó 
tanulásra. A szegényebb 

réteg háztartásgazdálkodási 
tudása is alacsony szintű. A 
településen élő csoportok 

közötti súrlódások gyakran a 
kommunikáció hiányából és 

nem megfelelősségéből 
származtathatók. Az 
intézkedési terület az 

A polgárok 
felkészítése 

a sikeres 
együttélésr

e, a 
szellemi és 

anyagi 
gyarapodás

ra a 
megfelelő 

kompetenci
ák 

fejlesztésév
el. 

Olyan rövid egy-két napos tréningek, 
tudásmegosztások, szakmai ismeretek 

átadása, előadások, jógyakorlat 
ismertetések és egyéb rendezvények 

szervezése a polgárok részére, 
amelyek javítják a közösség békés 

gyarapodó együttélésének az esélyeit. 
Különösen bevonandók a szegényebb 

réteg tagjai, a társadalmilag 
inaktívabb, de aktivizálható csoportok: 

gyesen-gyeden lévő anyukák, 
munkanélküliek stb. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna
k a TOP és 

GINOP 
pályázati 

forrásokhoz. 
Nem 

támogatható
k for-profit 

rendezvénye
k. . 

A felhívás 
célcsoportja a 

helyi civil 
szervezetek, 

non-profit 
gazdasági 

társaságok, akik 
képesek a célok 

eléréséhez 
szükséges 

tevékenységek 
megszervezésér
e és a polgárok 

bevonására. 

10 000 

2019 
márciusa 
és 2021 
februárja 
közötti 

időszak. 
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előbbieknek megfelelően 
három irányra fókuszál: 1) a 

tanulás tanulása, 2) 
háztartásgazdálkodás, 3) 

személyközi kompetenciák 
fejlesztése. 

8. 
Lokálpatriotizmu

s erősítése 

A HACS területén jelentős 
problémaként és 

gyengeségként tűnik fel a 
lokálpatriotizmus alacsony 
szintje. A probléma oka a 
gyakorlatban az ismeretek 

hiánya. A polgárok nem 
ismerik a térség természeti, 

kulturális, gazdasági, 
szociális és történelmi 

értékeit. 

A polgárok 
lokálpatrioti
zmusának 

a 
fejlesztése 

Olyan közösségépítő programok, 
rendezvények, események, 

táborozások, helyi üzemlátogatások, 
kiállítások szervezése, amelyek során 
a résztvevők megismerhetik a térség 

természeti, kulturális, gazdasági, 
szociális és történelmi értékeit. 

Az 
intézkedés 
keretében 

megvalósítha
tó projektek 
kapcsolódna

k a TOP 
pályázati 

forrásokhoz. 
Nem 

támogatható
k for-profit 

rendezvénye
k. 

A felhívás 
célcsoportja a 

helyi civil 
szervezetek, 
vállalkozói 

szervezetek és 
non-profit 
gazdasági 
társaságok 

20 000 

2019 
februárja 
és 2021 
januárja 
közötti 

időszak. 

 

6. táblázat. A tervezett műveletek és helyi felhívások összefoglalása táblázatos formában.  
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6.2 Együttműködések 

A HACS több beavatkozási területet azonosított a térségi együttműködések területén: egyrészt a járási 

szintű együttműködéseket kívánja erősíteni azzal, hogy lehetőleg minél több fejlesztésbe – közvetett 

módon – bevonja a járás településeit, lakosságát, vállalkozásait, kézműveseit, művészeit stb. A HKFS 

a nemzetközi együttműködések új lehetőségeit is igyekszik fejleszteni rendezvényeken keresztül. 

Együttműködés más területek akciócsoportjaival. 

Sarkad városának hagyományosan erős kapcsolata van a környező településekkel. Sarkad város és a 

járás települései között jelentős együttműködés alakult az elmúlt időszakban. Az összehangolt térségi 

együttműködés megőrzése, további erősítése és tématerületi szélesítése a jövőben kiemelt cél. 

Továbbá a CLLD HACS igyekszik együttműködni a Napkör Leader HACS-csal, ami leginkább a 

hasonló típusú és célú fejlesztések összehangolásában fog megnyilvánulni. 

Az együttműködések tervezett tématerületei. A járás különböző településeinek, a települési 

hagyományok sarkadi fesztiválokon, rendezvényeken való részvétele, bemutatkozása, közös 

sportrendezvények. A sarkadi járási kézművesek és termelők a rendezvényeken bemutathatják 

kézműves és egyéb termékeiket (hímzés, méz, lekvár, kosár)vagy tevékenységeiket, mesterségüket, 

szolgáltatásaikat. 

Specifikus cél: A helyi, térségi és határon átnyúló együttműködések „Helyi kulturális és művészeti élet 

serkentése” specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá. 

Indoklás, alátámasztás. Az együttműködési projektek elsődleges célja a helyi igényeken túlmutató 

térségfejlesztés, melyet célszerű egységesen, együttműködésben kezelni más településekkel, HACS-

csal. 

Sarkad Város nemzetközi kapcsolatrendszere alapvetően a testvérvárosi kapcsolatokra épül. Jelenlegi 

testvérvárosok: Nagyszalonta, Barót, a romániai Snagov és a németországi Niestetal. 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája jelentős szerepet szám a 

nemzetközi együttműködéseknek, így a tervezett beavatkozások közös megvalósítása a partnerek 

fejlődésére, a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztésére, újraszervezésére, hosszú távú 

közös stratégiák kidolgozására ad lehetőséget, előre mozdítva ezzel a gazdasági és társadalmi 

kohézió megerősítését a térségben, elsősorban a nagyszalontai és a baróti kapcsolatokra építve. 

Az egyik tervezett tématerület a nemzetiségi kultúra ápolása a nemzetközi együttműködéseken 

keresztül, mely jelentheti a külföldi előadóművészek, táncegyüttesek vagy határon túli magyar színi 

társulatok meghívását gazdagítva ezzel a sarkadi programkínálatot. Lehetőség nyílik a hazai 

művészek népszerűsítésére, megismertetésére külföldön, a nemzetközi művészek alkotásai pedig 

időszaki kiállítások keretében megtekinthetők Sarkadon. 

Sarkad Város határon átnyúló kapcsolatainak erősítése (pl. Sarkad, mint turisztikai célpont 

népszerűsítése) egyaránt indokolt a város népességmegtartó képességének növelése érdekében. A 

HACS együtt kíván működni más, a térség fejlődését segíteni hivatott projektekkel, (TOP, LEADER) 

azért, hogy ezek a fejlesztések kölcsönösen kiegészítsék, erősítsék egymást a minél nagyobb hatás 

elérése érdekében. 
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6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

A HELYI AKCIÓCSOPORTOK AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁÉRT FELELŐSEK:  

a) a partnerség mobilizálása;  

b) a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre alapozott, a helyi 

kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának menedzselése;  

c) a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható 

projekt-kiválasztási folyamat kialakítása és működtetése;  

d) a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezetet kijelöléséért.  

1. A HACS összetétele (jelenlegi HACS elnökség, tagság – legalább 10 alapító tag, 

munkacsoportok taglistája név/szervezet, a HACS-ban betöltött pozíció és a szakterület 

megnevezésével). 

 

Az alább felsorolt önkormányzatok civil szervezetek és vállalkozások, a Sarkad területén szerveződő 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösséget a következő tagokkal, 2016. május 27-én, a város 

konzorciumi formában hozták létre.  

Alapító tagok: 

Név      Képviselt szervezet 

 Dr. Mokán István    Sarkad Város Önkormányzata 

 Bubori Beáta Katalin   UNIT C+C Kft. 

 Dr. Szabó Zoltán Gyula  Pelikán Vadásztársaság 

 Nagy Zoltán     K.E.S. 2005 

 Sárközi Sándor   Sarkadi Ipartestület 

 Sándor Károly    Sarkadi Vállalkozók Egyesülete 66 

 Rácz Szilárd Zsolt    Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Táth János    Sarkadi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

 Dr. Sipos Lajos Mihály  Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 

 Nagy István     Nagyablak Gyártó és Forgalmazó Kft. 

 Sarkadi Kálmánné   Sarkadi Kálmánné E.V. 

 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség konzorciumi gyűlése a Helyi Közösség 

képviselőjeként, konzorciumi vezetőnek Dr. Mokán Istvánt Sarkad Város polgármesterét választotta 

meg a Helyi Közösség munkaszervezetként a Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesületet jelölte ki. 



46 
 

 

1. A HACS szervezeti felépítésének bemutatása  

 

A HACS tagsága nyitott, nincs olyan szabály érvényben, ami a csatlakozást megakadályozza. 

Az együttműködés alkalmas annak a program befejezését követően történő folytatására. 

A helyi közösségi fejlesztési stratégia sikeres végrehajtása érdekében szükséges a HACS-nak 

gondoskodni szakmailag felkészült lebonyolító szervezetről. Ez az elsősorban adminisztratív 

feladatokat ellátó szervezet felel az igazgatási és pénzügyi feladatokért. 

 

HACS

KÖZGYŰLÉS

Munkaszervezet

 

Elnökség

 

Helyi Bíráló 

Bizottság

 

Felhívás 

előkészítő 

munkacsoport

  
 

 

 

2. A HACS szervezeti felépítésének bemutatása  

 

A HELYI AKCIÓCSOPORTOK AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁÉRT FELELŐSEK:  

a) a partnerség mobilizálása;  

b) a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre alapozott, a helyi 

kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának menedzselése;  

c) a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható 

projekt-kiválasztási folyamat kialakítása és működtetése;  

d) a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezetet kijelöléséért.  
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Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása. 

 

6.3.1. A konzorcium vezetője 

 A konzorcium tagjai a konzorciumvezetőt a konzorcium teljes körű képviseletével hatalmazzák fel. A 

konzorciumvezető konzorcium nevében az Együttműködési Megállapodást köt a támogatóval. 

A konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a konzorcium fenntartása és megfelelő 

működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  

A konzorcium vezetője egyszemélyi felelősséggel tartozik a konzorcium tagjainak munkájáért, valamint 

a helyi pályáztatás útján megítélt támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért.  

A konzorcium vezetője felel a HKFS-ben megfogalmazottak megvalósításáért. E felelősségi körében 

jogosult a többi konzorciumi tag felé intézkedéseket tenni. Ha a konzorcium vezetője a konzorciumi 

tagok feladatainak ellátásában a figyelmeztetés ellenére is tartós zavarokat észlel, a jelen dokumentum 

foglaltak szerint jár el. 

A konzorcium vezetője gondoskodik a HACS szükség szerinti, de legalább félévente történő 

összehívásáról.  

Feladata ellenjegyezni a HACS, beleértve a HBB döntéseit, valamint a FEMCS helyi felhívás 

véglegesítésére vonatkozó javaslatait. 

 

6.3.1 HACS feladatai 

A helyi akciócsoport felelős helyi szinten a közösségvezérelt HKFS elkészítéséért, benyújtásáért, 

valamint az IH által kiválasztott HKFS szabályos megvalósításáért. 

A HKFS megvalósításának igazgatási és pénzügyi feladatain kívül a HACS-ok feladata a térségi 

animáció: a potenciális érintettek mobilizálása, képessé tétele fejlesztési elképzeléseik 

megvalósítására, a projekt elképzelések közötti és a potenciális kedvezményezettek közötti 

kapcsolatok erősítése a HKFS céljainak megvalósítása érdekében, illetve olyan tevékenységek 

kezdeményezése, amelyek későbbi együttműködéseket és projekteket alapoznak meg. 

A HACS további fontos feladata a partnerség képviselete, kapcsolattartás külső szervezetekkel, ezáltal 

a HACS ismertségének, térségi beágyazottságának erősítése. A HACS-nak a HKFS megvalósítása 

során kötelező együttműködnie a támogató intézményrendszerrel. Amennyiben a HACS működésének 

szabályosságával és átláthatóságával kapcsolatban tartósan súlyos kifogás merül fel az IH részéről, az 

Együttműködési Megállapodásban és a Támogatási Szerződésben rögzítettek alapján az IH elállhat a 

szerződés további teljesítésétől. 
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A HACS feladatai a szervezet kialakításával kapcsolatban: 

Konzorciumi formában működő helyi akciócsoport esetén: a konzorcium tagjai a HKFS megvalósítása 

érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötnek; 

a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon megválasztja a konzorcium 

vezetőjét és a 3 tagú vezetőséget (Elnökség), amelyben az akcióterület civil, vállalkozói és 

önkormányzati/közszféra szereplői is képviseltetik magukat; tagjai közül munkaszervezetet választ a 

HKFS végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív és igazgatási feladatok ellátására. 

A HKFS kiválasztására vonatkozó IH támogatói döntést követő 2 hónapon belül benyújtja a HKFS 

végrehajtásában résztvevő munkatársak (fizetett alkalmazottak) önéletrajzát az IH-nak; tagjaiból és a 

meghívottakból létrehozza a helyi Felhívás Előkészítő Munkacsoporto(ka)t; tagjaiból és a 

meghívottakból létrehozza a Helyi Bíráló Bizottságo(ka)t. 

A HACS működtetésével kapcsolatos irányítási és adminisztratív feladatok kéri az IH-t a helyi 

felhívásokról szabályossági nyilatkozat kiadására; benyújtja az IH-nak benyújtandó éves előrehaladási 

jelentéseket  

 benyújtja az IH-nak a kifizetési kérelmeket és az azzal egybekötött féléves időközi 

beszámolókat; 

 elfogadja a HKFS-t és amennyiben szükséges, javaslatot tesz és benyújtja az IH-hoz a HKFS 

módosítását; kapcsolatot tart a végrehajtás különböző szintjeivel és a külső szervezetekkel. 

A helyi felhívásokkal, értékeléssel és kiválasztással kapcsolatos HACS feladatok az IH szabályossági 

nyilatkozata alapján jóváhagyja (a HACS vezetőjének ellenjegyzésével) és saját honlapján keresztül 

meghirdeti a helyi felhívásokat és azok módosításait  a HACS tagjai segítséget nyújtanak a potenciális 

kedvezményezettek számára a fejlesztési elképzeléseik kialakításához (mozgósítás, tájékoztatás, 

információnyújtás, szakmai segítségnyújtás, hálózatépítés stb.); 

A HBB javaslata alapján dönt (a HACS vezetőjének ellenjegyzésével) a helyi támogatási kérelmek 

elutasításáról, vagy azok támogatására irányuló javaslatát megküldi az irányító hatóságnak a HBB –

döntési javaslatot meghozó – ülésének jegyzőkönyvével együtt. Az IH-nak eljuttatott hiánytalan HBB 

jegyzőkönyv a feltétele a támogatási kérelmek végső ellenőrzése megkezdésének.  
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6.3.2 HACS közgyűlése 

 

A HACS közgyűlése a tagok képviselőiből áll.  

A HACS közgyűlése, a helyben élők „fóruma”, ahol képviselhetőek és formálisan megjeleníthetőek a 

helyi igények, lehetőségek, artikulálódnak érdekek, formálódnak a helyi fejlesztés irányai. 

E tevékenység keretében a HACS-ok felelősek:  

 az animációért, társadalom- és gazdaságszervezésért;  

 térségi stratégiai gondolkozás elősegítéséért, HKFS tervezéséért;  

 a HKFS megvalósulásáért és az egyes projekteknek monitoringjáért és értékeléséért – a 

visszacsatolási és tanulási folyamat működtetéséért;  

 a végrehajtás különböző szintjeivel és a külső szervezetekkel való kapcsolattartásért.  

A közgyűlés a HACS legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.  

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

 Döntés a HACS megalkotásáról és tagfelvételről 

 Döntés a HACS Szervezeti és Működési Szabályzatáról, illetve annak módosításáról. 

 Az elnökség tagjainak megválasztása,  

 Döntés a HACS képviseletére jogosult személyről, aki egyben az elnökség elnöke. 

 Amennyiben könyvvizsgáló megbízása szükséges, könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, 

díjazásának megállapítása;  

 A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása 

 A felhívás előkészítő munkacsoportok tagjainak kijelölése, visszahívása 

 A munkaszervezet éves beszámoló jóváhagyása  

A döntések előkészítése: a Munkaszervezet előkészítése után az elnökség elnöke terjeszti elő. 

A közgyűlés dönthet helyi fejlesztési stratégia egyes tématerületeinek kidolgozása, egyeztetése 

érdekében szükséges, az adott témában jártas szereplőkből álló tematikus munkacsoportok 

létrehozásáról. A partnerség mobilizálására és a társadalmi, gazdasági partnerek tudásának 

integrálására jól bevált eszköz a tematikus és/vagy területi munkacsoportok létrehozása, valamint az 

igényekre szabott kommunikáció. E munkacsoportok tagjai a későbbiekben segítséget nyújthatnak a 

helyi felhívások és esetlegesen a támogatási kérelmek elkészítéséhez is; Ezt az SZMSZ- ben kell 

rögzíteni. 

A közgyűlést az Elnökség elnöke (akadályoztatása esetén helyettese) hívja össze és vezeti.  

A közgyűlést évente legalább egyszer – illetve szükség szerint – kell összehívni  

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 8 nappal megelőzően a tagoknak megküldött meghívó 

útján kell összehívni. A meghívót elektronikus úton is megküldhető. 

A meghívónak tartalmaznia kell:  

 a közgyűlés időpontját és helyét  
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 a közgyűlés megtartásának a módját  

 a közgyűlés napirendjét  

 a szavazati jog gyakorlásához az előírt feltételeket  

 a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét  

A közgyűlésen személyes – vagy meghatalmazott útján történő – megjelenéssel lehet részt venni. A 

meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A képviseleti 

meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat.  

Rendkívüli közgyűlést az Elnök– ha azt a HACS működésével kapcsolatban szükségesnek tarja – 

bármikor összehívhat.  

A tagok a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben –az éves beszámoló jóváhagyása kivételével 

Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. 

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak a Elnök írásban 

köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a Tagoknak legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A 

Tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi Tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a Elnök 

megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a Tagokkal. 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó 

rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot 

képviselő Tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne. A határozathozatal napja a 

szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja.  

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Tagok több mint felét képviselő jelen van. 

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a 

megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet 

hosszabb, mint huszonegy nap.  

A döntéshozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával történik.  

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de kijelölhet olyan területeket, amely ennél 

szigorúbb arányt ír elő. 
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6.3.3 HACS elnöksége 

 
Az elnökség 3 tagú, amelyben az adott város(rész) civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli 

szervezeteit 1-1- fő képviseli. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Az 

elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az elnök hatásköre nem 

különbözik az elnökség többi tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a szervezet képviseletére.  

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség 

felel a közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata első sorban az operatív 

irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának 

kezdeményezése. Egyetlen tagja sem lehet a HACS alkalmazottja. 

Az elnökség tagjait és elnökét a közgyűlés választja. 

Az elnökség 

 Kialakítja és irányítja a HACS belső munkaszervezetét 

 Gondoskodik az előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról 

 Dönt azokban a kérdésekben, melyeket nem utaltak a Közgyűlés vagy egyéb döntéshozó szerv 

kizárólagos hatáskörébe. 

 Rendszeresen tájékoztatja a HACS Közgyűlését, a Felügyelőbizottságot 

 Intézkedik a közgyűlési és az ellenőrző testületi döntések megfelelő határidőben történő 

kezdeményezéséről és azok határozatainak megfelelő időben történő végrehajtásáról 

 a Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) tagjainak meghatározása 

 

 

6.3.4 A HACS Helyi Bíráló Bizottsága 

 

A HACS a helyi támogatási kérelemről születő döntés megalapozására Helyi Bíráló Bizottságot állít fel 

későbbiekben HBB), amely minden értékelt projektet megvizsgál és elkészíti a döntési javaslatát, 

amelyet a HACS vezetője ellenjegyez. 

 

Helyi Bíráló Bizottság tagjait a Közgyűlés választja  

Tagjai operatív döntéshozói feladatokat látnak el stratégia megvalósítása során  

Összetétele biztosítja, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami 
hatóságnak nem minősülő partnerek adják. Az állami hatóságnak minősülő személyek tagsága a HBB-
ben csak ebben a képviseleti minőségükben vehetők számba.  
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A HBB feladata: 

 Szakmailag alátámasztja és segíti az IH vezetőjét végső támogatási döntése meghozatalában; 

 Az általa rangsorolt kérelmekkel kapcsolatban döntési javaslatot tesz: 

o kérelmek támogatására 

o kérelmek elutasítására 

 dönt a HACS munkaszervezet által felterjesztett helyi támogatási kérelmek rangsoráról és a 

támogatás összegéről; 

 Megvitatja a kérelmek értékelésével kapcsolatos kérdéseket, felmerülő problémákat; 

 A Helyi Bíráló Bizottság hatáskörét és kötelezettségeit az ülésein gyakorolja. 

 amennyiben a HBB egyetért a helyi támogatási kérelmek munkaszervezet által történt 

értékelésével, úgy az ügyrendjében szabályozott módon jóváhagyja azt; 

 amennyiben a HBB nem ért egyet a helyi támogatási kérelmek munkaszervezet által történt 

értékelésével, úgy az érintett helyi támogatási kérelm(ek)et indoklással ellátva visszaküldi 

újraértékelésre, amelyet a korábbi értékelőktől eltérő, a felhívás vonatkozásában elvárt releváns 

szakértelemmel rendelkező harmadik személynek kell elvégeznie; 

 a HBB titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet a HBB üléseiről jegyzőkönyvet készít. 

A HBB által hitelesített jegyzőkönyvet a munkaszervezet megküldi a HACS elnökének 

ellenjegyzésre; 

 a HBB titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet a HACS elnöke által ellenjegyzett 

hiteles jegyzőkönyvet a HBB ülést követő megküldi a bizottsági tagoknak, valamint az IH-nak. 

 

A Helyi Bíráló Bizottság ülései nem nyilvánosak. A tagjai szavazati joggal, valamint az állandó és eseti 

meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt. 

Állandó meghívott a munkaszervezet vezetője tanácskozási joggal. 

Helyi Bíráló Bizottság titkársági feladatait a munkaszervezet látja el. 

Az eseti meghívottak az elnök külön felkérésére vesznek részt a Testület munkájában, szavazati joggal 

nem rendelkeznek. Az állandó és meghívott tagoknak (helyettesítés esetén a helyettesítő tagnak) 

titoktartási és pártatlansági nyilatkozatot kell aláírniuk. 

A Helyi Bíráló Bizottság tagjai valamennyien egy szavazattal rendelkeznek. 

Helyi Bíráló Bizottság munkájában részt vevő valamennyi személynek, pártatlansági- és titoktartási 

nyilatkozatot kell aláírnia. Amennyiben valamely tagnak egyéni érdekeltsége van az ülésen tárgyalt 

témában, nem vehet részt annak megvitatásában és a szavazásban. Ezt az ülés előtt írásban az elnök 

részére jeleznie kell. 

A HBB ügyrendjét az Irányító Hatóság hagyja jóvá. 

A HBB-nek törekednie kell a döntési javaslata megfogalmazása során a HKFS célkitűzéseihez 

leginkább illeszkedő, és céljainak eléréséhez leginkább hozzájáruló kérelmek kiválasztására. A 

kérelmek kiválasztását és a támogatási összeg rögzítését követően a HACS a kérelmeket a 

támogathatóság végső ellenőrzése céljából benyújtja az Irányító Hatósághoz.  
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6.3.5 A HACS Munkaszervezete 

 
A HACS-nak meg kell jelölnie egy jogképes és cselekvőképes munkaszervezetet, amely ellátja az 

adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. Ennek érdekében a HACS kiválaszt a konzorciumi közül egy 

non-profit szervezetként működő partnert. 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség konzorciumi gyűlése a Helyi Közösség 

képviselőjeként, konzorciumi vezetőnek Dr. Mokán Istvánt Sarkad Város polgármesterét választotta 

meg a Helyi Közösség munkaszervezetként a Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesületet jelölte ki. 

A munkaszervezet kiválasztásakor fontos, hogy a vezető és a munkatársak rendelkezzenek a 

feladatok ellátásához szükséges szakértelem mellett a térség közössége és gazdasága fejlesztéséhez 

használható szakmai háttérrel és megfelelő helyismerettel. A munkaszervezet létszáma a működés 

során ellátandó feladatok volumenének mértékétől, valamint a HACS finanszírozási kapacitásától függ. 

A munkaszervezet 4 főből áll, ezek a Munkaszervezet vezető, Pénzügyi ügyintéző, Irodai 

adminisztrátorok. A munkaszervezetbe további személyek vehetők fel, amit az SZMSZ-ben kell 

rögzíteni. 

A HACS egy megfelelő szakmai képességekkel és tudással rendelkező munkaszervezet vezetőt nevez 

meg. A munkaszervezet vezetője munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét. Feladata különösen:  

 a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

 a HKFS tervezési folyamatának menedzselése;  

 a munkaszervezet napi működtetése;  

 részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva a Helyi Bíráló Bizottság munkáját;  

 a kérelmeket döntésre való felterjesztése;  

 beszámolás az elnökségnek, elnöknek a működésről.  

A Munkaszervezetet az Elnök felügyeli. 

Az HACS szabályzata szerint képviseleti joggal rendelkező elnök által meghatározott és tovább 

delegált a Szervezeti és Működési Szabályzatban is rögzített ügyletek körében, az elnök által adott 

meghatalmazás szerint önálló képviseleti joggal rendelkezhet.  

A munkaszervezet munkatársai segítik a munkaszervezethez beérkező projektötletek kérelemmé való 

érlelését, valamint a potenciális támogatást igénylőket támogatási kérelmük összeállításában és az 

elszámolásban.  

A HBB megalapozott döntéshozatala érdekében a munkaszervezetnek kulcsszerepe van a támogatást 

igénylők tájékoztatásában, a velük való kommunikációban, ügyfélszolgálat működtetésében, 

információszolgáltatásban. A projektjavaslatok benyújtásának előkészítése érdekében a 

munkaszervezet tagjai segíthetik őket abban, hogy a HKFS illeszkedés szempontjából, valamint formai 

szempontból is megfelelő legyen. A megfelelően előkészített projektjavaslat lerövidíti a döntéshozatali 

időt és tehermentesíti a munkaszervezetet a projekt javaslathoz kapcsolódó hiánypótlásokkal, 

átdolgozással kapcsolatos további tevékenységektől.  
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A munkaszervezet feladatkörébe tartozik a beérkezett projektjavaslatokról és a HBB döntéseiről szóló 

nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése, benyújtott projekt adatlapok előkészítése döntéshozatalra, 

hiánypótoltatás, valamint a HBB felhatalmazása esetén a záradékolás. A munkaszervezet biztosítja a 

HBB tevékenységét segítő technikai hátteret, infrastruktúrát.  

Fontos a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási 

képességeik fejlesztését is. 

 

6.3.7. A Felhívás Előkészítő Munkacsoport  

A FEMCS a helyi felhívások szakmai tartalmának meghatározásában résztvevő szakmai-

javaslattevőtestület. Egy FEMCS egy vagy több helyi felhívás előkészítéséért is felelős lehet.  

Összehívásának, feladatainak és működésének részletezését a FEMCS ügyrend tartalmazza.  FEMCS 

titkársági feladatait ellátó HACS munkaszervezet  

- összehívja a FEMCS üléseket és a meghívóval együtt kiküldi a helyi felhívás tervezetét; 

- a munkacsoport üléseken elhangzottakról emlékeztetőt készít; 

- elvégzi a munkacsoport ülésen elfogadott javaslatok átvezetését a helyi felhívás 

tervezeten; 

- javaslatot tesz a helyi felhívás és dokumentumainak végleges formájára, tartalmára. 

A FEMCS állandó meghívottja az IH képviselője, aki gondoskodik a helyi felhívás szabályosságának 

felügyeletéről; tájékoztatja a FEMCS tagokat a minden felhívást érintő általános szempontokról, 

információkról; konzultációs lehetőséget biztosít a FEMCS tagok számára. 

A FEMCS tagok: szakmailag támogatják a helyi felhívások kialakítását: véleményeznek, javaslatot 

tesznek, minőségbiztosítanak, szükség szerint elkészítik a felhívás adott részeinek első változatát; 

határidőre véleményezik a FEMCS ülések emlékeztetőit. 
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6.3.8 A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása. 

 
A HKFS megvalósítása érdekében támogatandó projektekre, a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tesz 

javaslatot. A HBB összetételéről a HACS közgyűlése dönt. A HBB összetételére vonatkozó 

szabályoknak nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, úgy hogy a részvétel lehetősége minden tag 

számára ismert és biztosított legyen.  

A HBB-nek jól kell reprezentálni a három érdekszféra egyelő arányú képviseletét.  

A HBB-ben a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. A HACS 

az ügyrendjén belül rendelkezhet írásos kiválasztási eljárás alkalmazásáról is. A HBB-k ügyrendjét az 

IH fogadja el.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozó testületben a civil, a vállalkozói és az önkormányzati érdekek 

képviseletének egyensúlya valóban biztosított, legyen elkerülendő, hogy az egyes szervezeteket 

képviselő személyek másik érdekszféra képviseletében is megjelenjenek 

Fontos, hogy a támogatásra kiválasztott projektek a HKFS célkitűzéseihez legjobban illeszkedő, a helyi 

felhívás kiválasztási kritériumainak leginkább megfelelő fejlesztések legyenek, rangsorolásukra ezen 

illeszkedésnek és megfelelésnek mértékében kerüljön sor;  

A kiírásoknál a HACS feladata a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási 

eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az 

összeférhetetlenséget.) A pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a Stratégiával, e 

műveleteknek az adott stratégiai célkitűzések és célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk révén. A 

pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang 

biztosítása a fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás szükségességének mérlegelése, pályázati 

felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a 

kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását – megfelelő időtartam biztosításával. 

A HACS dönthet úgy, hogy az általa meghirdetésre kerülő helyi felhívásra kérelmet benyújtani jogosult 

szervezetek között megjelenhet akár a HACS maga, illetve akár a HACS tagjai. Azonban a 

1303/2013/EU Rendelet 34. cikk (3) b) pontja értelmében minden ilyen esetben gondoskodni 

szükséges a hátrányos megkülönböztetéstől mentes, objektív kritériumokon alapuló átlátható 

kiválasztási eljárásról, amely elkerüli az összeférhetetlenséget, valamint biztosítja, hogy a kiválasztási 

döntések során a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják.  

A projektek kiválasztásakor a kiválasztás szabályainak nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, a 

döntéshozatal során pedig szükséges gondoskodni a személyi szintű összeférhetetlenségről.  

A HACS dönthet úgy, hogy a döntéshozó testület mellé egyéb értékelést előkészítő, segítő 

munkacsoportot vagy más szervezeti egységet hoz létre. A HACS működését leíró 

alapszabály/SZMSZ pontosan meghatározza ezen testület(ek) döntési jogosítványá(ai)t.  

A HACS kompetenciájába tartozik a helyi felhívások és a projektbenyújtási feltételek közzététele, 

beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását. A kiválasztás főbb paramétereit a HKFS-ben 

rögzíteni kell. A projektkiválasztás eljárásrendjét a 272/2014. Korm. rendelet tartalmazza.  
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A döntéshozó testület a Helyi Bíráló Bizottság. 

 

A Helyi Bíráló Bizottság döntéshozatalának eljárási rendje 

A Helyi Bíráló Bizottság az egyes kérelmekre vonatkozó döntési javaslatáról szavazással határoz. A 

Helyi Bíráló Bizottság határozatképességéhez a megválasztott tagok 50%+1 fő jelenléte szükséges. Az 

Elnök, vagy meghatalmazottja jelenléte kötelező. 

A Helyi Bíráló Bizottság határozatát egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. 

A döntés módja nyílt, kézfeltartásos szavazás. 

A Helyi Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkezők szavazati jogának mértéke egyenlő; 

A Helyi Bíráló Bizottság döntései a következők lehetnek: 

 a kérelem támogatását megfogalmazó javaslatok, amelyek kimondják, hogy a kérelmek 

jelenlegi formájukban támogathatóak 

o a munkaszervezet vezető javaslatának jóváhagyásával; 

o a munkaszervezet vezető javaslatának felülbírálásával; 

 kiegészítő információ bekérése a kérelemben foglalt tények, adatok további alátámasztására; a 

kérelem a Testület következő ülésén kerül megtárgyalásra; 

 a kérelem elutasítását megfogalmazó javaslat, amelynek tartalmaznia kell az elutasítás 

indoklását 

o a munkaszervezet vezető javaslatának jóváhagyásával; 

o a munkaszervezet vezető javaslatának felülbírálásával. 

A munkaszervezet vezetője által formai okokból javasolt elutasítást a A Helyi Bíráló Bizottság nem 

bírálhatja fölül. 

A HACS által jogosultnak ítélt helyi támogatási kérelmeket a HACS a helyi felhívásban szereplő 

tartalmi értékelési szempontok szerint értékeli. 

A tartalmi értékelés folyamata a helyi támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési 

szempontok alapján történő vizsgálatát és ez alapján történő minősítését foglalja magában. A 

tartalmilag értékelt helyi támogatási kérelmeket a HACS munkaszervezete döntésre terjeszti fel a Helyi 

Bíráló Bizottságnak (a továbbiakban HBB). 

Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a helyi támogatási kérelemben található információk 

nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására a HACS egyszeri alkalommal a 

támogatást igénylőtől tisztázó kérdés formájában információkat kérhet a helyi támogatási kérelemben 

megjelölt módon. A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására 

nincs lehetőség. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni. 

Ha a helyi támogatási kérelemben található információ nem egyértelmű - amennyiben erről a helyi 

felhívás rendelkezik - a döntés-előkészítés érdekében a HACS szóbeli egyeztetési lehetőséget 

biztosíthat a támogatást igénylőnek. A szóbeli egyeztetés célja, hogy az értékelés során a helyi 

felhívásban szereplő céloknak koncepcionálisan megfelelt helyi támogatási kérelmek minél jobb 

szakmai és formai minőséget érjenek el a támogatói döntésig. A szóbeli egyeztetés során a kérelem 

tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készítése szükséges. 
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A HBB a helyi támogatási kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító javaslatot a kérelmek – helyi 

felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, vagy - 

amennyiben a felterjesztett értékeléssel nem ért egyet – újraértékelését javasolhatja. A HBB feltétellel 

vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat és ilyet a HACS 

sem küldhet az irányító hatóságnak. 

A HACS a HBB döntési javaslata alapján a helyi felhívásban meghatározott határidőn belül dönt a helyi 

támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az irányító 

hatóságnak a HBB – döntési javaslatot meghozó – ülésének jegyzőkönyvével együtt.  

A HACS a támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az elutasító döntéséről tájékoztatja a 

támogatást igénylőt és felszólítja a támogatásra javasolt támogatást igénylőket támogatási kérelmük az 

IH-hoz történő benyújtására. 

A támogatást igénylők a helyi támogatási kérelmük értékelését a tájékoztatás közlését követően 

megtekinthetik. 

A kérelmeket döntésre a munkaszervezet munkatársa(i) terjeszti(k) elő: szükség szerint kiegészítő 

tájékoztatást ad(nak) a kérelemmel és az értékeléssel kapcsolatban, illetve részletezi(k) az értékelő 

lapban foglaltak indokait. A döntés előkészítés során a HBB megvizsgálja az értékelő lapokat, és 

szükség esetén bekérheti a teljes kérelmi dokumentációt, mely az ülésen az előterjesztett kérelmek 

esetén rendelkezésre áll. A munkaszervezet vezető feladata az ülésre előterjesztett kérelmek másolati 

példányának előterjesztése és szükség esetén a HBB tagok részére a betekintés lehetővé tétele. 

A HBB a munkaszervezet által előterjesztett kérelmeket több ülésen bírálhatja el, de tekintettel az egy 

pályázati fordulóra egy döntést hoz, melyet jegyzőkönyvben rögzít. A támogatott és elutasított 

kérelmekről külön felterjesztési listát készít. Ezután a HBB az eljárási rendnek megfelelő módon 

terjeszti fel javaslatát az IH elé. 

Az Irányító Hatóság vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jóváhagyja a HBB döntési 

javaslatát, vagy elutasítja azt. 

Az IH vezetője az adott kérelemmel kapcsolatos döntési intézkedések (levél– és határozat kiküldése, a 

támogatásban részesített kérelmek listájának közzététele , megtörténte előtt jogosult felfüggeszteni 

azt, ha a kérelemmel kapcsolatban jogszabály vagy az érintett rendelet, illetőleg az Irányító Hatóság 

belső szabályzatai megsértéséről tudomást szerez; 

A döntés eredményéről történő tájékoztatást követően a támogatást igénylő jogosult a kérelmére 

vonatkozóan az értékelő lapban és az emlékeztetőben foglaltakat megismerni. 
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6.3.9 A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, készségek) 

bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében. 

 

A munkaszervezet kiválasztásakor fontos, hogy a vezető és a munkatársak rendelkezzenek a 

feladatok ellátásához szükséges szakértelem mellett a térség közössége és gazdasága fejlesztéséhez 

használható szakmai háttérrel és megfelelő helyismerettel 

A munkaszervezet létszáma a tervezés alapján 4 fő, egy munkaszervezet vezető, (heti 40 órában) , 

egy pénzügyi ügyintéző, és két adminisztrátorból áll, akik részmunkaidőben vagy megbízási 

szerződéses jogviszonyban segítik a HACS munkáját. 

A HACS egy megfelelő szakmai képességekkel és tudással rendelkező munkaszervezet vezetőt nevez 

meg. A munkacsoport vezető felsőfokú végzettséggel,2 év projekt tapasztalattal kell rendelkezzen. A 

közigazgatási gyakorlat előnyt jelent. 

A munkaszervezet vezetője munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét. Feladata különösen:  

- a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

- a HKFS tervezési folyamatának menedzselése;  

- a munkaszervezet napi működtetése;  

- részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját;  

- a kérelmeket döntésre való felterjesztése;  

- beszámolás az elnökségnek, elnöknek a működésről.  

A munkaszervezet munkatársai segítik – HACS működésének koordinálásán túl - a 

munkaszervezethez beérkező projektötletek kérelemmé való érlelését, valamint a potenciális 

támogatást igénylőket támogatási kérelmük összeállításában és az elszámolásban. Munkájukról 

beszámolási kötelezettséggel a munkaszervezet-vezetőnek tartoznak. 

Pénzügyi ügyintéző pénzügyi végzettséggel, és legalább két év projektekkel kapcsolatos szakmai 

tapasztalattal kell rendelkeznie 

Az asszisztens: felsőfokú vagy szakirányú végzettség (kommunikáció, projektasszisztens, marketing 

stb…) kell rendelkezzen. 
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3. A működés fizikai feltételeinek bemutatása. 

 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség konzorciumi gyűlése a Helyi Közösség 

munkaszervezetként a Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesületet jelölte ki. 

A munkaszervezetnek irodát a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület biztosít térítésmentesen. Ez 

garantálja a biztonságos működést. A működéshez szükséges költségek (irodaszer, posta, telefon) a 

költségvetésbe beépítésre került. Külön költséget határoltunk el a kötelező nyilvánosság biztosításán 

felül marketingre, tájékoztatásra is. 

Sarkadon a Munkaszervezet működése biztosított. 

 

4. A működésre tervezett költségvetés alátámasztása. 

 

Az IH támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt 

HKFS megvalósításához szükséges működési feladatok (közösségszervezési, animációs, 

kommunikációs, továbbá menedzsment és program-monitoring) ellátásának költségeire. 

A támogatási szerződés alapján folyósított támogatás a munkaszervezetnél felmerült  

 előkészítési költségekre  

 a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó 

működési költségekre, valamint  

 az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése,  

 a közösségvezérelt HKFS megvalósítás előmozdítása, és  

 HKFS-monitoring költségeire (együtt: működési költségek) használható.  

 

Költségtípus Megnevezés 
Mennyi

ség 

Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó 

egységárra jutó 

ÁFA (Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Helyi közösségi fejlesztési 

stratégia készítése. 
1 db 2 913 386 786 614 3 700 000 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak költségei 

Szakmai megvalósításban 

közreműködő munkatársak 

költségei: HACS 

munkaszervezet költségei. 

34 hó 705 050 0 23 971 700 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 

jellegű ráfordítás 

HACS HBB és FEMCS 

megbízási és tiszteletdíjak. 
34 hó 175 000 0 5 950 000 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

Egyéb kommunikációs 

tevékenységek költségei 
1 db 374 803 101 197 476 000 
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költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó útiköltség, 

kiküldetési költség 

Nemzetközi 

együttműködési 

programokhoz kapcsolódó 

útiköltségek. 

1 db 314 964 85 040 400 004 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság költségei a 

Széchényi 2020 KTK 

szerint. 

1 db 165 354 44 646 210 000 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Szakmai megvalósítást 

segítő külső szakértők 

költségei. Irodafenntartási 

költségek, 

telekommunikációs 

költségek. 

34 hó 60 035 
16 209 

2 592 296 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Nemzetközi 

együttműködéshez 

kapcsolódó tolmácsolási, 

fordítási költségek. 

1 db 157 481 42 519 200 000 

 

 

7. táblázat. A működési költségek analitikája 

 

6.4 Kommunikációs terv 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról 

letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati 

Kézikönyv” tartalmazza.  

Célcsoport meghatározása 

A közösségvezérelt fejlesztések alapelvének értelmében a HKFS tervezése, és megvalósítása során a 

végső célcsoportot az akcióterületen élő helyi lakosság képezi, így az egyes kommunikációs 

tevékenységek fókuszában is e célcsoport áll. Az alkalmazott marketingkommunikációs eszközök 

elsőrendű célja a lakosság tájékoztatása, a fejlesztések széleskörű nyilvánosságának és az 

információhoz való hozzáférés biztosítása. 

Mindemellett különböző szervezetek, intézmények célzott megszólítása egyaránt indokolt. Ezek 

különösen a potenciálisan érintett civil szervezetek és gazdasági társaságok, valamint a város 

kulturális csoportjai (pl. hagyományőrző csoportok, művészeti csoportok), a kulturális élet javításáért 

felelő/tenni akaró csoportok (pl. művelődésszervezők, művelődési intézmények igazgatói, aktív helyi 

közösségek). Továbbá a felhívás kiemelt célja a sérülékeny társadalmi csoportok (nők, idősek, romák 

stb.) és azok segítőinek (pl. szociális munkások, családsegítők) bevonása, így e csoportok 

megszólítására külön figyelmet szükséges szentelni. 

A célcsoportok megfelelő elérése a projekt-előkészítés, megvalósítás és fenntartás időszakában 

egyaránt biztosítandó 

http://www.szechenyi2020.hu/
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A kommunikációs tevékenységek felsorolása/ bemutatása: 

a) Kommunikációs terv készítése. 

A projekt előkészítő szakaszában kommunikációs tervet készítünk, amely tartalmazni fogja a projekt 

életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz 

rendelt költségeket. A kommunikációs tervet a támogatási szerződés (TSZ) kötéséhez szükséges 

dokumentumok beadásával egy időben adjuk be. 

b) Projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése a honlapunkon. 

A létrehozandó honlapunkon megjelenítjük a projekt információit, és az adatokat naprakészen tartjuk. A 

honlap főoldaláról jól látható helyen elérhető lesz az európai uniós támogatásból megvalósuló 

fejlesztéseket bemutató aloldal. Szükséges a projekthez tartozó aloldal üzemeltetése és a projekt 

során keletkezett dokumentumok szerkesztés- és feltöltés- folytonosságának biztosítása a projekt 

teljes időtartama alatt, hiszen itt jelennek majd meg a friss írek, publikációk is. (34 hónap) 

c) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

Sajtóközleményt fogalmazunk meg és küldünk ki a sajtólistánkon szereplő médiának a projekt 

indításáról. Összegyűjtjük a média megjelenéseket. 

d) „B” típusú tábla elhelyezése a beruházás helyszínén 

A projekt megkezdésének időpontjában kihelyezzük a „B” típusú táblát a beruházás helyszínére. 

e) Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

A fotódokumentációt megbízott profi fotós fogja készíteni, a fotók minősége professzionális 

felhasználást tesz lehetővé, nyomdai felhasználásra alkalmasan fognak rendelkezésre állni. 

f) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

Sajtóközleményt fogalmazunk meg és küldünk ki a sajtólistánkon szereplő médiának a projekt 

zárásáról. Összegyűjtjük a média megjelenéseket. 

g) TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal  

A projekt zárásával egy időben feltöltjük a TÉRKÉPTÉR felületre a fejlesztést igényesen bemutató 

fényképeket. 

h) A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és 

elhelyezése 

A projekt fenntartási időszakának megkezdésekor „D” típusú táblát a helyezünk el a beruházás 

helyszínére. 

A kötelező nyilvánosság megvalósítása a Munkaszervezet vezető felelőssége, az ezen felüli nyilvános 

események megvalósítása a Munkaszervezet, valamint a HACS tagjainak közreműködésével valósul 

meg. 
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A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve. 

    Tevékenység megnevezése Ráfordítás 
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Kommunikációs terv készítése 0 

2.  
Projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése honlapunkon, honlap 
létrehozása 60000 

3.  
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 15000 

4.  "B" típusú tábla elhelyezése a beruházási helyszínen 60000 

5.  Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 50000 

6.  
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 15000 

7.  TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 5000 

8.  Beruházási helyszínen "D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése 5000 

9.    Arculati kézikönyv elkészítése  136000 

10.    
Projekthez tartozó honlap üzemeltetése és a projekt során keletkezett 
dokumentumok szerkesztése és feltöltése (34 hónap) 340000  

    
   

8. táblázat. A kommunikációs tevékenység ráfordításainak analitikája. 

 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

A HACS felelős a helyi fejlesztési stratégiára alapozott, közösségi szinten irányított városi helyi 

fejlesztések megvalósításának nyomon követéséért/ monitoringjáért. 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. 

A monitoring folyamata 

1. A rendszer kiépítése: 

● Indikátorok/mutatószámok és az adatgyűjtés módjának meghatározása: a TOP 7. prioritásban 

alkalmazott indikátorokhoz és a stratégiában meghatározott célok teljesüléséhez kapcsolható 
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mutatószámok, amelyeket a HKFS-ben meghatározott eredmények, illetve kimenetek /mérhető 

értékeknek /outputoknak megfelelően 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. 

2. 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. 

A monitoring tevékenység nemcsak az értékelések megalapozásához szükséges adatgyűjtést jelenti, 

hanem a végrehajtás és eredményeinek menet közben történő nyomon követését is. Ennek révén 

nyomon követhető folyamatában a források felhasználásának hatékonysága a kitűzött célok és elvárt 

eredmények fényében. Továbbá ennek révén időben megtörténhetnek azok a beavatkozások, amelyek 

az esetleges problémák kiküszöbölésére vagy akár a forrásvesztés elkerülésére irányulnak.  

A monitoring tevékenység pontos megtervezése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a megfelelő 

adatok kerüljenek összegyűjtésre, a helyes módszertan szerint kalkulálva és a szükséges 

időközönként. Továbbá elengedhetetlen, hogy a rendszeresen gyűjtött adatok rendszeres 

időszakonként elemzésre kerüljenek és ennek alapján felmérés készüljön miként áll a kitűzött 

eredmények elérésének folyamata és erről beszámoló készüljön, hogy a program szintű monitoring is 

szakszerűen megvalósulhasson.  

Ez különösen fontos az uniós forrásokhoz kapcsolódó indikátorok esetében, hiszen az Európai 

Bizottság elvárása alapvetően az, hogy a meghatározott fejlesztési célok megvalósuljanak a 

végrehajtott beavatkozásokkal, és hogy ennek mentén valós adatokról legyen tájékoztatva a Bizottság. 

Annak érdekében, hogy ezen elvárásoknak maradéktalanul eleget tehessen valamennyi szereplő, 

fontos, hogy a projekt indulásától félévente automatikusan jelentsenek a projektgazdák 

előrehaladásról, abban az esetben is, ha adott intervallumra vonatkozóan nem történt elmozdulás, 

illetve részérték-változás.  

A HACS Munkaszervezete, a HKFS-re alapozott Felhívás és a Konzorcium által alkalmazott projekt 

kiválasztási 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 
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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. 

 

3. 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. 

A monitoring és értékelési folyamatnak két, egymástól jól elkülöníthető, de egymással szorosan 

összefüggő területe van:  

1. Szubjektív értékelés: a HKFS megalkotásában részt vevő széles partneti kör (ide értve akár a 

HACS tagságánál bővebb, tagszervezethez nem kapcsolódó lakosokat is) – objektív statisztikai 

adatoktól független – szubjektív tapasztalatait, meglátásainak összegzése.  

2. Objektív értékelés: a célmeghatározás keretében meghatározott mérőszámok alakulásának 

folyamatos követése és rendszeres értékelése.  

Az értékelésekhez az alábbi adatgyűjtési módszerek is alkalmazhatóak:  

 Primer adatgyűjtési eszközök (például: kérdőíves adatfelvétel, fókuszcsoport, félig strukturált 

interjú, megfigyelés);  

 Szekunder adatgyűjtés (például: dokumentumelemzés, adatbázis-beszerzés és alkalmazás).  

A szubjektív és az objektív értékelés összehasonlítása két szempontból különösen fontos:  

 az objektív értékelés eredményei pontosítani, árnyalni tudják a szubjektív értékelés esetlegesen 

túlzó mértékben negatív eredményeit, azaz rámutathatnak a kevésbé érzékelhető, nem látható 

eredményekre,  

 a szubjektív értékelés azon eredményei, amelyek arról adnak tanúbizonyságot, hogy a HKFS 

nem váltotta be az azzal szemben kapcsolatos elvárásokat, reményeket, rávilágítanak arra, 

hogy az eredmények bár számokkal igazolhatóak, de azok még nem elégségesek, az adott 

település lakosságának közérzetét, komfortérzetét még nem fejlesztették az elvárt mértékben.  

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 

záró vizsgálattal tárja fel. 

Az átfogó értékelések objektivitásának biztosítása érdekében e vizsgálatokat külső szakértő 

bevonásával érdemes megvalósítani, a módszertan részletes kidolgozásával. 

4. Az eltérések okainak vizsgálata, kezelése 
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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. 

5. 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 

6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

 

A Helyi akciócsoport területét magába foglaló járások közül a Sarkadi járás komplex programmal 

segítendő járások közé tartozik a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet alapján, valamint szintén Sarkad 

városa tartozik a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendeletben felsorolt kedvezményezett települések közé. 

Ennek okán az esélyegyenlőségre különös hangsúlyt kell helyezni. 

A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó épület, közösségi tér felújítása, építése 

során kötelező az akadálymentesítés. A beruházásoknak meg kell felelnie a projektarányos 

akadálymentesítés követelményeinek. 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Sarkad Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy a Város olyan település legyen, ahol érvényesül 

az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy 

közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy 

egyéb helyzet szerint. Alapfeltétel a diszkrimináció és szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi 

programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres 
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élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére 

korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 

intézkedések nélkül. 

Sarkad Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával is a fentieket kívánja 

érvényesíteni. 

6.6.2 Fenntarthatóság 

A HACS a stratégia megalkotásánál kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóság 

szempontjainak szem előtt tartására. A megvalósítás során kiemelt cél a térségben található sokszínű 

bioszféra megóvása, a természeti értékekre épülő fejlesztések biztosítása a környezetben jelen lévő 

természetes folyamatok felborítása nélkül, a fenntartható fejlődés biztosításával. A fejlesztések 

lehetőséget fognak biztosítani a természeti és épített örökség értékeinek fejlesztésére úgy, hogy azok 

a HACS gazdaságára pozitív hatással legyenek. Fontos cél emellett a fenntartható fejlődés érdekében, 

hogy a térségben növekedjen a megújuló erőforrások alkalmazása. Ennek megfelelően a stratégia 

megvalósítása során előnyt élveznek a megújuló energiaforrást alkalmazó fejlesztések, mivel ezek 

hozzájárulnak az EU2020 klímaváltozást érintő céljaihoz is. 

A nem infrastrukturális projektek esetében támogatandók a szemléletformálásra irányuló programok, 

melyek a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódnak. 

A projektek megvalósítását követően, a fenntartási időszakban nem kívánunk előírni külön erre 

vonatkozólag számszerűsíthető mutatókat. 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A HKFS készítésénél igyekeztünk több integrált és innovatív elemet abba belefoglalni, és a 

későbbiekben megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Program által kínált források 

végesek, szükség lehet további források igénybevételére is, valamint figyelmet fordítunk az egyes 

fejlesztési elképzelések összekapcsolódására, integrációjára is. Az egyes projektek megvalósítását 

össze kell hangolni, fontos az esetleges egymásra épülő fejlesztések megvalósítása, mivel ezek 

nagyban erősítik egymást. A helyi adottságokat, erőforrásokat kiaknázva a helyi közösség által 

ellenőrzött módon, a helyi közösség javát szolgálva terezzük a kis léptékű projektek megvalósítását. Az 

egyes fejlesztési tématerület célkitűzéseinek megvalósításánál nagy jelentősége van, hogy azok 

egymásra hatása a lehető legnagyobb mértékben ki legyen használva. 

A fent részletezett cél elérése érdekében olyan fórumok megrendezését is tervezzük, melyen az 

összekapcsolható fejlesztések résztvevői tájékozódhatnak az esetlegesen egymásra épülő 

beruházásokról, tervekről.  

A folyamatosan bővülő együttműködő partneri kört tématerületenként tervezzük majd csoportosítani és 

érdeklődési körtől függően bevonni a különböző témák alá tartozó különböző projektekbe. A stratégia 

céljaihoz tartozó marketingintézkedéseknek is integráltan kell megjelenniük.  

7. Indikatív pénzügyi terv 
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A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (ezerFt) 

 

Ssz. A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 
 1 Természetjáró közösségi ház építése    

 
35000 35000  70000 33% 

 

2 
Közösségi és rendezvényterek 
kialakítása, felújítása      

 
29584 29583 59167 28% 

 

3 
SMART City- Élhető város 
koncepciójának kidolgozása      9500   9500 4% 

 

5 
Sport- és aktív szabadidős szervezetek 
megerősítése    

 
16916 16917 33833 16% 

 6 Kulturális fejlesztések      5000 5000 10000 5% 
 

7 
Lakosság és gazdasági szereplők 
kompetencia fejlesztése      6000 4000 10000 5% 

 

8 
A lakosság lokálpatriotizmusának 
erősítése      10000 10000 20000 9% 

   Összesen           212500   
 

          

          

          Ssz.   Egyéb forrás 
   A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 
 6                 

   Összesen               
 

          

            Fejlesztési források összesen               
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (ezer Ft) 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Működési költségek      18530  9780  9190     37500 

 

 

 

 

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

A működési költségek tartalmazzák a Munkaszervezet bér és járulékköltségeit (havi összege 705050 forint. Irodafenntartás költségeit, rezsivel 
(havi összege bruttó 76.244 forint), a szakmai megvalósítással kapcsolatos díjakat), szakmai megvalósítással kapcsolatos szakértői 
tevékenység költségeit, munkaszervezeti képzési költségei,értekezletek költségeit . A működési költségek tartalmaznak együttműködési 
költségeket, útiköltségeket, bérleti díjakat és tolmácsolás költségeit is melynek analitikáját megjelenítettük a vonatkozó fejezetben. 

A működési költségeket 2020. december hónapig terveztük. Amennyiben valamilyen technikai oknál fogva a működési tevékenység a 2021-
2022 időszakra átnyúlik, a HACS tagjai együttesen vállalják, hogy a munkaszervezet zavartalan működéséhez szükséges forrásokat saját 
erőből biztosítják. 
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A HKFS teljes költségvetése 

Amennyiben a HACS a felhívás alapján az általa felhasználható forrásnál nagyobb mértékű, vagy hosszabb távú együttműködést tervez 

megvalósítani, az alábbi táblázatban a jelen időszakban, valamint a későbbi ütemekben tervezett műveleteket szükséges feltüntetni, jelölve, 

hogyan alkotnak az egyes ütemek önmagukban is komplex programcsomagokat.2. ütem 

Sor-
szám 

A 
beavatko
zás 
megneve
zése 

Indoklás, alátámasztás 
(legfeljebb 4-5 mondat) 

Specifi
kus cél 
(legfelj
ebb 1-2 
szó) 

A beavatkozás 
tartalma 
(legfeljebb 4-5 
mondat) 

Kiegészítő 
jelleg, 
lehatárolás 
(legfeljebb 4-5- 
mondat) 

Célcsop
ort 
(legfelje
bb 1-2 
szó) 

Forrás 
(ezer 
Ft) 

A 
finan-
szírozá
s 
fedeze-
te 

Tervezet
t 
időinter-
vallum 
(év, 
hónap) 

1. 

SMART 
City – 
Élhető 
város 
koncepciój
ának 
megvalósí
tás 

Első ütemben stratégia, 
másodikban megvalósítás. 
Az élhető város 
koncepciójában támogathatók 
azok a fejlesztések, amelyek 
illeszkednek a SMART CITY 
koncepciójába és 
hozzájárulnak a város 
lakosságának az életminőség 
javulásához, így a lakosság 
megtartásához.ASMART City 
– Élhető város koncepciója a 
modern település felfogás, 
amely nagymértékben 
modernizálja a városi életet 
és vonzóvá teszi az életteret 
a lakosok számára. Ilyen 
módon lényegesen 
hozzájárulhat a város 
lakosságmegtartó 

A 
művelet 
célja, 
hogy 
megval
ósuljon 
a 
SMART 
City – 
Élhető 
város. 

A kulcsprojekt 
második 
ütemében 
operacionalizálá
sra és 
megvalósításra 
kerülnek a 
SMART City – 
Élhető város 
koncepciójának 
a stratégiájában 
lefektetett 
törekvések.  

Az intézkedés 
keretében 
megvalósítható 
projektek 
kapcsolódnak a 
TOP pályázati 
forrásokhoz. 

A 
felhívás 
célcsopo
rtja a 
közszfér
a, a civil 
szféra, a 
gazdasá
gi 
szereplő
k.  

140000 

Európai 
uniós 
forráso
k 

2017.nov
ember– 
2019. 

augusztus 
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9. táblázat. A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának a II. üteme. 

képességéhez.  


