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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

 2016. április 20-i ülésére 
 
Tárgy:  Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális 

és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címő felhíváshoz kapcsolódó CLLD 
Helyi Közösséghez való önkormányzati csatlakozásról 

 
Ikt.sz.: LMKOH/2729/1/2016. 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, 
amelyek a helyi szükségleteket és lehetıségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplık 
együttmőködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az 
így megalakult helyi közösségek elsısorban a kultúra és a közösségépítés terén 
tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú 
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

A közeljövıben megjelenı CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft 
amelybıl a megvalósításra kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettıl függıen a 
HACS-onként maximálisan felhasználható forrás az alábbi kategóriákra bomlik: 

� 10 001-18 000 fı lakónépességő akcióterület: 500 millió Ft; 

A közlemény elérhetı az alábbi linken: 

https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1 

 

A helyi akciócsoportok megszervezésének alapelvei: 

A regisztráció érdekében szükséges azonosítani azt a városi területet, amelyen belül a 
HACS tevékenykedni szándékozik. A terület kijelölésénél szükséges figyelembe venni, hogy 
a TOP-ból a 10 000 fı lakónépességnél nagyobb lakosságszámú, városi jogállású 
településeken biztosíthat forrást. Ennek megfelelıen a CLLD eszköz megvalósítására kijelölt 
egymással összefüggı terület lakossága legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fı lehet. 

Olyan együttmőködést szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a 
helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselıinek egyike sem 
éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát. 

A megalakult helyi közösség vállalja, hogy a regisztrációs felhívást követıen – a 
megjelenı tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelıen 
– elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési 
stratégiáját (HFS). 
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CLLD célja:  

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetıségük nyílik az EU Rendelet és a 
TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelı helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret 
biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának 
fokozására. 

A CLLD eszköztıl várt eredmények: 

Az elvárt eredmény elsıdlegesen: 

� az integrált, közösségközpontú, alulról építkezı, helyi partnerségen alapuló 
városfejlesztési programok kialakítása; 

� a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi 
innovációt is); 

� a közösségi irányítás elısegítése a közösségen belüli részvétel növelésével; 

� a tartalmas szabadidı-eltöltés lehetıségeinek megteremtése; 

� innovatív, egymással és a környezetükkel együttmőködni képes, önmagáért tenni 
akaró és tenni tudó, kezdeményezı közösségek, mindezek által fenntartható 
települések létrejötte. 

 

A prioritástengely keretében megjelenı két intézkedés: 

7. A: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 

Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással 
készülı helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális 
tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom 
összetartozásának erısítése és helyi gazdasági fellendülése érdekében. Az intézkedés 
keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bıvítése kap 
támogatást, lehetıség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. 

A támogatás keretében megvalósulhat: 

� A városi helyi akciócsoportok (HACS) fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez 
kapcsolódó projekt-elıkészítési tevékenység. 

� Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények 
felújítása, illetve eszközfejlesztése. Például városi könyvtárak, közösségi házakban 
elektronikus könyv-, zene és filmtár kialakítása és szolgáltatási kínálatának bıvítése, új 
szolgáltatások bevezetése – pl. innovatív olvasó, illetve filmnézı és zenehallgató szoba 
kialakítása stb. – elsısorban, de nem kizárólagosan fiatalok, gyermekes családok, 
gyerekek részére. 

� Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bıvítése, eszközfejlesztése, 
kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása, beleértve az 
önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A beavatkozás 
keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítása fog megtörténni olyan módon, 
hogy a lakosság különbözı célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban tudja 
szolgálni. A fiataloknak például szabadidıs infrastruktúra – pl.: parkour gyakorló pálya, 
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gördeszkás, biciklis gyakorlópálya, szabadtéri, ingyenes fitness edzıpálya stb. – 
kiépítése, míg a családosoknak hagyományos, ugyanakkor biztonságos szolgáltatások 
garantálása – játszóterek stb. – míg az idısebb korosztálynak a közösségi 
tevékenységeket elısegítı eszközök telepítése. 

� Közterek „közösségi tér funkcióinak” bıvítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve 
egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész 
kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása. 

� A városi közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés 
szempontját is szükséges szem elıtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek 
kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában 
történı értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képezı, arra 
építı, értékeit továbbvivı helyi termékek elıállításának bemutatására, oktatására (pl. 
kézmőves alkotóházak), illetve a fiatalabb korosztály számra a kreativitást fejlesztı 
innovatív tevékenységek elsajátítására. Támogatható továbbá a kultúrához kapcsolódó 
gazdasági tevékenységekre (kulturális gazdaság) alkalmas helyszínek kialakítása, 
biztosítása. Az intézkedés keretében az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, valamint a 
helyi gazdaság közösségi megoldásait támogató beruházások végrehajtása is 
támogatható. 

7. B: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 

Az intézkedés a közösség által irányított helyi fejlesztések ESZA elemeit tartalmazza, 
amely közvetlenül kapcsolódik a prioritástengely ERFA finanszírozású intézkedéséhez. Az 
intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú városban valósul meg. 

A támogatás keretében megvalósulhatnak: 

� helyi közösségszervezési tevékenységek; 

� helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erısítı tevékenységek: helytörténeti, 
honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülı hagyományok, 
ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség 
részét képezı tárgyi eszközök elektronikus formában történı bemutatása; 

� folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó 
egyeztetési megoldások kialakítása és mőködtetése (állampolgári tanácsok, 
kerekasztalok stb.), kiemelten a lakótelepeken; 

� megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, 
kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidı-eltöltés 
minıségének javítása, közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal 
történı támogatása (közösségi tér esetében az adott tér (intézmény) közösségi bevonásra 
építı irányítása, köztér esetén annak programokkal, közösségi aktivitással való 
megtöltését és egyben állagmegóvását is elısegítı lakossági együttmőködések); 

� helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elısegítı 
tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, 
adományozói kultúra fejlesztése stb.); 



5 
 

� helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerősítése, kialakítása és 
elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzıi, termelıi 
közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerősítése;  

� helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetıségének kialakítása, a 
kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése; 

� helyi hagyományokra épülı kézmőves (népi) mesterségek újratanítása a kulturális 
intézmények, a civil, a kézmőves mesterek, vállalkozások együttmőködésének 
keretében, szakmaismertetı és bemutató programsorozatok, kiállítások, helyi 
tehetségek, kreatív személyek sikeres életpályák bemutatása, vándorkiállítások, a helyi 
identitás és kötıdés erısítése érdekében; 

� „Versenyképesen a munkaerıpiacon” program elindítása: a humán erıforrás 
minıségének fejlesztése (növelése), a munkaerı-piacra történı bekapcsolódás 
eszközeivel: a helyi tudásra, hagyományokra, a civil és üzleti szereplık 
együttmőködésére épülı, a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztı szociális gazdaság, 
szolidáris gazdaság jellegő kezdeményezések; 

� közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és 
környezettudatossági akciók, programok végrehajtása. 

 

A CLLD m őködése 

1. HACS megalakulása 

A Szervezıdés alapelvei pontban kifejtettek szerint szükséges megalakítani a HACS 
szervezetet, valamint regisztrálni azt az irányító hatóságnál. 

2. A HFS elkészítése 

A megalakult HACS az IH által közzétett felhívás mentén készíti el stratégiáját 
(tématerületre célzottan, megadott módszertani iránymutatásokkal). A megvalósításra 
kerülı stratégiák kiválasztása a 2014-2020 programozási idıszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) értelmében 
standard eljárásrendben történik. 

A benyújtott dokumentum szakmai értékelése alapján kerülnek kiválasztásra a 
megvalósításra kerülı stratégiák. A támogatás keretében a – kiválasztott - stratégia 
elkészítésének költsége utólagosan elszámolható. 

3. A HFS végrehajtása 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben megadott szempontok mentén történik meg 
szerzıdéskötés az irányító hatóság és a stratégiát kidolgozó HACS szervezet között. 

A CLLD eszközön belül 4 intézkedéstípus jelenhet meg, amelyek elérhetıségét 
biztosítani szükséges a HACS-ok részére. Ezek az alábbiak: 

� elıkészítı támogatás költségeinek finanszírozása: azaz a HACS által elnyert 
támogatás 5%-ából a HACS olyan tevékenységeket finanszírozhat, amelyek 



6 
 

keretében a leendı pályázói kör kapacitásfejlesztését végzi el: hálózatot épít, 
képzéseket tart, tanulmányokat készít, ezen feladatokhoz kapcsolódó személyi 
jellegő költségeket fizet meg, stb.; 

� a második intézkedés keretében kerülnek finanszírozására maguk a fejlesztések; 

� a harmadik intézkedés keretében kerülhet sor a HACS külsı együttmőködéseinek 
finanszírozására, tehát kapcsolatépítésre más, esetleg határon túli HACS 
szervezetekkel való együttmőködésre; 

� a negyedik intézkedés keretében a költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégia végrehajtására fordíthatóak (tipikusan menedzsment költségek: 
irányításához kapcsolódó mőködési költségek, ezen feladatokhoz kapcsolódó 
személyi jellegő költségek, pályázatokat kidolgozása, az érdekeltek közötti 
információcsere szervezése, stb.); továbbá ez az intézkedés szolgál a helyi 
fejlesztési stratégia szervezésére, a mőveletek kidolgozására és a pályázatok 
elıkészítésére. 

A mőködésre (menedzsmentre) és szervezésre nyújtott támogatások nem haladhatják 
meg a HACS számára, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia megvalósítására megítélt 
teljes keretösszeg 15%-át. 

A szervezıdés feltételei: 

A HACS szervezetében kizárólag az a települési önkormányzat, valamint azok a 
civil szervezetek, egyházi jogi személyek (belsı egyházi jogi személy) és gazdálkodó 
szervezetek vehetnek részt, akik, illetve, amelyek legalább a jelen, az irányító hatóság 
által kiadott közlemény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel a 
lefedni kívánt HFS tervezési területét jelentı településen. 

 

I. Lajosmizse Város vonatkozásában az elızetes egyeztetések és a fentiekben leírtak 
alapján HACS szervezetté alakítható a már bejegyzett „Lajosmizse Városért” 
Egyesület. A szervezet tagjai megfelelnek a közleményben leírt feltételeknek és a 
tagszám bıvítése tekintetében sem zárkóznak el az átalakítás kapcsán. A 2006. július 
26. napján létesített Egyesület tagjai: 

� Basky András – elnök 

� Józsáné dr. Kiss Irén – alelnök 

� Bíró Tiborné – titkár 

 

II.  A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalásában rögzítette, hogy a közleményben 
megjelent szervezıdési feltételek az alábbiak szerint értelmezendık: 
A HACS szervezetté minısülı Egyesület létrehozható a közlemény megjelenését 
követıen, azonban az Egyesület tagjai a közlemény megjelenése elıtt már bejegyzett 
szervezetek lehetnek. 

 
 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
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I.  Határozat-tervezet 

 
…../2016. (….) ÖH. 
Csatlakozás Helyi Akció Csoporthoz 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
csatlakozik a TOP 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 
kapcsolódva” címő felhívás alapján létrehozandó Lajosmizsei Helyi 
Közösséghez (HK), valamint a Közösségbıl alakított Helyi Akciócsoporthoz 
(HACS). 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Közösségbe való belépéshez 
szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a HK-ben és a HACS-ban az 
önkormányzat nevében döntéseket hozzon. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. április 20 
 
 
 
Lajosmizse, 2016. április 13. 
 
 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


