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Vezetői összefoglaló 

A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület 2014-2020-as ciklusban a TOP-CLLD keretében Helyi 

Akciócsoportként fog működni, kulturális és közösségi fejlesztéseket koordinálva. A 

fejlesztésekre 212,5 millió Ft keretösszeget , míg a működésre 37,5 millió Ft-ot terveztünk. 

A stratégia elkészítésekor a településen működő civil szervezeteket, egyházakat, gazdasági 

szereplőket és önkormányzatot kérdeztünk meg, hogy mik a fő prioritások közösségi és 

kulturális téren. Több fórumot és fókuszcsoportos megbeszélést tartottunk a helyiekkel. 

A Stratégiában foglalt intézkedésekre a településen székhellyel vagy telephellyel rendelékező 

civil szervezetek,  az önkormányzat és az egyházak pályázhatnak. A támogatási kérelmeket az 

Egyesülethez kell benyújtani, ahol először a Helyi Bíráló Bizottság véleményezi, majd az Ő 

jóváhagyásuk után lehet a végső kérelmet benyújtani. Onnan formai vizsgálatra kerül a 

kérelem. A formailag megfelelő kérelmeket, az Egyesület munkaszervezete tartamilag 

értékeli, majd az elnökség elé tárja, akik ponthatár megállapításával döntenek a támogatandó 

projektekről. 

Stratégia készítés folyamán elkészített intézkedések: 

 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus cél(ok)hoz 

járul hozzá 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása X X X X  

2. Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, 

rendezvény sorozatok szervezése 

  X X X 

3. Kulturális, környezettudatossági és társadalmi 

felzárkóztatást elősegítő képzések  

  X X X 

4. Civil szerveztek eszközbeszerzése   X X X 

5. Térségek közötti és nemzetközi együttműködések   X X X 

1. táblázat 

A HACS feladata nem csak a támogatási kérelmek kiírása és bírálata, hanem a támogatottak 

végigvezetése a projekteken, tájékoztatásnyújtás a részükre. A munkaszervezet 

előreláthatólag 3 fővel fog működni Lajosmizse belvárosi területén. 

Az Egyesület elnöksége 3 tagú, elnöke Basky András Lajosmizse város Polgármestere. Rajta 

kívül még 1 civil szervezet és 1 gazdasági szereplő tagja az elnökségnek. 

Elnökségi tag neve Titulusa Képviselt szervezet Szavazat mértéke Képviselt szféra 

Basky András Elnök Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

1 Önkormányzat 

Dr. Adonyi Lajos Alelnök Egyéni ügyvéd 1 Gazdasági 

Sápi Tibor Alelnök Mizse Kézilabda 1 Civil 
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Club 

 

A településen kizárólag, ez az egy CLLD HKFS készélt, így másik pályázat sem került 

benyújtásra. 

 

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 

 

A település honlapján (www.lajosmizse.hu)  felhívást tettünk  közzé, ahol a településen 

működő civil szervezetek, magánszemélyek és gazdasági szervezetek elektronikus kérdőíven 

és projekt adatlapon mondhatták el a fejlesztési ötleteiket. Az önkormányzaton és az 

interneten keresztül folyamatos kommunikáció folyt a fejlesztés lehetséges 

kedvezményezetteivel. Ezek mellett fórumokat, fókuszcsoportos beszélgetéseket tartottunk. 

 

1. kép 

A fórumokra a meghívókat a város több pontján elhelyeztük és az önkormányzat épületében is 

kifüggesztésre kerültek, ezáltal próbáltuk a település teljes lakosságát elérni, az aktívakat 

kiszűrni. A fórumokon részt vettek a helyi művelődési ház és könyvtár képviselői, az Óvoda 

és bölcsőde vezetője és munkatársai, valamint helyi alapítványok és egyesületek képviselői, 

akik hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak.  

A Helyi Közösség megalapításakor a szférák közötti arány betartásával a település életében 

aktívan részt vevők kerültek be a tagságba. Már itt próbáltuk aktivizálni a célközönséget.  

http://www.lajosmizse.hu/
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Az alakuló ülésen kívül fórumokat és fókuszcsoportos beszélgetéseket tartottunk, projektötlet 

adatlapokat gyűjtöttünk papír és elektronikus formában. 

2016.05.23-án került sor a Helyi Közösség első összehívására az alakuló ülés előtt. A 

meghívottaknak bemutatásra került a TOP-CLLD program és hogy hogyan lehet a település 

közösségi és kulturális életét fejleszteni. 

Alapító tagok: 

Basky András Lajosmizse Város Önkormányzata 

Dr. Adonyi Lajos Dr. Adonyi Lajos egyéni ügyvéd 

Józsáné dr. Kiss Irén Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány 

Belusz László Mizselektro Mérnöki Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű  Társaság 

Péli Szilveszter „MIZSE-SPEED TRANSPORT” Kft. 

Kocsis Györgyné „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért 

Alapítvány 

Király Zsuzsanna Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 

Sebők Márta Márta Iroda Kft. 

Bujdosó János, László Ildikó Márta ALAMO TEAM Kft. 

Sápi Tibor Mizse Kézilabda Club 

Nagy Erzsébet Gyermekekért Plusz alapítvány 

2. táblázat 

2016.05.30-án megalakult a Lajosmizsei Helyi Közösség 1 önkormányzat, 5 civil szervezet és 

5 gazdasági társaság együttműködésével. 

 

2016.05.30-án a Lajosmizsei Helyi Közösség tagjai megalakították a Lajosmizse Fejlődéséért 

Egyesületet (LFE), ami a Fejlesztési Stratégia jóváhagyása után a Helyi Akciócsoport címet 

fogja megkapni és a végrehajtását biztosítani. 

 

A stratégia megalkotásához fórumokat, megbeszéléseket tartottunk és projektötlet adatlapokat 

gyűjtöttünk. 

Már a Helyi Közösség megalakításánál 2016.05.30-án elkezdődött az Együtt gondolkodás a 

Stratégia lehetséges irányvonalairól. A jelenlévők elmondhatták a gondolataikat, ötleteiket a 

fejlesztésekről. 

2016.06.29-én került sor a következő megbeszélésre, ahol a már beérkezett projektötletek 

kerültek átbeszélésre, valamint új ötletek hangzottak el. 

2016.09.22-én a település közintézményeinek, közösségi életének a képviselői, a gazdasági 

szféra és az önkormányzat is részt vett a fórumon, ahol további ötletgyűjtés és ötletezés folyt 

a stratégia tartalmáról. 
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A fórumokon kívül több kiscsoportos megbeszélés is történt a település vezető 

személyiségeivel, hogy mik azok a közösségi és kulturális célok amik segítenének a 

fejlődésben. 

A hátrányos helyzetű csoportok megszólításában a közösségi élet vezetőinek a segítségét 

kértük, mivel Ők ismerik jobban a szükségleteket, valamint egyeztetések történtek a helyi 

CKÖ-vel. A CKÖ szerint a legfontosabb a helyi romák képzése, felzárkóztatásuk a munka 

világára. 

Minden fórum nyitott volt bárki számára, a meghívók a település teljes területén elérhetők 

voltak, az érdeklődőket szívesen láttuk. 

 

A településről 30 projektötlet adatlap került benyújtásra, amiken az itt működő szervezetek 

leírták a fejlesztendő vagy megvalósítandó ötleteiket. Az adatlapok témáit a következők 

szerint lehet csoportosítani: 

- Közösségi terek felújítása, kialakítása 

- Hagyományos rendezvények tartása 

- Esélyegyenlőségi és környezettudatos gondolkodásra ösztönző képzések 

- Civil szervezetek eszközbeszerzése 

- Együttműködések megvalósítása 

- Helyi identitás erősítése 
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3. táblázat 

Forrás: Saját adatgyűjtés 

 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 

meghatározása 

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület Lajosmizse városa. Bács-Kiskun 

megyében Kecskemét megyei jogú város mellett található, lakónépessége 11 842 fő (2014-es 

KSH adatok). 

 

Tervezési területe:  

- Lajosmizse teljes belterülete, 

- Lajosmizse Mizse részét érintően a Kónya-dűlő (0411/1 és 0320 hrsz) és a 4608. jelű 

Lajosmizse-Cegléd országos közút közötti rész 

- Lajosmizse külterületét érintően az 5-ös úttól délre a közigazgatási határig, ideértve 

Bene, Berénybene, Alsóbene, Méntelek, Klábertelep, Közös. 

A CLLD programba bevont településrészek lakosságszáma: 10722 fő.   

TOP-CLLD jogosult település részek.  

 

építés 
31% 

gépbeszerzés 
7% eszközbeszerzés 

24% 

szolgáltatás 
beszerzése 

28% 

rendezvény 
4% 

marketing 
3% 

egyéb 
3% 

Beérkezett projektadatlapok megoszlása 
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1. térkép 
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A település földrajzilag folytonos, összefüggő terület, aminek a belterületén élők hosszú évek 

óta szoros együttműködést ápolnak a helyi önkormányzattal, a hagyományossá váló 

rendezvények megvalósításában és a településen élők segítésében. 

 

Jelen stratégia Lajosmizse városról szól, így a gazdasági és társadalmi homogenitás adja 

magát, mivel egy kisváros lakói teljes mértékben függnek egymástól és az együttműködések 

is jobban tudnak teljesülni, mint egy nagyvárosban. 

A terület teljes mértékben lehatárolásra került a helyi Homokhátság Fejlődéséért 

Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területétől, mivel a HACS-csal való egyeztetés után a 

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület stratégiájában a Lajosmizse Város 

CLLD-vel érintett településrészei az átfedett céloknál és intézkedéseknél kizárásra került. 
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

Környezeti adottságok: 

A város Bács-kiskun megye északi részén, a Duna-Tisza közén, a kiskunsági tájegységen, a 

Homokhátság É-i részén található, Kecskeméttől 17 km-re északnyugatra terül el. 

A város az M5-ös autópályán vagy az 5-ös főúton csatlakozik Magyarország fő közlekedési 

hálózatához. Vonattal a 142-es számú, Budapest–Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonalon érhető 

el, amelynek a részben kecskeméti, illetve budapesti előváros forgalmat bonyolító szakaszai 

között Lajosmizse az átszállóállomás. 

Lajosmizse szinte teljes egésze homokra települt. Külterülete részben még homokhátság 

eredeti felszíni formáit őrzi, számos kisebb homokdűnét és homokhátat láthatunk, amelyek az 

uralkodó széliránynak megfelelő északnyugat-délkeleti irányba rendeződve szelik át a tájat. A 

magasabban fekvő dűnesorok között számos apróbb tó, illetve mocsár húzódik meg. 

Közigazgatási szempontból a város a dél-alföldi régióhoz tartozó Bács-Kiskun megyében, a 

kecskeméti statisztikai kistérségben helyezkedik el. A dél-alföldi régió az Európai Unió 

besorolása szerint konvergencia-régió. 

A térség természeti adottságaiból adódóan Lajosmizsén jellemző gazdálkodási tevékenység a 

szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás, a szőlő- és gyümölcstermesztés, jelen van 

az állattenyésztés. A földterület 87,61%-a művelés alatt áll (Forrás: Bács-Kiskun Megyei 

Földhivatal, 2014.). A város gyengébb minőségű földterületei pihentetett, illetve parlag 

területek. 
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Kulturális erőforrások: 

Meghatározó jelentőségű dátum Lajosmizse kulturális életében 1999. augusztus 1.-e, mivel 

ezen a napon kezdte meg működését az új, korszerű városi művelődési ház és könyvtár. Ezzel 

a modern intézménnyel kiváltották a korábbi három korszerűtlen közművelődési célú 

létesítményüket. Így hosszú távon biztosítottak a helyi kulturális élet magas színvonalának 

tárgyi feltételeit. 

A periodikusan visszatérő ünnepségek száma 5-ről 14-re növekedett, ami a település igényeit 

még nem fedi le és a lakosság visszajelzései szerint még több helyi közösségépítő 

rendezvényre van szükség. A különféle kulturális rendezvények száma pedig 

megsokszorozódott. A vizsgált időszakban az évente megrendezésre kerülő térségi 

jelentőségű kulturális rendezvények száma átlagban 50 felett van. Ugyanebben az időszakban 

a település különféle kulturális rendezvényein megjelenő látogatók száma is jelentős, 

legkevesebb 2011- ben volt 8.469 fővel, 2013-ban viszont elérte a 13.856 főt. 

Minden település kulturális életében a helyi lakosság aktivitása mérhető az önkéntes 

közreműködésen alapuló művészeti csoportok és tagjaik számával is. Lajosmizsén a működő 

művészeti csoportok száma 2009-2013 között 16-ról 11-re csökkent a csoportokat vezető 

személyek távozása miatt, azonban a közművelődési intézmény bővíteni kívánja a csoportok 

számát. 

Lajosmizsén kb. 50 civil szervezet van, de nem mind működik. Nagy számban található 

köztük a sport, a nevelés-oktatás, valamint a kultúra és művészet területén tevékenykedő 

szervezet. A települési önkormányzat anyagilag is támogatja a Lajosmizsén működő civil 

szervezeteket. 

Társadalom állapota: 

Lajosmizse lakónépessége a KSH 2014. év végi adatai szerint 11.842 fő. A népszámlálási 

adatok szerint a nemzetiségi lakók aránya 8-9 % (bolgár, cigány, horvát, kínai, német, orosz, 

örmény, román és szerb származású). Népsűrűsége 67,1 fő/km2, mely alacsonyabb az 

országosnál, (106,8 fő/km2), viszont magasabb, mint Bács-Kiskun megyéé (61,6 fő/km2). 
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A táblázat alapján látható, hogy a 2011-es népszámlálás adataihoz képest 2014-ig az állandó 

népesség alakulása gyengén növekvő tendenciát mutat.  (1. diagram) 

 

1. diagramm – Az állandó népesség alakulása Lajosmizsén 2004-2014 között (Forrás: KSH) 
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Míg a csökkenés oka az 1970-1979. között az elvándorlás, az 1980-as és az 1990-es években 

a természetes fogyás volt: az elhalálozások száma meghaladta a születéseket. E negatív 

tendenciát ellensúlyozza, hogy az elvándorlás a 80-as években megállt. A 90-es években 

pedig már pozitív vándorlási egyenleget találunk: több a beköltöző, mint az elköltöző. A 

2000-es években 2008 és 2011 kivételével ugyanez a pozitív egyenleg figyelhető meg a 

vándorlások tekintetében, ugyanakkor a természetes fogyás a 2000-es években is tovább 

folytatódik. 

Igény esetén az önkormányzat vásárolhat telket, közművesít, bérlakást építhet rá, a testület 

által meghatározott feltételek szerint/támogatásokkal letelepedni szándékozó fiatalok számára 

értékesítheti. A korábbi gyakorlat szerint is támogatta Lajosmizse Város Önkormányzata a 

letelepedő fiatalokat. 

Az elmúlt 10 évben kedvező módon alakult a népesség iskolai végzettsége: 24%-kal csökkent 

az analfabéták száma, 2%-kal több a szakmával rendelkezők száma. 38%-kal nőtt a 

középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők száma, 49%-kal több a felsőfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezők száma. De megfigyelhető egy kedvezőtlen tényező jelenléte is: 871 

fővel csökkent azoknak a száma, akik rendelkeznek az általános iskola 1-7 osztályával, 

ugyanakkor 73 fővel többen fejezték be az alapfokú iskolai tanulmányaikat. A csökkenés okai 

felderítése további kutatást érdemel. Az okokra részben magyarázatot adhatnak a demográfiai 

folyamatok.  

Jelenleg 38 civil szervezet tevékenykedik a településen (2.diagramm). A civilszervezetek 

többsége a sport tevékenységekkel foglalkozik. A településen működik ezen felül intézményi 

alapítványok, gyermek jóléti egyesületek, alapítványok, mozgáskorlátozott egyesület. Az 

Önkormányzat anyagi támogatást nyújt a település civil szervezeteinek, ezen kívül a 

működéshez szükséges tárgyi feltételeket is biztosítja számos esetben. 
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2. diagram – A nonprofit és civil szervezetek száma 2010-2014 között. (Forrás: KSH) 

 

Közszolgáltatások: 

A város lakosságának egészségi állapotát nagyon sok tényező – természeti, társadalmi és 

gazdasági körülmény – jelentősen és egész életen át befolyásolják, ezért az egészségpolitika 

nem lehet független az egészség társadalmi és gazdasági tényezőitől. A városban működő 

egészségügyi ellátórendszer alapvető feladata a lakosság egészségi (testi, szellemi és szociális 

jóléti) állapotának helyreállítása, beleértve a kora gyermekkori fejlesztési igények 

megalapozására alkalmas szűrőtevékenységet is, a munkaképesség megőrzése, mindezek 

eléréséért az egészségi állapotot veszélyeztető tényezők, hatások elleni eredményes küzdelem. 

Ezért a következő években várost egészségügyi és rehabilitációs központtá kívánjuk tovább 

fejleszteni, amely egészségügyi szolgáltatást biztosít a város és a környező települések 

számára, a meglévő szolgáltatások mellett. 

 A város 2 csoportos bölcsődét alakított ki. Jelenleg nappali középiskolai oktatás nincs a 

városban, de Lajosmizse térségközponti szereppel fel tudja vállalni amennyiben lehetősége 

nyílik rá. Az általános iskola épületében esti képzés keretében a Kun László Gimnáziumban 

(korábbi Kun László Középiskolai Szakiskolában) 90 fő tanul jelenleg. 2004. szeptember óta 

működik, és négy osztály van most. Az iskola a szabadszállási régiónak a tagintézménye és az 

országos rendszer központja Budapesten van. Célunk a nappali középiskolai oktatás 

bevezetése is. A bölcsődei férőhelyek alacsony számát bővíteni kívánja, valamint új 

csoportokat szeretne indítani a település a felmért igények szerint. 
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A gazdaság helyzete: 

Lajosmizse vállalkozóinak működése szerves részét képezik a város életének/fejlődésének, 

mivel itt teremtenek munkahelyeket, az önkormányzatnak fizetik az iparűzési adót, s nem kis 

mértékben járulnak hozzá a településen élők fizetőképes keresletének alakulásához. Ezért 

meghatározók a település versenyképességének növelésében. A regisztrált vállalkozások 

száma 2011-ben 2012 db volt, és 2013-ra, már 57-el több vállalkozás működött Lajosmizsén 

(3.diagramm, 4.diagramm)  

 

 

 

 

 

 

3. és 4.  diagram – A regisztrált vállalkozások számának alakulása  2011-2014 között. (Forrás: KSH) 
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A térség természeti adottságaiból adódóan Lajosmizsén jellemző gazdálkodási tevékenység a 

szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás, a szőlő- és gyümölcstermesztés, jelen van 

az állattenyésztés. A földterület 87,61 %-a művelés alatt áll az aktuális, 2014-es földhivatali 

adatok szerint. A város gyengébb minőségű földterületei pihentetett, illetve parlag területek. 

Mezőgazdaságban a szamóca és meggytermesztése jelentős, ezek mellett számos gyümölcsöt 

termesztenek a térségben. 

Az ipari tevékenységek körében megtalálhatók nehézipari-, könnyűipari-, élelmiszer- és 

építőipari cégek. A városban nem található nagy ipari szennyező. 

Lajosmizse ilyen szempontból mikro-körzetközponti szerepet tölt be. Kecskemétet követően a 

legnagyobb vállalkozási sűrűség a kistérségben Lajosmizsén található. 

A működő vállalkozások tevékenysége széleskörű, a korábban meghatározó mezőgazdasági 

jelleg csökkent az ipari termelés és a szolgáltatások javára.  

A kiskereskedelmi egységek száma 190, melyből 62 vendéglátó-ipari egység. A turizmus 

szempontjából két meghatározó régi vállalkozás működik, amely egyaránt ismert a hazai és a 

külföldi látogatók előtt.  A regisztrált gazdasági társaságok száma meghaladja a 2346, mely az 

országos és régiós átlagot is meghaladja. 

A város vonzáskörzetében nincs jelentős természeti kincs. A mezőgazdaság az 

idegenforgalom és az ipari, szolgáltatási tevékenységfejlesztésének elősegítése lehet a 

fejlődés motorja, ezért Lajosmizse gazdasági életében a termelés, termékfeldolgozás és piacra 

juttatás alapvető jelentőségű ma és a jövőben is. 

Lajosmizse ellátási viszonyában az utóbbi évek gyökeres változást hoztak. Az elmúlt tíz 

évben az országos folyamatokhoz hasonlóan nőtt a kereskedelem, a vendéglátás és a 

szolgáltatások szerepe. 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekedési tendenciát mutat, 2012-ben 660 fő, akiknek 

túlnyomó része általános iskolai végzettségű (45%). A szakmunkás végzettségű álláskeresők 

aránya 23%, míg a szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségűek aránya 21%. 

Általános iskolai 8 osztálynál kevesebb végzettséggel 6% rendelkezik, míg felsőfokú 

végzettséggel 4%, szakiskolai végzettséggel 1%. 
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2013-ban javulás következett be a korábbi évekhez képest, melynek oka, hogy ebben az évben 

az önkormányzat és intézményei nagyszámú embert foglalkoztattak a közmunkaprogram 

keretében, amelyre jelentős állami támogatást lehetett igénybe venni. Ugyanakkor 2014-ben a 

nyilvántartott álláskeresők száma ismét növekedést mutat, miközben a munkavállalási korú 

népesség száma is növekedett. Ez jelentheti, hogy a helyi munkaerőpiac nem tudja 

foglalkoztatni az újonnan megjelenőket. (5. diagram) 

 

5. diagram – A nyilvántartott álláskeresők száma 2008-2014 között. (Forrás: KSH) 

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

A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése során 

alkalmazkodott és kiemelten kezelte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

prioritásait, a kialakított intézkedések célkitűzései illeszkednek más Operatív Programokhoz, 

viszont a beruházások méretéből, támogatás tevékenységéből adódóan kiegészítő jellegű 

fejlesztésekként támogatja azokat. A tervezési területen működő közszféra szereplőnek a 

2014-2020-as időszak fejlesztési elképzelései többnyire a Vidékfejlesztési Program, valamint 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében kerülnek 

meghirdetésre. Külső koherencia, kiegészítő jellegként a Stratégia intézkedéseinek 

kialakításakor figyelembe vettük a Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepcióját, a 

helyzetértékelés és a SWOT elemzésen alapuló fejlesztési irányvonalakat, amelyek 

összhangban vannak az Európa 2020 stratégia 5 kiemelt célkitűzésével, továbbá a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat 2014-2019. évi gazdaságfejlesztési program pilléreivel, 

célrendszerével, amik útmutatást nyújtottak a megye helyzetéről.  
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A TOP két fő stratégiai céljához tartozó beavatkozási irányok közé tartozik egyrészt a 

foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása, másrészt pedig a 

gazdaságfejlesztéssel összhangban a hatékony települési szolgáltatások, az életminőség és 

társadalmi kohézió javításához szükséges helyi feltételek, települési infrastruktúra biztosítása 

a megyében.  

A foglalkoztatási szint növeléséhez járul hozzá a helyi vállalkozói aktivitás erősítése és a 

munkaerő földrajzi mobilitásának biztosítása, hiszen a járási, térségi központok elérhetősége a 

közösségi közlekedés fejlesztésével biztosítható. A munkaerő-piaci vonzásközpontok 

elérhetőségét biztosítja továbbá az úthálózat fejlesztése, különös tekintettel az alsóbbrendű 

utak állapotának javítására.  

A kis- és közepes vállalkozások támogatása mellett azonban hangsúlyos szerep jut az 

innovációnak, illetve a kutatás-fejlesztésnek, hiszen a hatékonyság záloga a fejlődés, a 

modernizáció, ami a helyi erőforrásokra épülő növekedés pillére. Mint ahogyan korábban 

említésre került, a turisztikai attrakciók a térségben húzóágazatnak minősülnek, ezáltal 

jelentős potenciál rejlik fejlesztésükben. Az operatív program keretében tervezett eredmény, 

hogy hálózatokba szerveződő, illetve egymáshoz is jobban illeszkedő tevékenységek 

valósuljon meg, így a területi tervekbe beépülő kisléptékű turisztikai infrastruktúrafejlesztések 

is lehetőséget kapjanak a fejlődésre.  

A TOP másik fontos célkitűzése az életminőség javítás, melyhez az infrastrukturális 

fejlesztésen kívül hatékony települési szolgáltatásokra van szükség, hogy a társadalmi kohézió 

fenntartható és prosperáló térséggé tegye a megyét. E cél legfontosabb feltétele a lakosság 

tudatosabb életformára történő átnevelése, hiszen a tudatos társadalmi közösség hiányában 

nem beszélhetünk helyi identitástudatról sem, nem beszélhetünk helyi közösségről sem, 

illetve hiányzik az öngondoskodó képesség.  

Ennek kiküszöbölésére a települési környezet fenntartható fejlesztésére kell törekedni az 

operatív program megvalósítása során, melyet a társadalmi befogadás és a leszakadó rétegek 

felzárkóztatásának céljával kiegészülve a városi közösségek identitásának, összetartozásának 

és elégedettségének fejlesztésével párhuzamosan kell erősíteni és kialakítani. 

A megyei operatív programban kiemelt hangsúlyt kapnak a környezeti szempontok, hiszen a 

környezetbarát, megújuló energiára alapozott megoldások biztosíthatják csak a fenntartható 

fejlődést. Ennek érdekében a program keretében az alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelt prioritást élvez a városi területeken.  

A területfejlesztési nagyléptékű prioritások mellett azonban a térség területén a 

helyzetfelmérésnek megfelelően jellemző, hogy a lakosság nagy hányada él tanyákon, 
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külterületen. Jelen korunk problémái, a népesség elöregedése, a fiatalok elvándorlása a 

nagyvárosokba, külföldre, különösen meghatározóak a tanyák élhetőségének fenntartása 

szempontjából. A Nemzeti Vidékstratégia alapján a társadalmi megújulást a vidéki gyökerek 

biztosították az elmúlt századok során:  

„Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi 

közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet 

ügye nemcsak a falvakban élők gondja. A vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom 

minden tagja részese.” 
1
 

A Stratégia tehát az ország vidéki térségeinek népességeltartó és népességmegtartó 

képességének fenntartását és javítását tűzte ki célul, melynek elérése érdekében öt stratégiai 

célt fogalmaz meg:  

„1. tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, 

2. sokszínű és életképes agrártermelés, 

3. élelmezési és élelmiszerbiztonság, 

4. a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, 

5. a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.”
2
  

 

A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület Helyi Akciócsoport a Bács-Kiskun Megye 

Területfejlesztési Koncepció lehetséges fejlesztési irányai közül az alábbi irányokat 

támogatja: 

 Foglalkoztatás: A megye erősségeire alapozó lehetőségek kihasználása 

tradicionális ágazatok beruházás-és foglalkoztatás-bővítésével, és az ágazatok 

munkaerő-piaci igényeihez illeszkedő – a jól kiépült középfokú oktatás 

alapjain nyugvó - szakképzéssel és a munkakörülmények javításával.
3
 

 Éghajlatváltozás/energia: Megújuló energia hasznosítás mintaprogramja a 

helyi specifikus adottságokra alapozottan
4
 

 Szegénység/társadalmi kirekesztettség: A tanyán és elszigetelt településen 

élők életminőségének javítása a célcsoportra irányuló speciális szolgáltatások 

működtetésével és környezeti-gazdasági szempontból is fenntartható 

energiahatékonysági beruházások megvalósításával.
5
 

                                                 
1
 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. 

2
 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. 

3
 Bács-Kiskun 2020, Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 2012. 

4
 Bács-Kiskun 2020, Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 2012. 

5
 Bács-Kiskun 2020, Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 2012. 
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A Helyi Fejlesztési Stratégai intézkedései az alábbi Operatív Programokhoz kapcsolódnak 

kiegészítő jelleggel: 

A tervezési terület egyes területei különböző természeti adottságokkal rendelkeznek, amelyek 

színesítik a térségek szolgáltatásainak körét. A HKFS célkitűzései között szerepel az 

egészséges életmódra nevelő fejlesztések, a sport és szabadidős tevékenységek támogatása, 

amellyel szoros összefüggésben áll a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó 

fejlesztésekkel.  

Figyelembe vettük és a tervezésben kikértük a véleményét a Homokhátság Fejlődéséért 

Vidékfejlesztési Egyesületnek a 2014-2020-as LEADER HFS kapcsolódásával és 

lehatárolásával. 

Az ESZA források elosztása és a céljainak a meghatározásánál a település Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját is áttekintettük és figyelembe vettük. Mint kiderült nagy 

szükség mutatkozik a gyermekek és a hátrányos helyzetűek képzésére, valamint tudatos 

gondolkodásra való ösztönzésükre, kiemelve a környezeti fenntarthatóság ösztönzését, 

például a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül. 

A település jelenlegi pályázati ciklusban legfontosabb támogatási forrása és terveinek az 

összegzése a Zöld Város Kialakítása (TOP-2.1.2) című benyújtott kérelmében találhatók, 

amihez a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát próbáltuk hozzáilleszteni, mint az ERFA 

források, beruházások, felújítások terén, mint az ESZA által lehetőséget biztosított 

rendezvények és képzések területén. A Zöld Város Kialakítás műszaki leírása részletesen 

bemutatja a település központjában lévő épületek felújításának és hasznosításának a 

szükségességét és jelen CLLD forrásból szeretnék hozzájárulni ennek a célnak a 

megvalósításához, hogy a település központjában lévő több kiemelt jelentőséggel is bíró 

épület felújításra kerüljön, a lakosság igényeihez igazodva új kültéri közösségi terek 

kerüljenek kialakításra, mindezeket átfedés mentesen a két program egymás mellett való 

megvalósítása mellett gondoljuk.  

A fórumok kapcsán is kiderült, hogy a helyi művelődési ház színháztermének az átalakítása, 

felújítása kardinális feladat, amit CLLD forrásból szeretnék finanszírozni, de nem tekintjük 

kulcsprojektnek, mivel a település érdekeit tekintve, több felújítás és bővítés fontos, így 

egyenrangúnak tekinthetők és közös intézkedés keretében valósíthatók meg.   

A településen benyújtásra került még a TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívásra támogatási kérelem, ami szintén 

párhuzamosan fut majd a CLLD mellett, egymást erősítve. 
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3.3 SWOT (Lajosmizse település vonatkozásában)  

 

Erősségek Gyengeségek 

E1 - értékes történelmi múlt GY1 - megélhetési problémákkal küzdők jelenléte, 

E2 - Szolgáltatások biztosítása GY2 - munkahely teremtési problémák 

E3- Korszerű művelődési ház és könyvtár, élénk kulturális élet GY3 - Szórakozási lehetőségek nem megfelelő száma 

E4 - óvodai férőhelyet meghaladó óvodások száma GY4 - Kulturális ház színháztermének az állapota 

E5 - megoldott általános iskolai képzés GY5 - a megújuló energiák használata elenyésző, 

E6 - civil szervezetek magas száma GY6 - az Iskola-tó környékének kihasználatlansága 

E7 - kommunális és szelektív hulladékszállítás GY7 - Újrahasznosítás hiánya, szelektív hulladékgyűjtés nem 

ismerése 

E8 - a település földrajzi elhelyezkedéséből származó előnyök, GY8 - települési marketing rendszer hiánya 

E9 - az infrastrukturális ellátottság-víz, gáz, villamos energiaellátás 

megfelelő 
GY9 - kisméretű, alacsony felszereltségű, versenyképességű 

gazdaságok 

E10 - magas a vállalkozási sűrűség GY10 C- az idegenforgalom szervezettségének alacsony 

szintje, turisztikai markering hiánya 

E11 - kedvező földrajzi helyzet a kereskedelmi és ipari tevékenységek 

megtelepedésére 
GY11 - kisvárosi funkcióhiányok (parkolók, közösségi terek 

hiánya) 

E12 - szolgáltatások tekintetében mikro-körzetközponti szerep GY12 - Helyi civil szervezetek működésének nehézségek, 

eszközök hiánya 

E13 - Gasztronómiai települési sajátosságok   

E14 - turisztikai érdeklődésre számot tartó programok (tanyasi 

életforma, lovas programok, vadászat) 
  

Lehetőségek Veszélyek 

L1 - a város népességmegtartó erejének növelése V1 - lokálpatriotizmus háttérbe szorulása 

L2 - az esélyegyenlőség elvének optimális megvalósítása, fokozott 

figyelemmel a különböző társadalmi csoportok megfelelő 

integrációjára 

V2 - társadalmi elidegenedés 

L3 - szórakozási lehetőségek bővítése V3 - hagyományőrzés háttérbe szorulása 

L4 - kulturális élet fellendítése V4 - mezőgazdaság háttérbe szorulása 

L5 - fiatalok képzése a helyi, térségi igényeknek megfelelően V5 - megfelelő munkaerő hiánya 

L6 - zöldfelület fejlesztés V6 - szakképzettség hiánya 

L7 - új munkahelyek teremtése V7 - roma nemzetiségű lakosok társadalmi 

integrációjának problémája 

L8 -a lakosság környezettudatosságának növelése V8 - munkanélküliség jelenléte 

L9- külső források (EU, hazai) bevonása a környezet-és 

természetvédelmi fejlesztésekbe, sikeres pályázatok 
V9 - fiatalok, értelmiségek elvándorlása 

L10 - környezetvédelmi civil szervezet létrehozása V10 - természeti értékek pusztulása 
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L11 - természeti és táji adottságok turisztikai szempontú érvényesítése V11-   biológiailag inaktív területek arányának növekedése 

tovább veszélyezteti az élővilágot 

L12 védett természeti területek és értékek fejlesztése V12- légszennyezettség növekedése 

L13 – Központban lévő Iskola-tó hasznosítása V13- felszín alatti vizek szennyezettségének növekedése 

L14 - megújuló energiaforrások növekvő aránya, alkalmazása V14- illegális hulladék-elhelyezések növekedése 

L15 - fenntartható fejlődést támogató, figyelemfelhívó rendezvények  

L16 - virágültetési, városszépítő akciók  

 

SWOT elemzés kapcsán megállapítható, hogy a település régmúltba visszanyúló 

hagyományokkal rendelkezik, ami a közösségi együttgondolkodás alapját nagyon jól 

megadja. Egyértelműen elmondható, hogy a település minden szempontból előnyös 

helyzetben van az oktatás, nevelés és infrastrukturális téren. A részben felújított kulturális ház 

fontos szerepet tölt be a település lakóinak az életében, ezért ennek a továbbfejlesztése egy 

fontos cél, mint ahogyan a településen található több kisebb közösségi tér felújítása is. A régi 

hagyományokból eredően, több színvonalas rendezvény is található a településen, amiknek a 

fenntartása fontos a jó közösségi élet kiépítése miatt és, ha lehetséges új hagyományokat is el 

kell indítani, mivel igény mutatkozik rá a lakosság oldaláról. Mint jelenleg minden 

településen, itt is megjelennek a megélhetési és munkahelyi problémákkal küzdők, ami ellen 

az Önkormányzat több segítséget is nyújtott. A településen több olyan helyszín is található 

(Művelődési ház, könyvtár,  központi helyen elhelyezkedő 3 ha-os Iskola-tó), amiknek a 

fejlesztése fontos célt szolgál és jelenleg nincsenek teljes mértékben kihasználva az 

infrastrukturális és egyéb hiányosságok miatt, mint például az elavult Színházterem felújítása 

és átépítése vagy a jelenleg teljesen kihasználatlan tópart. Ezeken a helyeken érdemes lehet a 

jövőben a település egészére ható, minden szegmens befogadó és esélyegyenlőséget biztosító 

rendezvényeket tartani, ami a stratégia egyik célja lehet, így csökkentve a szegregációt és a 

kirekesztést a település lakói között. A település életében fontos közösségi terek, akár kültéri, 

akár beltérik felújítása és kialakítása, valamint a helyi rendezvények mellet fontos cél, hogy a 

településen működő civil szervezetek megfelelő körülmények mellett tudjanak működni és a 

közösségi élet mozgatórugói lenni, ezért elengedhetetlen, hogy új, a mostani kornak 

megfelelő eszközöket szerezzenek be vagy ha szükségük van rá  a régi hagyományok 

ápolásához ruhákat, hangszereket tudjanak vásárolni, mivel a település régmúltjában 

fellelhető történetek, szokások kizárólag így maradhatnak fenn az utókornak. 

Ahhoz, hogy a településen élők hagyományait fenn tudjuk tartani, előre kell gondolkoznunk 

és a fiatal generációnak már az óvodától kezdődően el kell kezdeni tanítani a környezettudatos 
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gondolkodást. Ennek egyik legegyszerűbb formája és kezdésnek ajánlott, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtésre hívják fel a figyelmet és képzést tartsanak számukra.  A képzések a 

településen élő mélyszegénységben élők, romák és munkanélküliek számára is fontosak, 

mivel lehetőséget kaphatnak akár más szakmák vagy más szemléletmód eltanulására, így a 

stratégiában a4. célként fogalmazható meg a képzések fontossága. Minden téren kiemelten 

fontos az egyenjogúság, a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása. kiemelt figyelmet kell 

szentelni a nőkre, gyermekekre és a hátrányos helyzetű emberekre, hogy a fenti célokba 

bevonhatók legyenek. Akár személyesen, akár más úton meg kell őket keresni és bevonni a 

település életébe .   

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 
 

Belső erősségek Belső gyengeségek 

Külső lehetőségek 

- Civilek és önkéntesek 

támogatása és képzése a 

társadalomnak szükséges 

segítség nyújtás 

érdekében. 

- Meglévő közösségi terek 

tovább fejlesztése az 

igényeknek megfelelően. 

- Új közösségi és sportterek 

kialakítása, mely vonzóbbá 

teszi a települést a fiatalok 

számára. 

- A mélyszegénységben élők 

és a romák oktatása, 

képzése és programok 

szervezése számukra 

Külső veszélyek 

- A munkanélküliek 

megfelelő átképzése, hogy 

beilleszkedjenek a 

vállalatok által kínált 

munkahelyek betöltésére 

- A rendezvények megfelelő 

téma választásával a 

lakosság ismeretterjesztése 

(környezetvédelem, 

egészségtudatosság) 

- Képzések szervezése a 

pályázati lehetőségekről, a 

pályázatírásról és 

menetéről. 

- A közösségi terek és 

szabadidős tevékenységet 

biztosító épületek felújítása, 

korszerűsítése 

 

A fontosabb szükségletek megfogalmazása: 

A meglévő KÖZÖSSÉGI TEREK tovább fejlesztése (E1, E2, E3, E9, E10, E11, E12, GY3, 

GY4, GY6, GY11, L1, L3, L4, L6 ,L7, L13, V1, V10), korszerűsítése és újra funkcionálása az 

egyik szükséglet. Jelenleg a városban több civil szervezetnek is otthont ad a művelődési ház. 

Szükség lenne kisebb terek kialakítására, hogy kisebb csoportfoglalkozásokat is lehessen 

tartani. Valamint a korszerűsítés és újeszközök beszerzése is tovább segítené a programok és 

rendezvények minőségjavítását (E3, E8, E13, E14, GY6,  GY8, L1, L2, L3, L4, L13, L15, 

V1, V2, V3, V9). 
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Érdemes hangsúlyt fektetni arra, hogy a város soknemzetiségű és ezeknek a nemzetiségeknek 

a kultúráját megismerhessük nagy segítség egy megfelelően felszerelt kultúrház. Valamint 

lehetőség szerint nemzetközi szinten együttműködni ezekkel a nemzetiségekkel, 

tanulmányozni őket. 

További közösségi terek létrehozásával a szabadidős tevékenységek gyarapodását 

segítenénk elő, valamint a sportra és egészséges életmódra való nevelést. A parkosítás is 

fontos lenne, mivel a településen kevés a fás ligetes rész és ez a közösségi élet fontos 

tényezője. 

A civil szervezetek nagy hajlandóságot mutatnak, hogy szerepet vállaljanak a szociális 

ügyekben, ehhez néhány eszköz beszerzésével (E6,GY12,L1,L4,L16,V1,V3,V10) 

megkönnyítenénk a munkájukat, így fontosnak tartjuk a szervezetek ilyen módon való 

támogatását is, valamint az általuk használt terek, épületek felújítását. 

Fontos lenne más hasonló problémákkal küzdő vagy küzdött térségekkel való 

kapcsolatfelvétel, együttműködés, hogy a problémákat közös erővel tudjuk megoldani. 

A Stratégia egyik igen fontos része az oktatás és képzés(a E4, E5, E7, GY1, GY2,  GY5, 

GY7, L1, L2, L5, L8, L9, L10, L11, L12, L14, V2, V4, V5, V6, V7, V8, V11, V12, V13, 

V14). Fontos, hogy a mélyszegénységben élők és a romák helyzetén javítsunk, hiszen 

esetükben sok az alulképzett és az egészségi állapotuk, mint testi, mint lelki szinten nem 

kielégítő. Ezért fontos, hogy segítsük őket helyes irányba terelni. Gondolunk itt átképzésre, 

felvilágosításra és segítségnyújtásra. 

Az átképzés nem csak az előző csoportot érinti, de a tartós munkanélkülieket, akik a 

képesítésük miatt nem kapnak munkalehetőséget, lehetséges megoldás lenne a helyi 

álláslehetőségek kínálata alapján átképezni őket. 

Továbbá a településnek és lakóinak nagy lehetősége lehet az Európai Unió által nyújtott 

pályázatok kiaknázása, így fontos, hogy a pályázatok megismertetése és azok megírása és 

megvalósításáról szintén információt tudjunk nyújtani az érintetteknek képzések formájában. 

4. A stratégia jövőképe 

Helyi identitás erősítése a közösségi kultúrán keresztül Lajosmizse Városában. A CLLD 

együttműködésben résztvevő tagok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a legfontosabb az 

elvándorlás megállítása a helyi identitás erősítése révén.  
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5. A stratégia célhierarchiája 

 

 Átfogó cél(ok) 

1. Kulturális és közösségi élet felerősítése, helyi identitás erősítése, az 

együttműködésekben rejlő erősségek feltárása és segítése.  

2. Leszakadó társadalmi rétegek integrálása a helyi közösségbe, az új generáció 

környezettudatos nevelése 

 

Ssz. Specifikus célok Kimeneti 

mutatók 

megnevezése 

Célértékek Eredménymutatók 

megnevezése 

Célérték 

1. Közösségi és kulturális 

épületek 

rehabilitációja, újak 

kialakítása 

Városi 

területeken 

épített vagy 

renovált köz- 

vagy 

kereskedelmi 

épületek 

300 m2 HFS végrehajtás 

keretében 

megújított 

közösségi tereket 

rendszeresen 

igénybe vevő 

lakosság aránya  

 

+10% 

2. Közösségi és kulturális 

nyitott terek 

rehabilitációja, újak 

kialakítása 

Városi 

területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított 

nyitott terek 

300 m2 HFS végrehajtás 

keretében 

megújított 

közösségi tereket 

rendszeresen 

igénybe vevő 

lakosság aránya  

 

+10% 

3. Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekbe, 

képzésekbe a település 

teljes lakosságának a 

bevonása 

Közösségi 

szinten 

irányított városi 

helyi fejlesztési 

stratégiával 

érintett 

település 

lakosságszáma 

10722 fő Intézmények 

száma, 

amelyekben nőtt a 

látogatottság a 

program előtti 

időszakhoz képest  

 

3 db 

4. A Helyi Fejlesztési 

Stratégia hatékony és 

tudatos megvalósítása 

A kormányzati, 

önkormányzati, 

ill. társadalmi 

partnerek vagy 

nem 

önkormányzati 

szervezetek 

által a HFS 

keretében 

tervezett és 

végrehajtott 

programok 

száma 

10 db A tevékenységekbe 

bevont lakosság 

elégedettsége nő:  

 

10% 
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5. Lakosság 

környezettudatos és 

társadalmi befogadási 

célú 

szemléletformálása 

Programokba 

bevont 

hátrányos 

helyzetű 

személyek 

száma 

100 fő A közösségi, 

szabadidős, 

közszolgáltatást 

nyújtó terekkel és 

létesítményekkel 

való lakossági 

elégedettség  

 

25% 

 

 

 

 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus cél(ok)hoz 

járul hozzá
6
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és 

eszközök beszerzése 

X X X X  

2. Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, 

rendezvény sorozatok szervezése 

  X X X 

3. Kulturális, környezettudatossági és társadalmi 

felzárkóztatást elősegítő képzések  

  X X X 

4. Civil szerveztek eszközbeszerzése és infrastruktúra 

fejlesztése 

X X X X X 

5. Térségek közötti és nemzetközi együttműködések   X X X 

A választott célok szöveges indoklása: 

Közösségi és kulturális épületek rehabilitációja, újak kialakítása célra a SWOT alapján a E1, 

E2, E3,E9,E10,E11,E12,GY3,GY4,GY6,GY11,L1,L3,L4,L6,L7,L13,V1,V10 alapján van 

szükség, hogy a településen élők színvonalas helyeken tudjanak kulturális és közösségépítő 

tevékenységeket végezni. 

Közösségi és kulturális nyitott terek rehabilitációja, újak kialakítása célra a SWOT alapján a 

E1, E2, E3,E9,E10,E11,E12,GY3,GY4,GY6,GY11,L1,L3,L4,L6,L7,L13,V1,V10alapján van 

szükség, hogy nyitott közösségi tereket lehessen létrehozni, ahol a településen élők 

színvonalas szolgáltatásokat kapnak. 

Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes lakosságának a 

bevonása a SWOT alapján E3, E8, E13, E14, GY6,  GY8, L1, L2, L3, L4, L13, L15, V1, V2, 

V3, alapján szükséges, hogy olyan képzéseken, rendezvényeken vegyenek részt a település 

lakói, amik a javukat szolgálják és segítik őket a mindennapi életükben. 

A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása az egész SWOT elemzést 

támasztja alá, miszerint az elérendő célokhoz szükség van egy jól követhető, betartható 

stratégiára. 

                                                 
6
 Egy intézkedés több célhoz is hozzájárulhat. Jelölje X-szel! 
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Civil szervezetek támogatása kiemelten fontos a helyi kultúra fenntartása érdekében, ezek az 

Egyesületek a helyi lakosság egyik mozgató rugói (E6,GY12,L1,L4,L16,V1,V3,V10) 

Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása a E4, E5, E7, 

GY1, GY2,  GY5, GY7, L1, L2, L5, L8, L9, L10, L11, L12, L14, V2, V4, V5, V6, V7, V8, 

V11, V12, V13, V14 pontok alapján indokolt, hogy a növekvő ipari szennyezés ellenére a 

településen élők környezettudatosan tudjanak élni, valamint a leszakadó társadalmi réteget 

vissza lehessen vezetni a normál társadalomba. 

 

6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

 

I .intézkedés:  

Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése  

 

 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Közösségi és kulturális terek felújítása, 

kialakítása 

 

2. Kulcsprojektek: Az intézkedés nem kulcsprojekt. 

 

3. Indoklás, alátámasztás: A településen számos kisebb közösségi tér vagy annak 

megfelelő épület található, amelyeknek a használatához szükséges a felújításuk, 

kialakításuk. A megrendezésre került fórumokon és kiscsoportos beszélgetéseken 

elhangzottak, hogy a településen a művelődési ház színháztermének a felújítása fontos 

lenne, valamint több régi, már használaton kívüli létesítményt lehetne bevonni a 

közösségi élet fellendítésének a céljára.  Foglalkoztatók, bemutató termek, 

gyermekjátszó színterek kiépítése történhet, amire szükség van a településen. SWOT 

alapján E1, E2, E3, E9, E10, E11, E12, GY3, GY4, GY6, GY11 ,L1 ,L3 ,L4, L6, L7, 

L13, V1, V10 jelzi a szükségességét.  
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4. Specifikus cél:  

- Közösségi és kulturális épületek rehabilitációja, újak kialakítása 

- Közösségi és kulturális nyitott terek rehabilitációja, újak kialakítása 

- Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes 

lakosságának a bevonása 

- A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása 

 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A település közösségi életében fontos szerepet betöltő épületek, terek felújítása, 

kialakítása, ezek működéséhez tárgyi eszköz állomány biztosítása. 

 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 19.2 LEADER forrástól lehatárolt, így nem 

pályázható. TOP, VP és más OP-k által támogatott tevékenység nem támogatható. 

   

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

szervezetek és a helyi önkormányzat. HACS munkaszervezete nem lehet 

kedvezményezettje a felhívásnak. 

 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- A beruházásnak igazolható módon környezettudatos és költséghatékony 

beruházásnak kell lennie 

- A támogatási kérelem igazodik a Helyi Fejlesztési Stratégiához 

- A beruházás közösségi és kulturális érdekeket szolgál 

- Akadálymenetesítés kötelező  

- Lajosmizse Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkezni kell a támogatást igénylőnek 

- Az intézkedés keretein belül megvalósuló projekteknél előnyben kell részesíteni, 

akik a beruházásokat helyi vállalkozóval végezteti, így erősítve a szektorok közötti 

együttműködést. 
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9. Egy támogatási kérelem keretében maximálisan 85.000.000 Ft támogatható civil 

szervezetek, egyház és önkormányzat esetében is. 

 

10. Tervezett forrás: Az intézkedésre ERFA forrás keretből 100.000.000 Ft-ot allokálunk. 

Egy támogatási kérelem maximális összege 85.000.000 Ft. Intenzitás 100%. 

 

11. Forrás ütemezése: A felhasználás meghirdetését 1 ütemben a forráskereten belül 

tervezi megnyitni, 2018.06.01 és 2020.01.01 közötti időszakban. 

 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018.06.01 – 2020.12.31. 

 

II.intézkedés: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, 

rendezvény sorozatok szervezése 

 

 

1 A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Hagyományos, kulturális és közösségi 

rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése 

 

2 Kulcsprojektek: Az intézkedés nem kulcsprojekt. 

 

3 Indoklás, alátámasztás: A település életében hosszú évekre visszanyúló hagyománya 

van kulturális és közösség teremtő rendezvényeknek. A település közösségének a 

megtartása és az elvándorlás megakadályozása érdekében indokolt a helyi 

rendezvények tartása, ezáltal a település lakossága jobban összeszokik és közösséget 

kovácsolnak magukból, ami a településen tartja Őket. A jelenleg megrendezésre 

kerülő események magasabb színvonalra emelése a cél (pl: Lajosmizsei Napok, 

Szamócás Vásár és Forgatag, Szüreti felvonulás, Adventi napok).  A rendezvényen 

cél, hogy minél több helyi előadó tudja bemutatni tudását, ezáltal a helyi identitást 

tudjuk erősíteni. 

SWOT elemzés kapcsán a E3, E8, E13, E14, GY6,  GY8, L1, L2, L3, L4, L13, L15, 

V1, V2, V3, V9 alapján szükséges az intézkedés kiírása. 
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4 Specifikus cél:  

- Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes 

lakosságának a bevonása 

- A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása 

- Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása 

 

5 A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

- Közösségi és kulturális rendezvények lebonyolításához, szervezéséhez kötődő 

tevékenységek 

 

6 Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 19.2 LEADER forrástól lehatárolt, így nem 

pályázható. TOP, VP és más OP-k által támogatott tevékenység nem támogatható. 

 

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

szervezetek, egyház  és a helyi önkormányzat. HACS munkaszervezete nem lehet 

kedvezményezettje a felhívásnak. 

 

8 A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- A beruházásnak igazolható módon környezettudatos és költséghatékony 

beruházásnak kell lennie 

- A támogatási kérelem igazodik a Helyi Fejlesztési Stratégiához 

- A rendezvény közösségi és kulturális érdekeket szolgál 

- Legalább 1 helyi fellépő megjelenése kötelező a rendezvényen 

- Lajosmizse Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkezni kell a támogatást igénylőnek 

 

9 Egy támogatási kérelem keretében maximálisan 15.000.000 Ft támogatható civil 

szervezetek, egyház és önkormányzat esetében is. 

 

10 Tervezett forrás: Az intézkedésre ESZA forrás keretből 78.333.333 Ft-ot allokálunk. 

Egy támogatási kérelem maximális összege 15.000.000 Ft. Intenzitás 100%. 
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13. Forrás ütemezése: A felhasználás meghirdetését 1 ütemben a forráskereten belül 

tervezi megnyitni, 2018.06.01 és 2020.02.01 közötti időszakban. 

 

14. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018.06.01 – 2020.12.31. 

 

III.intézkedés: Kulturális, környezettudatossági és társadalmi 

felzárkóztatást elősegítő képzések 

 

 

1 A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Kulturális, környezettudatossági és 

társadalmi felzárkóztatást elősegítő képzések 

 

2 Kulcsprojektek: Az intézkedés nem kulcsprojekt. 

 

3 Indoklás, alátámasztás: A település lakossága nem fordít nagy figyelmet a 

környezettudatos gondolkodásra, ezen kell változtatni, hogy a város a jövőben is 

élhető maradhasson. A másik nagy probléma amit a SWOT elemzés is kiemel, hogy a 

leszakadó társadalmi réteg aránya egyre jobban növekszik, az ő visszazárkóztatásuk 

fontos a település közösségének a fejlődésének az érdekében. A településen számos 

kulturális kör is működik az Ő részükre is elengedhetetlen a folyamatos képzés. 

Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, így azt már kisgyermek kortól el kell kezdeni 

az alapoktól, mint  a szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, a megújuló 

energiaforrások alkalmazásának a lehetőségei.SWOT a E4, E5, E7, GY1, GY2,  GY5, 

GY7, L1, L2, L5, L8, L9, L10, L11, L12, L14, V2, V4, V5, V6, V7, V8, V11, V12, 

V13, V14 pontjai mutatják a szükségességét. 

 

4 Specifikus cél:  

- Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes 

lakosságának a bevonása 

- A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása 
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- Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása 

 

5 A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

- Közösségi, kulturális, környezettudatos gondolkodást elősegítő és hátrányos 

helyzetűek felzárkóztatására irányuló képzések kapcsán felmerülő költségek. 

 

6 Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 19.2 LEADER forrástól lehatárolt, így nem 

pályázható. TOP, VP és más OP-k által támogatott tevékenység nem támogatható. 

   

7 A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

- Hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezetek 

- Települési önkormányzat 

- Kulturális civil szervezetek 

- Környezetet tudatos gondolkodásra kialakítása gyermekeknél 

- HACS munkaszervezete nem lehet kedvezményezettje a felhívásnak. 

 

8 A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- A képzésnek igazolható módon környezettudatosnak, vagy kultúrához 

kapcsolódónak vagy felzárkóztatást segítőnek kell lennie, ezen felül a 

költséghatékonyságnak is meg kell felelnie 

- A támogatási kérelem igazodik a Helyi Fejlesztési Stratégiához 

- A beruházás közösségi és kulturális érdekeket szolgál 

- Képzésenként minimum 10 főnek részt kell vennie 

- Lajosmizse Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkezni kell a támogatást igénylőnek 

- Előnyben részesítendő, aki az esélyegyenlőség jegyében, kiemelt figyelmet szentel 

a nőkre, fogyatékkal élőkre és a hátrányos helyzetű csoportokra.  

 

9 Egy támogatási kérelem keretében maximálisan 3.000.000 Ft támogatható civil 

szervezetek, egyház és önkormányzat esetében is. 
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10 Tervezett forrás: Az intézkedésre ESZA forrás keretből 5.000.000 Ft-ot allokálunk. 

Egy támogatási kérelem maximális összege 3.000.000 Ft. Intenzitás 100%. 

 

11 Forrás ütemezése: A felhasználás meghirdetését 1 ütemben a forráskereten belül 

tervezi megnyitni, 2018.09.01 és 2020.04.01 közötti időszakban. 

 

12 A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018.09.01 – 2020.12.31. 

 

 

IV.intézkedés: Civil szerveztek eszközbeszerzése és infrastruktúra 

fejlesztése 

 

 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Civil szerveztek eszközbeszerzése és 

infrastruktúra fejlesztése 

 

2. Kulcsprojektek: Az intézkedés nem kulcsprojekt. 

 

3. Indoklás, alátámasztás: A településen működő aktív civil szervezeteknek szükségük 

van új, modern eszközökre és olyan közösségi helyekre ahol a szervezetek aktívan 

tudnak működni, így a közösséget tovább tudják fenntartani, ezáltal a település 

kultúrája is növekedik. A projekt adatlapokból és a településen működő 

civilszervezetek megismerése után megállapítható, hogy a helyi identitás erősítéséhez 

elengedhetetlen a szervezet aktív működése, amihez viszont szükségük van modern 

eszközökre valamint a civil szerveztek által használt közösségi terek kilapítására és 

felújítására. SWOT E6,GY12,L1,L4,L16,V1,V3,V10 támasztja alá az indokoltságot.  

 

4. Specifikus cél:  

- Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes 

lakosságának a bevonása 

- A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása 
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- Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása 

 

5. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

- Közösségi, kulturális, civil szervezetek működéséhez szükséges eszközök 

beszerzése 

- Helyi civil szerveztek által aktívan használt közösségi terek, épületek kialakítása, 

felújítása, bővítése. 

 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: VP 19.2 LEADER forrástól területileg lehatárolt, így 

nem pályázható. TOP, VP és más OP-k által támogatott tevékenység nem 

támogatható. 

   

7. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

- Hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezetek 

- Kulturális, közösségi értékekkel foglalkozó civil szervezetek 

- HACS munkaszervezete nem lehet kedvezményezettje a felhívásnak. 

 

8. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- A civil szervezet céljának igazolható módon környezettudatosnak, vagy kultúrához 

kapcsolódónak vagy felzárkóztatást segítőnek kell lennie, ezen felül a 

költséghatékonyságnak is meg kell felelnie 

- A támogatási kérelem igazodik a Helyi Fejlesztési Stratégiához 

- Az eszköz beszerzés közösségi és kulturális érdekeket szolgál 

- Lajosmizse Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkezni kell a támogatást igénylőnek 

 

9. Egy támogatási kérelem keretében maximálisan 10.000.000 Ft támogatható. Kizárólag 

civil szervezet pályázhat. 

10. Tervezett forrás: Az intézkedésre ERFA forrás keretből 29.166.667 Ft-ot allokálunk. 

Egy támogatási kérelem maximális összege 10.000.000 Ft. Intenzitás 100%. 
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11. Forrás ütemezése: A felhasználás meghirdetését 1 ütemben a forráskereten belül 

tervezi megnyitni, 2018.06.01 és 2020.03.01 közötti időszakban. 

 

12. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018.06.01 – 2020.12.31. 
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek 
Sor-

szám 

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) 

Támogató 

alap 

(ERFA/ 

ESZA) 

Tervezett 

időintervallum 

(év, hónap) 

1. Közösségi, 

kulturális terek 

felújítása, 

kialakítása és 

eszközök 

beszerzése 

A településen számos 

kisebb közösségi tér 

vagy annak 

megfelelő épület 

található, 

amelyeknek a 

használatához 

szükséges a 

felújításuk, 

kialakításuk. A 

megrendezésre került 

fórumokon és 

kiscsoportos 

beszélgetéseken 

elhangzottak, hogy a 

településen a 

művelődési ház 

színháztermének a 

felújítása fontos 

lenne, valamint több 

régi, már használaton 

kívüli létesítményt 

lehetne bevonni a 

közösségi élet 

fellendítésének a 

céljára.  

Foglalkoztatók, 

bemutató termek, 

Közösségi és 

kulturális 

épületek 

rehabilitációja, 

újak 

kialakítása 

 Közösségi és 

kulturális 

nyitott terek 

rehabilitációja, 

újak 

kialakítása 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

 

A település közösségi 

életében fontos 

szerepet betöltő 

épületek, terek 

felújítása, kialakítása, 

ezek működéséhez 

tárgyi eszköz állomány 

biztosítása. 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

A felhívás fő 

célcsoportja 

a helyi civil 

szervezetek 

és a helyi 

önkormányza

t. HACS 

munkaszerve

zete nem 

lehet 

kedvezmény

ezettje a 

felhívásnak. 

 

100.000 ERFA 2018.06.01 – 

2020.01.01. 
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gyermek játszó 

színterek kiépítése 

történhet, amire 

szükség van a  

településen. SWOT 

alapján E1, E2, E3, 

E9, E10, E11, E12, 

GY3, GY4, GY6, 

GY11, L1, L3, L4, 

L6 ,L7, L13, V1, 

V10 jelzi a 

szükségességét. 

2. Hagyományos, 

kulturális és 

közösségi 

rendezvények, 

rendezvény 

sorozatok 

szervezése 

A település életében 

hosszú évekre 

visszanyúló 

hagyománya van 

kulturális és 

közösség teremtő 

rendezvényeknek. A 

település 

közösségének a 

megtartása és az 

elvándorlás 

megakadályozása 

érdekében indokolt a 

helyi rendezvények 

tartása, ezáltal a 

település lakossága 

jobban összeszokik 

és közösséget 

kovácsolnak 

magukból, ami a 

településen tartja 

Őket. A jelenleg 

megrendezésre 

kerülő események 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

Lakosság 

környezettudat

os és 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

Közösségi és kulturális 

rendezvények 

lebonyolításához, 

szervezéséhez kötődő 

tevékenységek 

 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

 

A felhívás fő 

célcsoportja 

a helyi civil 

szervezetek, 

egyház  és a 

helyi 

önkormányza

t. HACS 

munkaszerve

zete nem 

lehet 

kedvezmény

ezettje a 

felhívásnak. 

78.333,333 ESZA 2018.06.01 – 

2020.02.01. 
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magasabb 

színvonalra emelése 

a cél (pl: Lajosmizsei 

Napok). A 

rendezvényen cél, 

hogy minél több 

helyi előadó tudja 

bemutatni tudását, 

ezáltal a helyi 

identitást tudjuk 

erősíteni. 

SWOT elemzés 

kapcsán a E3, E8, 

E13, E14, GY6,  

GY8, L1, L2, L3, L4, 

L13, L15, V1, V2, 

V3, V9alapján 

szükséges az 

intézkedés kiírása. 

3. Kulturális, 

környezettudat

ossági és 

társadalmi 

felzárkóztatást 

elősegítő 

képzések  

A település lakossága 

nem fordít nagy 

figyelmet a 

környezettudatos 

gondolkodásra, ezen 

kell változtatni, hogy 

a város a jövőben is 

élhető maradhasson. 

A másik nagy 

probléma amit a 

SWOT elemzés is 

kiemel, hogy a 

leszakadó társadalmi 

réteg aránya egyre 

jobban növekszik, az 

ő 

visszazárkóztatásuk 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

- A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

- Lakosság 

környezettudat

os és 

Közösségi, kulturális, 

környezettudatos 

gondolkodást elősegítő 

és hátrányos 

helyzetűek 

felzárkóztatására 

irányuló képzések 

kapcsán felmerülő 

költségek. 

 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

 

Hátrányos 

helyzetű 

emberekkel 

foglalkozó 

civil 

szervezetek 

Települési 

önkormányza

t 

Kulturális 

civil 

szervezetek 

Környezetet 

tudatos 

gondolkodás

ra 

5.000 ESZA 2018.09.01 – 

2020.04.01. 
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fontos a település 

közösségének a 

fejlődésének az 

érdekében. A 

településen számos 

kulturális kör is 

működik az Ő 

részükre is 

elengedhetetlen a 

folyamatos képzés. 

Fontosnak tartjuk a 

környezeti nevelést, 

így azt már 

kisgyermek kortól el 

kell kezdeni az 

alapoktól, mint  a 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

megismertetése, a 

megújuló 

enrergiaforrások 

alkalmazásának a 

lehetőségei.SWOT 

mátrix E4, E5, E7, 

GY1, GY2,  GY5, 

GY7, L1, L2, L5, L8, 

L9, L10, L11, L12, 

L14, V2, V4, V5, 

V6, V7, V8, V11, 

V12, V13, V14 

pontjai mutatják a 

szükségességét. 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

kialakítása 

gyermekekné

l 

 

4. Civil 

szerveztek 

eszközbeszerz

ése és 

A településen 

működő aktív civil 

szervezeteknek 

szükségük van új, 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

Közösségi, kulturális, 

civil szervezetek 

működéséhez 

szükséges eszközök 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

területileg 

Hátrányos 

helyzetű 

emberekkel 

foglalkozó 

29.166,667 ERFA 2018.06.01 – 

2020.03.01. 
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infrastruktúra 

fejlesztése 

modern eszközökre 

és olyan közösségi 

helyekre ahol a 

szervezetek aktívan 

tudnak működni, így 

a közösséget tovább 

tudják fenntartani, 

ezáltal a település 

kultúrája is 

növekedik. A projekt 

adatlapokból és a 

településen működő 

civilszervezetek 

megismerése után 

megállapítható, hogy 

a helyi identitás 

erősítéséhez 

elengedhetetlen a 

szervezet aktív 

működése, amihez 

viszont szükségük 

van modern 

eszközökre valamint 

a civil szerveztek 

által használt 

közösségi terek 

kilapítására és 

felújítására. SWOT 

E6,GY12,L1,L4,L16,

V1,V3,V10 

támasztja alá az 

indokoltságot. 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

- A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

- Lakosság 

környezettudat

os és 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

beszerzése 

Helyi civil szerveztek 

által aktívan használt 

közösségi terek, 

épületek kialakítása, 

felújítása, bővítése. 

 

 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 
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6.2 Együttműködések 

1. Specifikus cél:  
Fejlesztésekbe, programokba, rendezvényekbe, képzésekbe a település teljes lakosságának a 

bevonása 

A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósítása 

Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása 

 

2. Indoklás, alátámasztás: A településnek és a civil szervezeteknek is hosszú évekre 

visszanyúló országos és nemzetközi kapcsolatai vannak már településekkel és civil 

szervezetekkel. Ezeknek a kapcsolatoknak és a hagyományos rendezvényeknek az 

ápolása, fenntartása mellett új kapcsolatok kialakítása a cél. Országhatáron belül és 

kívül, más Helyi Akciócsoportokkal is szeretnénk a kapcsolatot felvenni, hogy a 

program megvalósításában a lehető legjobban tudjunk eljárni és jó ötleteket lássunk. 

Az együttműködés fő célja lenne, a település életében aktívan résztvevők számár a 

tudástranszfer, közös rendezvények és információáramlás átadása, az országban 

működő Helyi Akciócsoportokkal együttműködve. Fő célterületünk a közösségépítés 

és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása.  

3. Az együttműködés tervezett tématerületei:  

- Már működő kapcsolatok fenntartása kulturális és közösségi civil szervezetekkel,  

- Közös rendezvények szervezése 

- „Best Practice” tanulmányutak szervezése a helyi civil szerzeteknek  

4. Tervezett forrás: VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása forrása 

 

Az együttműködési projektet nem saját forrásból, hanem a VP6-19.3.1-17 A LEADER - 

Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 

című felhívás keretein belül szeretnénk megvalósítani. 

 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

 

A HACS jogi személyiségét tekintve Egyesület, jellegét tekintve az Egyesület önkormányzati 

elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező, tagjaiból önként alakult szervezet, önálló 

jogi személy. Az egyesületbe való belépés a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
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törvény (továbbiakban: civil törvény) értelmében szabad, korlátozás mentes, csatlakozni az 

Egyesület elnökségéhez beadott kérelemmel lehet a közgyűlés elfogadása után. Az Egyesület 

2016.05.30-án alakult. Az egyesület célja Kistérségi Innovatív együttműködési forma és 

módszer kifejlesztése, gyakorlati alkalmazása, megvalósítása a TOP-CLLD Program 

értékrendszere szerint. Integrált, a helyi adottságokra épülő újszerű megoldásokat magukba 

foglaló stratégiák / akció tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása, amelyek 

biztosítják a térség fenntartható fejlődését. Valamint az egyéni és közösségi munkapiaci-, 

társadalmi-, nemzetközi (re)integráció, az érdekérvényesítés, a társadalmi és területi 

hátrányok enyhítésének elősegítése. 

 

 

Az Egyesület alapító tagjai: 

Képviselő neve Alapító szervezet: Képviselt szektor 

Basky András Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzati 

Dr. Adonyi Lajos Dr. Adonyi Lajos egyéni ügyvéd Gazdasági 

Józsáné dr. Kiss Irén Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány Civil 

Belusz László Mizselektro Mérnöki Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű  Társaság 

Gazdasági 

Péli Szilveszter „MIZSE-SPEED TRANSPORT” Kft. Gazdasági 

Kocsis Györgyné „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda 

Gyermekeiért Alapítvány 

Civil 

Király Zsuzsanna Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány Civil 

Sebők Márta Márta Iroda Kft. Gazdasági 

Bujdosó János, László 

Ildikó Márta 

ALAMO TEAM Kft. Gazdasági 

Sápi Tibor Mizse Kézilabda Club Civil 

Nagy Erzsébet Gyermekekért Plusz alapítvány Civil 

 

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a HACS tagjaiból áll, és mindhárom szféra 

képviselteti magát.  A egyesületet érintő minden kérdésben dönthet, illetve az elnökségi tagok 

és a Felügyelő Bizottság tagjainak választása is közgyűlési hatáskör. A Helyi Fejlesztési 

Stratégiát a Közgyűlés hagyja jóvá. Az általános hatáskörű, végrehajtó szerv az elnökség, 

amely 3 főből áll és a civil törvény alapján kerültek megválasztásra,.  

Elnökségi tag neve Titulusa Képviselt szervezet Szavazat mértéke Képviselt szféra 

Basky András Elnök Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

1 Önkormányzat 

Dr. Adonyi Lajos Alelnök Egyéni ügyvéd 1 Gazdasági 

Sápi Tibor Alelnök Mizse Kézilabda 

Club 

1 Civil 
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Az elnökség részt vesz a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésében, valamint Helyi Bíráló 

Bizottságként ellátja a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat is. A Felügyelő Bizottság a 

közgyűlés által választott 3 főből áll: az elnök, és 2 fő felügyelő bizottsági tagból. Mindegyik 

tag egy-egy szféra képviselője.  

Évente legalább egyszer ülésezik, a HACS pénzügyeit ellenőrzi. Az ülésekre rendszeres 

meghívott az egyesület könyvelője a munkaszervezet vezető és a HACS pénzügyes 

munkatársa. Az ülések zártak. Az ülések előtt 8 nappal kimegy a meghívó a FEB tagoknak, 

illetve az aktuális főkönyvi kivonat, amit átnéznek.  

Az elnök javaslata alapján az elnökség választja az egyesület munkaszervezet vezetőjét. A 

munkaszervezet vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A 

munkaszervezet vezető feladatai közé tartozik a munkaszervezet irányítása és vezetése, ő 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói fölött. A munkaszervezet pedig 

az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét segítő iroda, 

melynek 2-3 fő alkalmazottja lesz.  

Basky András alakulás óta az egyesület elnöke, Lajosmizse Város Polgármestere, aki az 

önkormányzati szektort képviseli. Polgármesterként több pályázat lebonyolításában is részt 

vett, így szakmai tapasztalattal rendelkezik a támogatások kapcsán.  Egyesület alelnöke, dr. 

Adonyi Lajos egyéni ügyvéd, aki a gazdasági szektort képviseli és munkájából kifolyólag az 

Egyesület jogi irányításában tud nagy szerepet vállalni, valamint másik alelnöke Sápi Tibor a 

Mizse Kézilabda Club alelnöke, aki a közösség építés terén rendelkezik szakmai 

tapasztalattal. 

 

A munkaszervezet legalább 1+2 főből fog állni. A megvalósítást szolgáló kulcsfontosságú 

szempont a megfelelő humán kapacitás biztosítása mind a választott tisztségviselők, mind a 

munkaszervezet vezetője és munkatársai esetében. A választott tisztségviselők mindannyian 

magas szintű és gyakorlott művelői szakterületüknek. A HBB megalapozott döntéshozatala 

érdekében a munkaszervezetnek kulcsszerepe van a támogatást igénylők tájékoztatásában, a 

velük való kommunikációban, ügyfélszolgálat működtetésében, információszolgáltatásban.  

A projektjavaslatok benyújtásának HACS Közgyűlés Helyi Bíráló Bizottság (benne: az 

elnökség tagjai is) Munkaszervezet (+ szükség szerint munkacsoportok) Felügyelőbizottság 

Elnökség 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 
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munkaszervezetet a projekt javaslathoz kapcsolódó hiánypótlásokkal, átdolgozással 

kapcsolatos további tevékenységektől. 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. 

Feladatai különösen:  

a) a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

b) a HKFS tervezési folyamatának menedzselése;  

c) a munkaszervezet napi működtetése;  

d) részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját;  

e) a kérelmeket döntésre való felterjesztése;  

f) 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.  

 

Szükséges (tervezett) munkakörök: - a szakterületi referens(ek): a legfontosabb célterületek 

/célcsoportok tekintetében felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, lehetőleg 

pályázatkezelési gyakorlattal - ügyfélkapcsolati és kommunikációs referens: szakirányú 

végzettséggel vagy gyakorlattal rendelkező munkatárs - pénzügyi munkatárs: legalább 

középfokú szakirányú végzettséggel vagy gyakorlattal, vagy felsőfokú végzettséggel. Ezen 

felül természetesen szükség lesz külső szakember-kapacitások igénybe vételére mind a 

munkacsoporti, mind a munkaszervezeti feladatok ellátásához. Ezek leginkább speciális 

(drága, és nem állandó jelleggel szükséges) feladatok esetében indokoltak, pl. kommunikációs 

/PR szakértő, informatikus, könyvvizsgáló, designer, mérnök /tervező, stb… 
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A HACS felépítése 

 

 

 

Az Egyesület munkatársain kívül az Elnökség minden tagja aktívan részt vesz a tervezésben, 

valamint külsős tagként pályázat írókat és pályázókat vontunk be a fejlesztési stratégia 

véleményezésébe és ötleteikkel segítik az alapos stratégia kialakítását. 

Egy irodánk lesz Lajosmizse belvárosában központi helyen. Célunk volt a könnyű 

megközelíthetőség és elérhetőség. 

 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 

kerülnek kiválasztásra. A Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) pontozásos rendszert 

alkalmaz majd és hiánypótlásra nem lesz lehetőség. A HBB tagjai az Egyesület elnöksége és 

rajtuk kívül szektoronként 1 plusz póttag választása, hogy az összeférhetetlenséget elkerüljük, 

így, ha lesz olyan elnökségi tag, aki támogatási kérelmet nyújt be, akkor ő nem szavaz a saját 

ügyében, hanem a szektor póttagja fog helyette. 

A költségvetés tervezésében a nagyobb arányt a menedzsment feladatok teszik ki. Azon belül 

is az első két év fogja a munkacsúcsot jelenteni, terveink szerint a 2020 – 2022 évek már 

folyamatosan csökkenő feladat-intenzitással fognak járni. Az animációs tevékenységek 

költségvetése kisebb összeget köt le, kevesebb munkaerőt vesz igénybe, ugyanakkor a 

Közgyűlés 

Elnökség 

Munkaszervezet 
vezető 

Munkaszervezet 

FEB 

 működés, gazdálkodás 

ellenőrzése 

 3 fő 

 tagjai nem vehetnek részt 

az egyesület vezetésében 

 

 az elnökség választja 

 munkaszervezet 

irányítása 

 

 Tagok összessége 

 legfőbb 

döntéshozó szerv 
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tevékenység folyamatosan fennáll, ideális esetben annak intenzitása is állandó, időről időre 

annak tartalma változik (figyelemfelhívás, további tagok toborzása, együttműködések 

motiválása, eredmények bemutatása és értékelése, stb.).  

E körben tervezzük a külső kommunikációs költségeket is, amelyeket azonban döntő 

többségében korszerű, környezetkímélő módon tervezünk megvalósítani. A működési és 

animációs tevékenységeknek belül kiemelt fontossággal bír az esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság szempontjainak a kezdetektől való tudatosítása, hiszen ez a két horizontális 

szempont minden tervezett beavatkozás esetében kiemelkedő jelentőséggel bír. Így az 

animációnak egyértelműen és célzottan kell irányulnia minden potenciális pályázó irányába, 

illetve a HACS együttműködés során mindvégig a fókuszban kell tartani. Ezen tevékenységek 

nagy valószínűséggel külön költségvetési forrásokat is igényelnek, épp a megszólítás 

/bevonás sajátos módszerei és eszközei okán. A működési és animációs költségek költség 

évenkénti bontást a 7. fejezet tartalmazza. 

6.4 Kommunikációs terv 

Az Egyesület nagy hangsúlyt fektetett a Stratégia tervezése során a kielégítő kommunikációra 

és a megvalósítás során is erre törekszik majd. Elsődleges célcsoport az önkormányzatok, a 

civil- és üzleti szféra képviselői, valamint magánszemélyek. Törekszünk arra, hogy a 

tervezési területen élő potenciális pályázóval megismertessük a HACS tevékenységét, 

valamint tájékoztassuk őket a vonatkozó pályázati lehetőségekről.  

A Stratégia tervezése során már eddig is több fórumot tartottunk, ahol tájékoztattuk az 

érdeklődőket a Stratégia tervezésének állapotáról, a jövőbeni lehetőségekről. A fórumok 

remek lehetőséget adnak az információáramlásra, tapasztalatcserére, illetve az igények 

felmérésére, ezért ezzel az eszközzel a jövőben is folyamatosan kívánunk élni. 

A fórumokon elhangzottakról összefoglalóban a honlapon tájékoztatjuk az érdeklődőket, a 

honlap folyamatosan frissül a legújabb hírekkel. A fórumokon is ajánljuk, hogy kísérjék 

figyelemmel honlapunkat, hogy minél hamarabb értesüljenek a legújabb információkról. 

A tervezés kezdeti szakaszában projektadatlapokat küldtünk ki elektronikusan, amely 

segítségünkre volt a fejlesztési igények felmérésében, amelyet figyelembe vettünk a tervezés 

során, illetve a fórumokon lehetőséget biztosítottunk ezek átbeszélésére is. 

Személyesen, irodánkban is rendelkezésre fogunk állni ügyfeleink és az érdeklődők számára. 

Egyesületünk leendő Facebook oldalán is nyomon követhetőek leszünk, valamint a helyi 

médiában, és sajtóban is értesülhetnek eseményeinkről, híreinkről.  
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Az egyesület működési dokumentumai bárki számára megtekinthetőek a honlapon, valamint a 

munkaszervezeti irodában azokról bárki saját költségén másolatot készíthet az 

Alapszabályban foglaltaknak megfelelően. Visszajelzéseket elektronikusan, személyesen 

behozott – írásban rögzített módon, illetve postai úton áll módunkban fogadni, amelyeket 

iktatunk a beérkezést követően. 

Az Egyesületet érintő információk kommunikációjára az elnök jogosult, a Fejlesztési 

Stratégiával, pályázatokkal kapcsolatos hírek a munkaszervezet vezető jóváhagyásával 

kerülnek közlésre, az e-mailek, telefonok és az ügyfelek fogadását a munkaszervezet 

alkalmazottai kezelik, majd ha szükséges továbbítják a kérdést, problémát az elnök illetve a 

munkaszervezet vezető felé.  A fórumok szervezésében és lebonyolításában az egész 

munkaszervezet részt vesz.  

 

A Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos kommunikációs tevékenység ütemterve: 

 

 2016. május-október: projektötletek gyűjtése 

 2016. május -2016.október vége: 5 fórum tartása és 1 fókuszcsoportos megbeszélés, 

igények, javaslatok felmérése, befogadása, tájékoztatás 

 havi rendszerességgel a helyi önkormányzat honlapjain való megjelenés 

 évente 2 alkalommal a helyi nyomtatott sajtóban való megjelenés 

 további fórumok tartása havi rendszerességgel, melynek költsége 10.000 forint/ fórum 

 az éves költség összesen 200 000 Ft. 

 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

Az Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégiában valamennyi intézkedés vonatkozásában 

meghatározott kimeneti és eredmény indikátorokat. A pályázatok beadásakor az akciócsoport 

több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget is elvár a pályázóktól: 

Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez kapcsolódó 

eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá be 

kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve a megvalósítást követően 

milyen módon fogja dokumentálni, igazolni. 

Elvárás a pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről részletes leírást és 

fényképeket juttasson ez az akciócsoport számára, amely azt honlapján tervezi megjeleníteni. 

Az Egyesület ezekre a kötelezettségekre már a pályázatkészítési szakaszban felhívja a 
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pályázók figyelmét. A HACS segíti továbbá a projekt adottságainak megfelelő, ugyanakkor a 

monitoring célokra is alkalmas vállalások megfogalmazását. 

A döntéshozatali szakaszban az akciócsoport ezeket a vállalásokat is vizsgálja majd. A 

munkaszervezet a pályázati dokumentumokból nyilvántartásaiban rögzíti a monitoring 

szempontjából fontos információkat. 

A projekt megvalósítási szakaszban az akciócsoport folyamatosan támogatja, e-mail-ekkel, 

honlap és Facebook bejegyzésekkel illetve tájékoztató fórumok szervezésével a 

projektgazdákat. Az Egyesület ezen eszközöket is felhasználja arra, hogy figyelmeztesse a 

partnereit monitoring kötelezettségeik betartására. 

A projektek lezárásakor az Egyesület bekéri a projekt leírásokat és legalább 3 db 

nagyfelbontású képet a megvalósult fejlesztésről, továbbá engedélyt kér a honlapon való 

közzétételhez. 

Amikor értékelési szakaszhoz ér a TOP-CLLD program megvalósítása (HFS felülvizsgálat 

illetve program zárás), az Egyesület munkaszervezete a nyilvántartásai alapján bekéri a 

nyertes projektgazdáktól az eredményindikátor értékeket. Ezek alapján a szükséges 

vizsgálatokat, elemzéseket a munkaszervezet és az elnökség fogja végrehajtani. A  

munkaszervezet és az elnökség az értékelés következtetéseit felhasználja a HFS dokumentum 

módosításához. A monitoring illetve értékelés eredményét a HACS a felülvizsgált HFS, 

illetve a programzáró dokumentum részeként honlapján is közzéteszi. 

A kimeneti illetve az eredményindikátorok vizsgálatán túl a HACS minden HFS 

felülvizsgálatkor és a HFS megvalósításának végső elemzésekor önértékelést is végre fog 

hajtani. Ennek során a felülvizsgálatot végző HACS munkacsoport megvizsgálja a forrás-

felhasználást, a TOP-CLLD-en kívüli egyéb pályázatok adatait, a munkaszervezet szakmai 

teljesítményét. 

Ehhez a legfontosabb adatforrás az Egyesület által minden év lezárását követően közgyűlés 

elé beterjesztett szakmai ill. pénzügyi beszámoló lesz. 

 

6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

A Lajosmizse Fejlődéséért Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról törvény szerint kulturális tevékenység, kutatás, nevelés, és 

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet és – környezetvédelem, gyermek és –
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ifjúságvédelem, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítésére helyezi a hangsúlyt működése során.  

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése alatt figyelmet helyeztünk az 

esélyegyenlőséggel érintett csoportokra, úgymint nők, fogyatékkal élők; pályakezdők, 

hátrányos helyzetű csoportok. Stratégia megvalósulása alatt nem kerül külön kiemelésre egyik 

hátrányos csoport sem, azonban a Stratégia közvetve hozzájárul és támogatja, hogy minden 

támogatásra jogosult egyenlő eséllyel nyújthasson be támogatási kérelmet és vehessenek részt 

a projektek megvalósulásában. A térség lakossága megélhetésének javítása, mely hozzájárul a 

szegénység leküzdéséhez és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatásához. A 

HFS támogatja a helyi – és térségi gazdák és a helyi társadalom kapcsolatának javítását. A 

tervezési terület elvándorlási statisztikáit figyelembe véve kiemelten kell kezelni a fiatalok 

munkahelyteremtését elősegítő programok támogatását. Az esélyegyenlőség jegyében tett 

lépések célja a hátrányok csökkentése, esetleges felzárkóztatása a térség társadalmi 

vérkeringésébe. Felzárkózásuk feltétele, hogy e települések harmóniában a környezettel 

megtartsák erőforrásaikat, mindenekelőtt népességüket. A fejlesztéseknek az életképes 

gazdasági, társadalmi elemeket kell megerősíteniük illetve kialakítaniuk, vagyis a 

felzárkóztatás során is a relatív versenyképesség javítása a cél. A helyi fejlesztési kitörési 

pontokat, fejlesztési elképzeléseket a helyi környezeti és kulturális értékekre építve kell 

meghatározni, kialakítani, elkerülve az értékek felélését, illetve elhanyagolását. A város egy 

része gazdag építészeti, kulturális és természeti örökséggel rendelkezik, amelyeknek a 

megóvása mellett a turisztikai piacon történő megfelelő hasznosítása lehetőséget jelenthet az 

inaktív települések dinamizálására. A természeti és épített örökség közmunkaprogramokban 

történő felújítása lehetőséget teremthet a leszakadó falvak népességének munkaerőpiacra 

történő visszavezetésére és a felújított örökség értékeinek hasznosítására. 

 

6.6.2 Fenntarthatóság 

A Helyi Akciócsoport tervezési területe igen kedvező és változatos természeti, ökológiai 

adottságokkal, természeti értékekkel, természeti területekkel rendelkezik. Bács-Kiskun megye 

endogén erőforrása a főként a mezőgazdasági tevékenység során keletkező biomassza, 

amelynek a potenciálja az országban a legnagyobb. Javasolt ezért olyan komplex fejlesztések 

indítása, amelyek a megyei megújuló energia-potenciál kiaknázására irányulnak, és amelyek 

célja az autonóm energiaellátás egyéni és kisközösségi szintű megvalósulása. A megújuló 
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energia arányának növelése a térségek energiatermelésében és felhasználásában nemcsak a 

környezeti állapot, hanem a térségi foglalkoztatás javulásához is hozzájárul.  

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia céljai között kiemelt fontosságú a környezet 

megóvása, az optimális tájhasználat kialakítása, a zöldfelületek növelése. Az egészségesebb 

lakókörnyezet kialakítása, az okszerű víz- és hulladékgazdálkodás, a termőföldek és a 

természeti táj védelme, továbbá a környezettudatos gondolkodás együttesen biztosíthatja a – 

klímaváltozás miatt egyre veszélyeztetettebb – ökológiai viszonyainak stabilizálását, illetve a 

lakosság egészségi állapotának javulását.  

 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A Helyi Fejlesztési Stratégia integrált és innovatív elemeire épült fel a cselekvési terv. A 

vizsgálatkor a tervezési terület szükségleteit vette figyelembe, fejlettebb és elmaradottabb 

területekre fókuszálva. A stratégia fő célkitűzéseinek kialakítása a helyi szereplők 

bevonásával történt, projektötleteik benyújtásával.  Helyi Fejlesztési Stratégia alapvetően 

közösségfejlesztési iránnyal kíván hozzájárulni a vidéki életminőség javításához, a 

foglalkoztatás erősítéséhez, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségéhez. A HFS 

intézkedései közvetlenül hozzájárulnak egyes célcsoportok támogatásához. Az Európai Unió 

tematikus céljai között szerepel az innováció, amelyet a stratégia intézkedéseinek feltételeinél 

kíván beleépíteni. A 2007-2013-as időszak tapasztalataiból feltérképezésre kerültek a fennálló 

problémák és szükségletek, melyekre innovációs fejlesztés útján nyújthatunk megoldást, 

indíthatunk el kezdeményezéseket. Az intézkedések kialakítása során lehatárolásra kerültek 

más Operatív Programoktól, azonban kiegészítő jelleggel kapcsolódnak azokhoz.  

A térségek közötti valamint a nemzetközi együttműködések során, minta projektek 

bemutatása ösztönző erőként hathat az innovatív fejlesztések kialakításában. 
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7. Indikatív pénzügyi terv 

Ebben a fejezetben a HKFS TOP CLLD keretében rendelkezésre álló fejlesztési és a HACS működés és animáció forrásfelhasználásának ütemezését mutassák 

be az alábbi táblázatok kitöltésével. A HACS működési és animációs költségei nem haladhatják meg az IH által az egyes HKFS-ek megvalósítására megítélt 

forrás 15%-át. A pénzügyi terv összeállítása során meg kell felelni a TOP-7.1.1-16 felhívásban rögzített feltételeknek. A sorok száma bővíthető. A táblázatban 

a teljes közpénzt (EU és nemzeti társfinanszírozás összege) szerepeltessék. 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

Ssz. A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 Közösségi és kulturális terek 

felújítása, kialakítása 

0 0 90 10 0 100 47,2 

2 Hagyományos, kulturális és közösségi 

rendezvények, rendezvény sorozatok 

szervezése 

0 0 26,111 26,111 26,111 78.333 36,8 

3 Kulturális, környezettudatossági és 

társadalmi felzárkóztatást elősegítő 

képzések  

0 0 0 3 2 5 2,3 

4 Civil szerveztek eszközbeszerzése és 

infrastruktúra fejlesztése 

0 0 20 8 1,167 29.167 13,7 

 Összesen 0 0 136,111 47,111 29,278 212,5 100 

 

Ssz

. 
 Egyéb forrás (nem releváns) 

 A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

6         

 Összesen        

 Fejlesztési források összesen        

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Működési költségek 0 0 10 6,5 6 6 6 34,5 

Animációs költségek 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Összesen 0 0 11 7 13,3 12,8 12,8 37,5 
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A HACS működésének a legnagyobb részét a megvalósításban résztvevő munkaszervezeti dolgozók munkabére és járulékai adják 32.000.000 Ft, 

ezen felül kiküldetés, irodaszer költségek, valamint bérleti díj, eszközbeszerzés költségei adják a működési költségeket a pályázati adatlapon 

tételesen kifejtve. 
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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. 

 

Sor-

szám 

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) 

Támogató 

alap 

(ERFA/ 

ESZA) 

Tervezett 

időintervallum 

(év, hónap) 

1. Közösségi, 

kulturális terek 

felújítása, 

kialakítása és 

eszközök 

beszerzése 

A településen számos 

kisebb közösségi tér 

vagy annak 

megfelelő épület 

található, 

amelyeknek a 

használatához 

szükséges a 

felújításuk, 

kialakításuk. A 

megrendezésre került 

fórumokon és 

kiscsoportos 

beszélgetéseken 

elhangzottak, hogy a 

településen a 

művelődési ház 

színháztermének a 

felújítása fontos 

lenne, valamint több 

régi, már használaton 

Közösségi és 

kulturális 

épületek 

rehabilitációja, 

újak 

kialakítása 

 Közösségi és 

kulturális 

nyitott terek 

rehabilitációja, 

újak 

kialakítása 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

A település közösségi 

életében fontos 

szerepet betöltő 

épületek, terek 

felújítása, kialakítása, 

ezek működéséhez 

tárgyi eszköz állomány 

biztosítása. 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

A felhívás fő 

célcsoportja 

a helyi civil 

szervezetek 

és a helyi 

önkormányza

t. HACS 

munkaszerve

zete nem 

lehet 

kedvezmény

ezettje a 

felhívásnak. 

 

100.000 ERFA 2018.06.01 – 

2020.01.01. 
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kívüli létesítményt 

lehetne bevonni a 

közösségi élet 

fellendítésének a 

céljára.  

Foglalkoztatók, 

bemutató termek, 

gyermek játszó 

színterek kiépítése 

történhet, amire 

szükség van a  

településen. SWOT 

alapján E1, E2, E3, 

E9, E10, E11, E12, 

GY3, GY4, GY6, 

GY11, L1, L3, L4, 

L6 ,L7, L13, V1, 

V10 jelzi a 

szükségességét. 

A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

 

2. Hagyományos, 

kulturális és 

közösségi 

rendezvények, 

rendezvény 

sorozatok 

szervezése 

A település életében 

hosszú évekre 

visszanyúló 

hagyománya van 

kulturális és 

közösség teremtő 

rendezvényeknek. A 

település 

közösségének a 

megtartása és az 

elvándorlás 

megakadályozása 

érdekében indokolt a 

helyi rendezvények 

tartása, ezáltal a 

település lakossága 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

Lakosság 

környezettudat

Közösségi és kulturális 

rendezvények 

lebonyolításához, 

szervezéséhez kötődő 

tevékenységek 

 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

 

A felhívás fő 

célcsoportja 

a helyi civil 

szervezetek, 

egyház  és a 

helyi 

önkormányza

t. HACS 

munkaszerve

zete nem 

lehet 

kedvezmény

ezettje a 

felhívásnak. 

78.333,333 ESZA 2018.06.01 – 

2020.02.01. 
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jobban összeszokik 

és közösséget 

kovácsolnak 

magukból, ami a 

településen tartja 

Őket. A jelenleg 

megrendezésre 

kerülő események 

magasabb 

színvonalra emelése 

a cél (pl: Lajosmizsei 

Napok). A 

rendezvényen cél, 

hogy minél több 

helyi előadó tudja 

bemutatni tudását, 

ezáltal a helyi 

identitást tudjuk 

erősíteni. 

SWOT elemzés 

kapcsán a E3, E8, 

E13, E14, GY6,  

GY8, L1, L2, L3, L4, 

L13, L15, V1, V2, 

V3, V9alapján 

szükséges az 

intézkedés kiírása. 

os és 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

3. Kulturális, 

környezettudat

ossági és 

társadalmi 

felzárkóztatást 

elősegítő 

képzések  

A település lakossága 

nem fordít nagy 

figyelmet a 

környezettudatos 

gondolkodásra, ezen 

kell változtatni, hogy 

a város a jövőben is 

élhető maradhasson. 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

Közösségi, kulturális, 

környezettudatos 

gondolkodást elősegítő 

és hátrányos 

helyzetűek 

felzárkóztatására 

irányuló képzések 

kapcsán felmerülő 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

Hátrányos 

helyzetű 

emberekkel 

foglalkozó 

civil 

szervezetek 

Települési 

önkormányza

5.000 ESZA 2018.09.01 – 

2020.04.01. 
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A másik nagy 

probléma amit a 

SWOT elemzés is 

kiemel, hogy a 

leszakadó társadalmi 

réteg aránya egyre 

jobban növekszik, az 

ő 

visszazárkóztatásuk 

fontos a település 

közösségének a 

fejlődésének az 

érdekében. A 

településen számos 

kulturális kör is 

működik az Ő 

részükre is 

elengedhetetlen a 

folyamatos képzés. 

Fontosnak tartjuk a 

környezeti nevelést, 

így azt már 

kisgyermek kortól el 

kell kezdeni az 

alapoktól, mint  a 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

megismertetése, a 

megújuló 

enrergiaforrások 

alkalmazásának a 

lehetőségei.SWOT 

mátrix E4, E5, E7, 

GY1, GY2,  GY5, 

GY7, L1, L2, L5, L8, 

- A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

- Lakosság 

környezettudat

os és 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

költségek. 

 

tevékenység nem 

támogatható. 

 

t 

Kulturális 

civil 

szervezetek 

Környezetet 

tudatos 

gondolkodás

ra 

kialakítása 

gyermekekné

l 
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L9, L10, L11, L12, 

L14, V2, V4, V5, 

V6, V7, V8, V11, 

V12, V13, V14 

pontjai mutatják a 

szükségességét. 

4. Civil 

szerveztek 

eszközbeszerz

ése és 

infrastruktúra 

fejlesztése 

A településen 

működő aktív civil 

szervezeteknek 

szükségük van új, 

modern eszközökre 

és olyan közösségi 

helyekre ahol a 

szervezetek aktívan 

tudnak működni, így 

a közösséget tovább 

tudják fenntartani, 

ezáltal a település 

kultúrája is 

növekedik. A projekt 

adatlapokból és a 

településen működő 

civilszervezetek 

megismerése után 

megállapítható, hogy 

a helyi identitás 

erősítéséhez 

elengedhetetlen a 

szervezet aktív 

működése, amihez 

viszont szükségük 

van modern 

eszközökre valamint 

a civil szerveztek 

által használt 

Fejlesztésekbe, 

programokba, 

rendezvényekb

e, képzésekbe 

a település 

teljes 

lakosságának a 

bevonása 

- A Helyi 

Fejlesztési 

Stratégia 

hatékony és 

tudatos 

megvalósítása 

- Lakosság 

környezettudat

os és 

társadalmi 

befogadási 

célú 

szemléletform

álása 

 

Közösségi, kulturális, 

civil szervezetek 

működéséhez 

szükséges eszközök 

beszerzése 

Helyi civil szerveztek 

által aktívan használt 

közösségi terek, 

épületek kialakítása, 

felújítása, bővítése. 

 

 

VP 19.2 

LEADER 

forrástól 

területileg 

lehatárolt, így 

nem pályázható. 

TOP, VP és más 

OP-k által 

támogatott 

tevékenység nem 

támogatható. 

 

Hátrányos 

helyzetű 

emberekkel 

foglalkozó 

civil 

szervezetek 

Kulturális, 

közösségi 

értékekkel 

foglalkozó 

civil 

szervezetek 

 

29.166,667 ERFA 2018.06.01 – 

2020.03.01. 
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közösségi terek 

kilapítására és 

felújítására. SWOT 

E6,GY12,L1,L4,L16,

V1,V3,V10 

támasztja alá az 

indokoltságot. 

 

 

 

A Stratégiában összesen 250.000.000 Ft került allokálásra, amiből 212.500.000 Ft fejlesztési forrás és 37.500.000 Ft  működési és animációs 

keret. 
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Nyilatkozat a HKFS elfogadásáról 

(konzorciumok esetén kitöltendő) 

 

A …………………………(Helyi Közösség) alapító tagjaiként egyhangúan nyilatkozunk 

arról, hogy a ……………………………………….. (A HKFS címe) című dokumentum 

tartalmát megismertük, az abban foglaltakat elfogadjuk és ezennel felhatalmazzuk a 

…………………………(Helyi Közösség) képviselőjét 

………………………………………………-t, hogy a HKFS-t benyújtsa a TOP-7.1.1-16 

kódszámú felhívásra. 

Kelt: ……………………………………, 2016. „                          ” hó „   ” nap 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

 


