
Kiegészítés 
a IV/ 2. számú előterjesztéshez 

(TOP-os pályázatok beadása) 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében 

elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása 

érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítása és helyi közösségi 

fejlesztési stratégia létrehozása 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a 

közelmúltban regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi 

fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) 

megalakítására. 

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a 

helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és 

tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult 

helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, 

amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását 

és elterjesztését szolgálják.   

A CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft, amelyből a megvalósításra 

kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően került meghatározásra a 

felhasználható forrás mértéke. Ez Békés városra vonatkoztatva legfeljebb 800 millió Ft, 

mely kiválasztás esetén 100%-os vissza nem térítendő támogatás.  

Olyan együttműködést szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi 

társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri 

el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát. 

A megalakult helyi közösség (HACS) vállalja, hogy a tervezési felhívás által meghatározott 

módszertani iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és 

közösségfejlesztési tartalmú helyi közösségi fejlesztési stratégiáját.  

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítésére vonatkozó felhívás 2016. május 9-én a 

TOP 7. prioritási tengelye mentén került meghirdetésre „Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva” néven. Így a helyi akciócsoportok regisztrációja és a helyi közösségi fejlesztési 

stratégia két felhívásban, de egymással összefüggő rendszerben került kiírásra.  

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítésének és beadásának határideje 2016. június 

30. A határidő rövidségére tekintettel a közösségi tervezés módszertanának levezetésére és a 

közösségi tervezés eredményeinek stratégiai formába való megjelenítésére szükséges és 

célszerű szakértőket bevonni. A szakértők a támogatás előkészítési forrásaiból 100%-ban 

finanszírozhatóak.  



A regisztrált helyi akciócsoportok és a helyi közösségi fejlesztési stratégia célja, hogy a 

jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az 

önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést 

és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi 

gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési 

programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és 

ESZA forrásait használni.  

A CLLD eszköztől várt eredmények: 

 az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló 

városfejlesztési programok kialakítása; 

 a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi 

innovációt is); 

 a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével; 

 a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése; 

 innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni 

akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható 

települések létrejötte. 

A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztésére irányul. Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a 

közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt 

közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a 

társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az 

intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk 

bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is 

(indikatív célok: városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése; 

városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, 

kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek „közösségi tér 

funkcióinak” bővítése). 

A prioritási tengely ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Az intézkedés a közösségi és kulturális 

infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő közösségszervezési-, és 

fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg 

(szintén indikatív célok: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő 

tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások 

kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása; helyi aktivitást, 

társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek; helyi, közösségi alapú 

gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.). 

 

A projekt kertében legfeljebb bruttó 10 millió forint összegig elszámolhatóak az előkészítés 

költségei, különös tekintettel a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése. 

 

 

 



Határozati javaslat:  

I. Békés Város Önkormányzata tagként részt vesz a közösségi szinten irányított városi 

helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok 

(HACS) megalakításában. 

I.1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét a 

helyi közösséghez történő csatlakozásra, valamint a későbbiekben létrejövő HACS 

megalakításához szükséges konzorciumi szerződés aláírására. 
  

I.2. Megvalósítási terület: Békés város CLLD akcióterülete, amely nem lehet fedésben a 

LEADER akcióterülettel. 

I.3. A tervezett fejlesztési forrás mértéke: 800.000.000 Ft 

I.4. Támogatási intenzitás: 100% 
 

II. Békés Város Önkormányzata felkéri a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központot, mint a helyi közösség, és konzorcium vezetőjét a helyi 

közösségi fejlesztési stratégia elkészítésére. 
 

III. Békés Város Önkormányzata a helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) 

elkészítésére legfeljebb bruttó 7,5 millió forint összegű pótelőirányzatot biztosít a Békés 

Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ számára az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetését jóváhagyó 6/2016. (III. 03.) önkormányzati 

rendeletben foglalt 5. melléklet I/6. pontjában és sorában foglalt előirányzat terhére. 
 

IV. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központot intézményvezetőjét, mint konzorciumi 

vezetőt arra, hogy a helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítésére a III. 

pontban meghatározott keretösszeg terhéig szakértővel szerződést kössön úgy, hogy a 

megkötött szerződésben a megbízási díj 50%-a a helyi közösségi fejlesztési stratégia 

elkészültekor, míg a fennmaradó 50% a pozitív támogatói döntést követően esedékes. 
 

V. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központot intézményvezetőjét, mint konzorciumi 

vezetőt a IV. pontban foglalt szerződés megkötését megelőző versenyeztetési eljárások 

lebonyolítására, kapcsolódó feltételekben történő megállapodásra, valamint a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 
 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester, Koszecz Sándor intézményvezető 

 

Békés, 2016. május 23. 

             

    Izsó Gábor 

             Polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


