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6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/m űveletek leírása 

A beavatkozási műveleteket az alábbiak figyelembevételével dolgoztuk ki. 

• A támogatható tevékenységek et a helyzetfeltárás és a partnerségi folyamat során 
felmerült fejlesztési elképzelések alapján határoztuk meg. A felsorolt példák a 
könnyebb megértést segítik, nem kizárólagosak, további – a művelet specifikus 
céljához egyértelműen kapcsolódó – tevékenységek támogatását is elképzelhetőnek 
tartjuk. 

• A célcsoport ot minden műveletnél két nagyobb részre bontottunk: a lehetséges 
támogatást igénylőket a felhívásban szereplő gazdálkodási formakódok alapján 
(közvetlen célcsoport) és a végső kedvezményezetteket, azaz a fejlesztések, 
programok haszonélvezőit (közvetett célcsoport). A HACS munkaszervezete, a 
Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása pályázóként nem vehet részt a 
folyamatban. 

• A kiválasztási kritériumok nál csak a legfontosabbakat soroltuk fel, ezek egy része 
kötelező lesz a pályázók számára, a fennmaradók esetében pedig plusz pont kapható 
a minél nagyobb vállalásért (a kiválasztási kritériumokat a helyi pályázati 
felhívásokban fogjuk részletezni). 

• Az ütemezés re vonatkozó pont az Vasvári Helyi Közösség esetében nem releváns, 
mivel a rendelkezésre álló források ismeretében egy ütem megvalósíthatóságát 
tartjuk reálisnak. 

6.1.1 Többfunkciós – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális 
programokat befogadó – közösségi tereinek fejlesztése 

1. Kulcsprojekt: 

Belváros többfunkciós közösségi tereinek kialakítás a, fejlesztése és 
összekapcsolása – Találkozások Tere  

A Tiszavasvári Művelődési Központ, a Találkozások Háza (Szabadság tér 1.) körüli 
szabad terek méretük és elhelyezkedésük alapján kitűnő lehetőséget biztosítanak 
többfunkciós – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat 
befogadó – közterek kialakítására, illetve azok összekapcsolására. Ehhez szükséges a 
Találkozások Háza melletti területen található két telek (944m2+641m2, összesen 
1.585m2) megvásárlása. Az így kialakított Találkozások Tere a Találkozások Házával 
szerves egységet alkotva központi helyszínéül szolgál a helyi közösségi rendezvények 
és programok megvalósításához. Az összekapcsolt közterek átalakítása során – a többi 
között – szabadtéri színpad, pihenőpark, kültéri játszótér kialakítására kerül sor.  

Strandfürd ő és környékének többfunkciós közösségi tereinek kia lakítása, 
fejlesztése és összekapcsolása 

Tiszavasvári üdülőövezetében, a Strandfürdő (Nyárfa utca 4.) és a mellette levő 
Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor (Nyárfa utca 2.), illetve a szomszédságában 
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található kihasználatlan önkormányzati telkek kiváló fejlesztési lehetőséget rejtenek 
magukban. Ezek a fejlesztések – a közösségfejlesztésen túlmutató – gazdasági 
szempontból is meghatározóak. A helyi lakosság mellett a Strandfürdőbe látogatók és az 
üdülőövezetben lévők számára alternatív – a szabadidő kulturált eltöltését lehetővé tevő 
– lehetőséget biztosít, emelve ezzel az odalátogatók komfortérzetét, javítva a helyi 
szolgáltatások megítélését. A fejlesztés kapcsán olyan rekreációs komplexum jön létre, 
amely valamennyi generáció számára egy időben biztosít teret a szabadidő aktív 
eltöltésére: műfüves pálya, szabadtéri kondipark, játszótér, rekreációs pihenőpark, 
továbbá lovas- és kutyás pálya, kézműves ház kapna helyet a kulcsprojektben. 

A két kulcsprojekt közösségi komplexumait egy – a város meghatározó pontjait 
összekötő – egy 1,2 km hosszú sétány kapcsolja össze, ami jelentősen hozzájárul a 
város közösségi életének felélénkítéséhez. 

 A kulcsprojektek közvetlen munkahelyteremtő és közvetett jövedelemgeneráló hatással 
bírnak. 

2. Indoklás:  

A város zöldfelületi ellátottságának mennyiségi mutatói kedvezőek, a belterület 
zöldfelületi rendszere azonban területi eloszlás és a minőség tekintetében sem alkalmas 
a közösségi élet felpezsdítésére. A közterek kapcsolatai esetlegesek, közösségi funkciói 
korlátozottak, tudatos rendszerré szervezésük időszerű, kiemelt jelentőségű a 
közösségfejlesztési tevékenységek kapcsán. A városban található kihasználatlan 
területek, épületek megfelelő rehabilitációja az állagmegóváson és a funkcióváltáson túl 
jó alapot nyújt ezek a zöldfelületi rendszer közösségi célú fejlesztésére is. A közterek, 
zöldterületek, parkok többsége jelenleg alulhasznosított, nem működik valódi közösségi 
térként. A közterek felszereltsége, kialakítása és mérete sem segíti elő a 
közösségépítést. A város több meghatározó pontján összehangolt fejlesztésekre van 
szükség: egymással összekapcsolt, összehangolt fejlesztések indokoltak, amelyek 
megfelelő – többfunkciós – közösségi, kulturális színteret biztosítanak a kisebb és 
nagyobb létszámú közösségek számára egyaránt. 

3. Részcél:  1.1 Többfunkciós közösségi terek 

4. Támogatható tevékenységek: 

• Helyi gyalogos, kerékpáros közlekedést elősegítő infrastruktúrák fejlesztése (pl. 
kerékpártároló, információs tábla) 

• Közterületek, közterek, parkok megújítása 

• Közösségi, rekreációs, kulturális és sport célú infrastruktúra komplex fejlesztése (pl. 
játszótér, kondipark, lovas- és kutya pálya, futópálya, sportpálya, szabadtéri 
sütőhely, közösség kert, és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények) 

• Intézmények, civil szervezetek udvarának közösségi célú megújítása 
• A fejlesztésekhez szükséges eszközök beszerzése 

• Egyéb, a többfunkciós közösségi terek kialakításához szükséges tevékenységek 

5. Kiegészít ő jelleg, lehatárolás:  

Hasonló jellegű – egymással összekapcsolt – közösségi terek jelenleg nem működnek a 
városban. Ugyanakkor az önkormányzat több pályázati forrásból olyan fejlesztésekre 
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vonatkozó terveket nyújtott be (illetve benyújtani tervez), amelyek kiválóan illeszkednek 
a műveletben rögzítettekhez. Amennyiben ezek a pályázatok nyernek, kiemelt figyelmet 
fordítunk a párhuzamos finanszírozás és a felesleges párhuzamosságok 
megakadályozására – ezt elsősorban területi elkülönítéssel lehet megoldani. A tervezett 
fejlesztések egyértelműen kiegészítik egymást, hiszen összességében hozzájárulnak 
egy egységes közösségi-rekreációs célú köztérrendszer kialakításához. A releváns 
fejlesztési elképzelések: 

• Zöld város: műfüves focipálya, aszfaltozott kosárpálya és kondipark létesítése, 
zöldterület-fejlesztés a belvárosban. 

• Turizmus fejlesztése: strand melletti tavak környékének fejlesztése, turisztikai 
rendezvények lebonyolítására alkalmas infrastrukturális háttér kiépítése. 

• Szociális városrehabilitáció: zöldterületek fejlesztése, játszótér kialakítása, sportpálya 
létesítése, kerti program fejlesztése. 

6. Célcsoport: 

• Közvetlen: 

- helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, 
- önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági 

társaság, 
- egyesület, alapítvány, 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű/jogi 

személyiség nélküli nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- vállalkozás, 
- társasház, 
- költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv. 

• Közvetett: a város teljes lakossága, a városban dolgozók, a városba érkező 
vendégek, önszerveződő csoportok, civil szervezetek. 

7. Kiválasztási kritériumok: 

• a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához 
hozzájárul 

• a fejlesztési elképzelés kidolgozásába bevont szervezetek száma 
• tulajdonjogi viszonyok tisztázottak (ha nem a támogatást igénylő tulajdonában van, 

akkor tulajdonosi hozzájárulás szükséges) 
• a fejlesztéssel érintett létesítmény nyitott a város teljes lakossága számára 

• a fejlesztéssel érintett létesítmény plusz szolgáltatást nyújt a gyermekek, gyermekes 
családok számára 

• a fejlesztéssel érintett létesítmény több generáció számára kínál közös szabadidős 
lehetőséget, elősegíti a generációk közötti együttműködést 

• a fejlesztéssel érintett létesítmény elősegíti a különböző társadalmi csoportok, 
közösségek közötti együttműködést 

• megvalósíthatósági terv megalapozottsága, realitása, fenntarthatósága 

8. Támogatás összege: min. 1.000.000 Ft, max. 20.000.000 Ft 
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Kulcsprojekt támogatási összege: min. 60.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft  

9. Tervezett forrás:  58.000.000 Ft, ERFA 

Tervezett forrás kiemelt projektek: 160.000.000 Ft, ERFA 

10. Ütemezés: - 

11. Megvalósítás id őintervalluma: 2017.01-2019.12. 

12. Indikátor: a felújítással, fejlesztéssel érintett közterek nagysága összesen (m2)  

6.1.2 Többfunkciós közösségi használatú belső fizikai terek fejlesztése 

1. Kulcsprojekt:  - 

2. Indoklás:  

Igény mutatkozik olyan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó – a lakosság egészét 
megcélzó – változatos feltételeket kínáló közösségi terekre, amelyeket a civil 
szervezetek, önszerveződő csoportok használhatnak irodai, programszervezési, 
közösségi szolgáltatási célokra egyaránt. A rendelkezésre álló fizikai terek felújításával, 
energiaracionalizáló fejlesztéseivel, a rendelkezésre álló funkciók bővítésével emelkedik 
a helyi közösségek, a lakosság számára igénybe vehető szolgáltatások köre és javul 
azok minősége. A közösségi, szabadidős célú sportolási lehetőségekre az elmúlt 
időszakban nagymértékben megnövekedett az igény minden korosztályban, amit még 
nem követett a tömegsporthoz szükséges feltételek kialakítása.  

3. Részcél: 1.2 Összehangolt közösségi infrastruktúra 

4. Támogatható tevékenységek: 

• Közösségi épület felújítása és/vagy bővítése integrációs, rekreációs, kulturális és 
sport céllal (pl. többfunkciós közösségi tér, játszóház, klubszoba, előadóterem, 
közösségi műhely, bemutató terem) 

• Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése 

• Egyéb, a többfunkciós közösségi terek kialakításához szükséges tevékenységek 

5. Kiegészít ő jelleg, lehatárolás:  

A tervezett fejlesztések egyértelműen kiegészítik a város egyéb fejlesztési elképzeléseit, 
hiszen összességében hozzájárulnak egy egységes közösségi infrastruktúra 
kialakításához. Amennyiben ezek a pályázatok nyernek, kiemelt figyelmet fordítunk a 
párhuzamos finanszírozás és a felesleges párhuzamosságok megakadályozására – ezt 
elsősorban területi elkülönítéssel lehet megoldani. A releváns fejlesztési elképzelések: 

• Zöld város: közösségi épületek felújítása, közösségi funkciót ellátó „szolgáltatóház" 
építése. 

• Turizmus fejlesztése: turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas 
infrastrukturális háttér kiépítése. 

• Szociális városrehabilitáció: közösségi ház felújítása, fejlesztése. 

6. Célcsoport: 

• Közvetlen: 
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- helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, 
- önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági 

társaság, 
- egyesület, alapítvány, 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű/jogi 

személyiség nélküli nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- vállalkozás, 
- társasház, 
- költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv. 

• Közvetett: a város teljes lakossága, a városban dolgozók, a városba érkező 
vendégek, önszerveződő csoportok, civil szervezetek. 

7. Kiválasztási kritériumok: 

• a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához 
hozzájárul 

• a fejlesztési elképzelés kidolgozásába bevont szervezetek száma 

• a fejlesztéssel érintett közösségi terek száma  

• tulajdonjogi viszonyok tisztázottak (ha nem a támogatást igénylő tulajdonában van, 
akkor tulajdonosi hozzájárulás szükséges) 

• a fejlesztéssel érintett objektum nyitott a város teljes lakossága számára 

• a fejlesztéssel érintett objektum plusz szolgáltatást nyújt a gyermekek, gyermekes 
családok számára  

• egységes városképi előírások betartása 
• megvalósíthatósági terv megalapozottsága, realitása, fenntarthatósága 

8. Támogatás összege: min. 1.000.000 Ft, max. 40.000.000 Ft 

9. Tervezett forrás: 40.000.000 Ft  

10. Ütemezés: - 

11. Megvalósítás id őintervalluma: 2017.01-2020.12. 

12. Indikátor: felújított közösségi használatú belső fizikai terek hasznos (a közösségi 
használat számára nyitva álló részek) alapterülete; újonnan létrehozott közösségi 
létesítmények hasznos alapterülete 

6.1.3 Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása 

1. Kulcsprojekt: - 

2. Indoklás:  

A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági körülmények miatt egyre nagyobb az 
eséllyel éleződnek ki, mélyülnek el helyi konfliktusok az eltérő etnikai háttérrel 
rendelkezők, generációk, különböző gazdaság és társadalmi helyzetű lakosok között, 
ami kedvezőtlenül hat a helyi emberek komfortérzetére, a város külső megítélésre. Ezek 
a konfliktusok csak a közösségi szintű szolidaritás, megértés, elfogadás, összefogás 
tudatos erősítésével csökkenthetőek vagy előzhetőek meg. A városban meglévő 
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társadalmi konfliktusok (kiemelten az etnikai jellegűek) károsan hatnak a város 
közösségi életének kiteljesedésére. Olyan szolgáltatásokra és programkínálatra van 
szükség (esélyegyenlőségi, pályaorientációs, oktatási, közlekedésbiztonsági, stb.), 
amelyek egyértelműen a helyi szükségleteken alapulnak, eredményeik hosszú távon 
fenntarthatók, továbbá figyelembe veszik az egyes kiemelt célcsoportok (romák, 
munkanélküli emberek, fogyatékos emberek, idős emberek, szenvedélybetegek, stb.) 
speciális igényeit és szükségleteit. 

3. Részcél: 2.1 Helyi partnerségek, 2.2 Aktív helyi közösségek 

4. Támogatható tevékenységek: 

• Tanfolyamok, képzések szervezése, megvalósítása (pl. nyelvi klubok, IKT-eszközök 
használatának segítése, életvezetési tanfolyam, kortárs segítő tréning, önkéntes 
tevékenységre felkészítő tréning) 

• Hátrányos helyzetű emberek komplex felzárkóztatására irányú programok szervezése 
és megvalósítása (pl. mentor programok, önkéntes programok, kortárs segítő 
programok, önsegítő csoportok) 

• Érzékenyítő és prevenciós programok, szakmai rendezvények (pl. szociális 
gondoskodás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, drogprevenció, 
pályaválasztás témájában) 

• Terápiás programok (pl. lovas- és kutyaterápia) 
• Ösztöndíjprogram a helyi tehetséges gyermekek, fiatalok részére (pl. a sport, a 

kultúra, az oktatás területén)   

• Képzési programok, szolgáltatások igénybevételét, a mindennapi élet 
megszervezését segítő kiegészítő szolgáltatások biztosítása (pl. gyermekfelügyelet) 

• Programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

5. Kiegészít ő jelleg, lehatárolás:  

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 felhívásra a nagykiterjedésű 
szegregátum helyzetének javítása céljából. Ennek keretében széleskörű 
közösségfejlesztő programokat is tervez. A TOP-5.2.1-15  esetében az igénybevevők 
körét szinte kizárólag a szegregátum lakosai számára teszik hozzáférhetővé (a felhívás 
25%-ban maximálja a város más részein élők részvételét), ebben a műveletben ilyen 
korlátozás nincs. Emellett a jelen felhívásnál – ellentétben a másik projekttel – 
kifejezetten előnyben fogjuk részesíteni az integrált programokat.  

6. Célcsoport: 

• Közvetlen: 

- helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, 
- önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági 

társaság, 
- egyesület, alapítvány, 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű/jogi 

személyiség nélküli nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- vállalkozás, 
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- költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv. 

• Közvetett: a város teljes lakossága (kiemelten a fogyatékos, roma és idős emberek), 
önszerveződő csoportok, civil szervezetek 

7. Kiválasztási kritériumok: 

• a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához 
hozzájárul 

• a programok előkészítésébe, megvalósításába bevont szervezetek száma 

• programok résztvevőinek száma 
• a program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja 

• kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható 

• esélyegyenlőségi/fenntarthatósági témákat megjelenít 
• elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést 

• esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok 

• megvalósíthatósági terv megalapozottsága, realitása, fenntarthatósága  

8. Támogatás összege: min. 500.000 Ft, max. 5.000.000 Ft 

9. Tervezett forrás:  15.000.000 Ft 

10. Ütemezés: - 

11. Megvalósítás id őintervalluma: 2017.03-2020.12.  

12. Indikátor: a szakmai, partnerségi együttműködéssel megvalósított, társadalmi 
integrációt elősegítő programok száma; társadalmi integrációt elősegítő programokon 
részt vevő / programokkal elért lakosok száma 

6.1.4 Kulturális és helyi identitást erősítő programok megvalósítása 

1. Kulcsprojekt: - 

2. Indoklás:  

A meglehetősen nagyszámú és sokszínű helyi civil szervezetek szakmai 
tevékenységüket sok esetben egymás mellett végzik. A szigetszerű szakmai és 
közösségi tevékenységek az egyes célcsoportoknak így csak kisebb részét érik el. Az 
önkormányzati intézmények és a helyi gazdasági szereplők közötti együttműködés 
esetleges. Helyi – szektoron belüli és szektorok közötti – partnerségeken alapuló, 
összehangolt programszervezésre, közösségi tevékenységekkel javul a helyi közösségi 
programok szakmai tartalma és minősége, amely kedvezően hat a helyi identitás 
erősödésére. Tiszavasváriban az eddigi közösségi kezdeményezések egyértelműen azt 
támasztják alá, hogy további – a helyi kultúrát, hagyományokat és a helyi identitást 
elősegítő – közösségfejlesztő kezdeményezésekre van szükség a városban. Ezek a 
programok, rendezvények egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi közösség 
kohéziója, érdekérvényesítése, partnersége hosszú távon megerősödjön.  

3. Részcél: 2.1 Helyi partnerségek, 2.2 Aktív helyi közösségek 

4. Támogatható tevékenység: 
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• Kulturális- és hagyományépítő rendezvények szervezése és megvalósítás (pl. 
tematikus program- és rendezvénysorozatok: „Szentmihályi Vágta” „Vasvári Gasztro 
Piknik”, a helyi kultúra és hagyomány bemutatására alkalmas, átfogó rendezvények: 
„Találkozások Napja”)   

• Helyi kultúrával és hagyományokkal kapcsolatos szakmai programok, képzések (pl. 
helyi értékek, termékek, szolgáltatások ismerete/fogyasztása, hagyományos 
mesterségek elsajátítása, helyi közösségi műhelyek szakmai programjai) 

• Szociális gazdaság kialakításával, elterjesztésével kapcsolatos rendezvények és 
programok (pl. helyi termék- és szolgáltatások bemutatása, a társadalmi célú 
vállalkozások szerepének, jelentőségének bemutatása)   

• A helyi identitást erősítő civil szakmai rendezvények, programok (pl. „Vasvári Civil 
Nap”, mentor programok, önkéntes programok, kortárs segítő programok) 

• Programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

5. Kiegészít ő jelleg, lehatárolás:  

A művelet által meghatározott tevékenységek hiánypótló szerepet töltenek be a város 
életében. A Zöld város projekt keretében – kiegészítő jelleggel, az infrastrukturális 
fejlesztésekkel összhangban – a helyi identitás erősítését segítő programok is 
megjelennek. A helyi identitás erősítő, a hagyományokra építő programok (pl. 
Öhönforgató Verseny és Néptánc-találkozó) helyet kapnak a turisztikai elképzelések 
között (TOP-1.2.1-15), amelyek jól illeszkednek a művelet tevékenységeihez. 
Ugyanakkor hasonló tematikájú és komplexitású tevékenységekre a város nem tervezett 
ilyen volumenű forrást. 

6. Célcsoport: 

• Közvetlen: 

- helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, 
- önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági 

társaság, 
- egyesület, alapítvány, 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű/jogi 

személyiség nélküli nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- társadalmi célú vállalkozás, 
- vállalkozás, 
- költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv. 

• Közvetett: a város teljes lakossága, a városba érkező vendégek, turisták, 
önszerveződő csoportok, civil szervezetek 

7. Kiválasztási kritériumok: 

• a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához 
hozzájárul 

• a programok előkészítésébe, megvalósításába bevont szervezetek száma 

• a programok előkészítésébe, megvalósításába bevont társadalmi célú vállalkozások 
száma  
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• programok résztvevőinek száma 

• a program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja 

• kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható 
• esélyegyenlőségi, fenntarthatósági témákat megjelenít 

• elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést 

• helyi értékek felkutatását, bemutatását, megőrzését szolgálja 
• esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok 

• megvalósíthatósági terv megalapozottsága, realitása, fenntarthatósága 

8. Támogatás összege: min. 500.000 Ft, max. 15.000.000 Ft 

9. Tervezett forrás:  75.000.000.-Ft 

10. Ütemezés: - 

11. Megvalósítás id őintervalluma: 2017.01-2020.12. 

12. Indikátor: a szakmai, partnerségi együttműködéssel megvalósított, kulturális és helyi 
identitást erősítő programok száma; kulturális és helyi identitást erősítő programokon 
részt vevő / programokkal elért lakosok száma 

6.1.5 Rekreációs- és egészségmegőrző programok megvalósítása 

1. Kulcsprojekt: - 

2. Indoklás:  

Tiszavasváriban a klasszikus tömegsportokon kívül nincs olyan programlehetőség, ami 
kifejezetten a szabadidős tevékenységekre, a rekreációra koncentrál. Mindeközben 
egyre nagyobb igény mutatkozik a lakosság körében az ilyen típusú tevékenységekre, 
programlehetőségekre. A helyi tömegsport megerősödése mellett megfigyelhető, hogy a 
társadalom egészségi állapota romlik. A felnövekvő generációk szabadidejük nagy 
részét a számítógép előtt – egy virtuális világban – tölti. Vonzó szabadidős alternatívák 
nélkül az emberek elszigetelődése, mozgáshiányos életmódja hosszú távú negatív 
egészségi és társadalmi folyamatokhoz vezethet. A stratégiában megjelölt 
infrastrukturális fejlesztésekkel összehangolt – tartalmas, átgondolt, egymásra építő – 
programok megvalósításával valódi áttörést jelenthetnek ezen a területen. 

3. Részcél: 2.1 Helyi partnerségek, 2.2 Aktív helyi közösségek 

4. Támogatható tevékenység: 

• Rekreációs programok, rendezvények (pl. lovas és kutyás rendezvények, lovaglás, 
kutyakiképzés) 

• Sportrendezvények (pl. a város egész lakosságát megmozdító, aktivizáló 
sportesemények: sportválasztó rendezvénysorozat, teremlabdarúgó torna, „Kihívás 
Napja”, „Városi Sportnap”)  

• Oktatás, képzések (pl. lovas oktatás, úszás oktatás) 
• Egészséges életmóddal kapcsolatos programok (pl. egészséges étkezés, rendszeres 

testmozgás, prevenció jelentősége, életvezetési tanácsok) 

• Programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

5. Kiegészít ő jelleg, lehatárolás:  
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A művelet által meghatározott tevékenységek hiánypótló szerepet töltenek be a város 
életében. A Zöld város projekt (TOP-2.1.2-15) keretében – kiegészítő jelleggel, az 
infrastrukturális fejlesztésekkel összhangban – csak szabadidős programok jelennek 
meg, ami a művelet tevékenységeihez kapcsolódik ugyan, de nem fedi le teljes 
vertikumában azt. A turisztikai fejlesztés (TOP-1.2.1-15) rekreációt és 
egészségmegőrzést biztosító infrastrukturális fejlesztései nem tartalmaznak – a 
műveletben rögzített – tevékenységeket. Hasonló tematikájú és komplexitású 
tevékenységekre a város nem tervezett ilyen volumenű forrást. 

6. Célcsoport: 

• Közvetlen: 

- helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv, 
- önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági 

társaság, 
- egyesület, alapítvány, 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű/jogi 

személyiség nélküli nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy, 
- vállalkozás, 
- társadalmi célú vállalkozás, 
- költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv. 

• Közvetett: a város teljes lakossága, civil szervezetek, önszerveződő csoportok, a 
városban dolgozók, a városba érkező vendégek 

7. Kiválasztási kritériumok: 

• a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához 
hozzájárul 

• a programok előkészítésébe, megvalósításába bevont szervezetek száma 
• programok résztvevőinek száma 

• a program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja 

• kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható 
• elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést 

• helyi értékek bemutatását, megőrzését szolgálja 

• esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok 
• megvalósíthatósági terv megalapozottsága, realitása, fenntarthatósága 

8. Támogatás összege: .min. 500.000Ft, max. 15.000.000. Ft 

9. Tervezett forrás: 62.000.000.- Ft 

10. Ütemezés: - 

11. Megvalósítás id őintervalluma: 2017.01-2020.12.  

12. Indikátor: a szakmai, partnerségi együttműködéssel megvalósított, rekreációs- és 
egészségmegőrző programok száma; rekreációs- és egészségmegőrző programokon 
részt vevő / programokkal elért lakosok száma 
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6.1.6 A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek összefoglalása 

14. táblázat. A m űveletek összefoglalása 

 Megnevezés 
Indoklás, 
alátámasztás 

Specifikus 
cél 

Támogatható 
tevékenységek 

Kiegészít ő jelleg, 
lehatárolás 

Cél-
csopor

t 

Forrás 

(eFt) 
Alap Időszak 

1. Többfunkciós – 
integrációs, 
rekreációs, 
egészségmegőrző 
és kulturális 
programokat 
befogadó – 
közösségi 
tereinek 
fejlesztése  

K: Találkozások 
Tere 

K: Strand és 
környéke  

A közterek kapcsolatai 
esetlegesek, közösségi 
funkciói korlátozottak, 
tudatos rendszerré 
szervezésük időszerű. 

A közterek, 
zöldterületek, parkok 
többsége jelenleg 
alulhasznosított, nem 
működik valódi 
közösségi térként. 

 

1.1 
Többfunkciós 
közösségi 
terek 

Helyi gyalogos, kerékpáros 
infrastruktúrák fejlesztése 

Közterek megújítása 

Közösségi infrastruktúra 
komplex fejlesztése  

Intézmények, civil szervezetek 
udvarának közösségi célú 
megújítása 

A fejlesztésekhez szükséges 
eszközök beszerzése 

Egyéb, a többfunkciós 
közösségi terek kialakításához 
szükséges tevékenységek 

Hasonló jellegű – egymással 
összekapcsolt – közösségi 
terek jelenleg nem működnek 
a városban. 

Az önkormányzat több 
fejlesztési terve illeszkedik a 
művelethez: zöld város, 
turizmus fejlesztése; szociális 
városrehabilitáció. 
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58 000 

K: 160 
000 

ERFA 2017.01. 
– 

2019.12. 

2. Többfunkciós 
közösségi 
használatú belső 
fizikai terek 
fejlesztése 

Igény mutatkozik 
széleskörű 
szolgáltatásokat nyújtó 
közösségi, szabadidős 
célú terek fejlesztésére. 

1.2 
Összehangolt 
közösségi 
infrastruktúra 

Közösségi épület felújítása 
és/vagy bővítése integrációs, 
rekreációs, kulturális és sport 
céllal 

Működtetéshez szükséges 
eszközök beszerzése 

Egyéb, a többfunkciós 
közösségi terek kialakításához 
szükséges tevékenységek 

A tervezett fejlesztések 
egyértelműen kiegészítik a 
város egyéb fejlesztési 
elképzeléseit: zöld város, 
turizmus fejlesztése; szociális 
városrehabilitáció. 
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/ 40 000 ERFA 2017.01. 

– 
2020.12. 
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 Megnevezés 
Indoklás, 
alátámasztás 

Specifikus 
cél 

Támogatható 
tevékenységek 

Kiegészít ő jelleg, 
lehatárolás 

Cél-
csopor

t 

Forrás 

(eFt) 
Alap Időszak 

3. Társadalmi 
integrációt 
elősegítő 
programok 
megvalósítása 

Kiéleződő, mélyülő 
helyi társadalmi 
konfliktusok. 

A helyi közösségek 
szükségleteire, 
igényeire épülő, hosszú 
távú eredményeket 
felmutató 
szolgáltatásokra, 
programokra van 
szükség.    

2.1 Helyi 
partnerségek 

2.2 Aktív helyi 
közösségek 

Tanfolyamok, képzések 
megvalósítása 

Hátrányos helyzetű emberek 
komplex felzárkóztatására 
irányú programok 
megvalósítása  

Érzékenyítő és prevenciós 
programok, szakmai 
rendezvények  

Terápiás programok  

Ösztöndíjprogram  

Képzési programok, 
szolgáltatások igénybevételét, 
a mindennapi élet 
megszervezését segítő 
kiegészítő szolgáltatások 
biztosítása  

Programok megvalósításához 
szükséges anyag- és 
eszközbeszerzés 

Az önkormányzat pályázatot 
nyújt be a TOP-5.2.1-15 
felhívásra a nagykiterjedésű 
szegregátum helyzetének 
javítása céljából. A TOP-
5.2.1-15 esetében az 
igénybevevők körét szinte 
kizárólag a szegregátum 
lakosai számára teszik 
hozzáférhetővé, ebben a 
műveletben ilyen korlátozás 
nincs. Emellett – ellentétben 
ezzel a projekttel – 
kifejezetten előnyben fogjuk 
részesíteni az integrált 
programokat. 
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 Megnevezés 
Indoklás, 
alátámasztás 

Specifikus 
cél 

Támogatható 
tevékenységek 

Kiegészít ő jelleg, 
lehatárolás 

Cél-
csopor

t 

Forrás 

(eFt) 
Alap Időszak 

4. Kulturális és helyi 
identitást erősítő 
programok 
megvalósítása 

Igény van olyan 
közösségfejlesztő 
programokra, melyek 
erősítik a helyi 
identitást és a helyi 
közösség kohézióját. 

Emellett ösztönözni kell 
a civil, a köz- és a 
vállalati szféra 
együttműködését a 
településen a 
programok 
minőségének és 
hatékonyságának 
növelése érdekében. 

2.1 Helyi 
partnerségek 

2.2 Aktív helyi 
közösségek 

Kulturális-, hagyományépítő 
rendezvények megvalósítása  

Helyi kultúrával, 
hagyományokkal kapcsolatos 
szakmai programok, képzések  

Szociális gazdaság 
kialakításával, elterjesztésével 
kapcsolatos rendezvények, 
programok  

A helyi identitást erősítő civil 
szakmai rendezvények, 
programok  

Programok megvalósításához 
szükséges anyag- és 
eszközbeszerzés 

E tevékenységek 
hiánypótlóak a városban. 
Hasonló programok a Zöld 
város projektben is 
megjelennek, valamint helyet 
kapnak a turisztikai 
elképzelések között (TOP-
1.2.1-15). Hasonló 
tematikájú, komplexitású 
tevékenységekre a város 
nem tervezett ilyen volumenű 
forrást. 
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5. Rekreációs- és 
egészségmegőrző 
programok 
megvalósítása 

Tiszavasváriban a 
klasszikus 
tömegsportokon kívül 
nincs olyan 
programlehetőség, ami 
kifejezetten a 
szabadidős 
tevékenységekre, a 
rekreációra koncentrál. 
Az igény és a 
szükséglet viszont 
egyre nő: a lakosság 
egészségi állapota 
romló tendenciát mutat. 

2.1 Helyi 
partnerségek 

2.2 Aktív helyi 
közösségek 

Rekreációs programok, 
rendezvények 

Sportrendezvények  

Képzések 

Egészséges életmóddal 
kapcsolatos programok  

Programok megvalósításához 
szükséges anyag- és 
eszközbeszerzés 

E tevékenységek 
hiánypótlóak a városban. A 
Zöld város projektben csak 
szabadidős programok 
jelennek meg. A turisztikai 
elképzelések között (TOP-
1.2.1-15) ilyen 
infrastrukturális fejlesztések 
nincsenek. Hasonló 
tematikájú, komplexitású 
tevékenységekre a város 
nem tervezett ilyen volumenű 
forrást. 
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