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Vezetői összefoglaló
A CLLD átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi
szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak
megújítása valamint a helyi közösségi alapú gazdaság fejlesztése.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célja, hogy a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások
és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált,
közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi
tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén a városok kulturális és
közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és
elterjesztése.
A Berettyóújfalui Helyi Közösség 2016. május 25-én jött létre, konzorciumi formában. A
konzorciumnak 12 tagja van.
A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi
közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképben
megfogalmazott célok eléréséhez. A Berettyóújfalui Helyi Közösség elsősorban a kultúra és a
közösségépítés terén tervezendő fejlesztések megvalósítására alakult.
A Berettyóújfalui Helyi Közösségfejlesztési Stratégia akcióterületét, amelyben a fejlesztések
megvalósulnak a város közigazgatási határon belül elterülő belterülete alkotja. Az illetékességi
területhez tartozó méret 171 km2, melyhez 15.221 fő jogosult lakosságszám tartozik.
JÖVŐKÉP
Berettyóújfalu a Bihari térség központi funkcióit ellátó, biztonságos kisváros, járásszékhely.
Városképe rendezett, hagyományai, természeti értékei vonzóak a városba érkezőknek és az itt
lakóknak egyaránt. Közigazgatása, közintézményei, szervezetei és lakossága alkalmazza a modern
infokommunikációs megoldásokat, ehhez az infrastruktúra mindenki számára elérhető. A helyi
gazdaság képes megújulóan munkahelyeket teremteni, a környező nagyvárosok és a határ
közelségét gazdaságilag kiaknázza, turisztika szolgáltatásai erősek. A megújuló energiaforrásokat
teljes körűen alkalmazza. Oktatási intézményei élethossziglan szolgálják a térség és a helyben
lakók alkalmazkodását a gyorsan változó világ kihívásaihoz, tudásbázisa gyarapszik. Egészségügyi
és szociális ellátórendszerének, humán- és szabadidős szolgáltatásainak széles palettájával, erős
civil szervezeteivel képes választ adni a demográfiai és integrációs folyamatok kihívásaira,
lehetőséget ad a generációk eltérő igényeinek szolgálatára. Méltósággal élő polgárok,
megerősödött civil szervezetek üzemeltetik a modern technikai és kompetens humán háttérrel
rendelkező közösségi színtereket, hálózatokat.
A HKFS CÉLTERÜLETEI:
1.

Élhető-fenntartható város

2.

Közösségek városa
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MŰVELETEK:
KULCSPROJEKT:

A Bihari Népművészeti Egyesülettel a kézművesség jövőjéért

KULCSPROJEKT:

A Berettyóújfalui Civil Udvar - közösségi tér felújítása, fejlesztése kulturális
rendezvények megvalósítása érdekében

1. “Élhető-fenntartható város” – közösségi terek fejlesztése és kapcsolódó programok,
képzések, mely magában foglalja:
o „Zöld város” – kültéri közösségi terek fejlesztése és a városi arculat formálása,
természeti értékeinek kiaknázása, turisztikai vonzerővel is bíró közösségi
fejlesztések
o „Digitális város” – virtuális közösségi terek fejlesztése és infokommunikációs
fejlesztések
o „Iskolaváros” – Élethosszig tartó tanulást támogató város: oktatási rendszerek,
felnőttképzések átjárhatóságának, erőforrásaik optimalizációjának elősegítése,
valamint gazdasági alkalmazkodó képesség erősítése, munkavállalók speciális
rugalmas, helyi képzése
o „Fenntartható város” – kisvállalkozások, önfoglalkoztatók képzése, alkalmazkodó
képességének és innovációs lehetőségeinek támogatása, szolgáltatásfejlesztés,
közösségi vállalkozások erősítése, munkahelyteremtés
o „Fiatal város” – lakosságmegtartó közösségi programok és kezdeményezések
2.1 „Civilek városa” – kulturális-, közösségi terek és programok fejlesztésének
infrastrukturális megalapozása és a városi civil élet, szerveződések erősítése,
többgenerációs közösségi színterek működtetése
2.2 „Értékőrző város” – értékek- és hagyományok megőrzésével kapcsolatos
infrastrukturális fejlesztések és programok támogatása
2.3 Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a városi ellátó
rendszerek tevékenységének harmonizálása, közös válasz demográfiai és szegregációs
problémákra, helyi identitás erősítése
Középtávú részcél:
-

A városi civil élet és szerveződések erősödése;
Sikeres együttműködések kialakulása;
A lakosság bevonásra kerül a különböző célterületeken;
A helyi közösségek részvétele és tudatossága növekvő tendenciát mutat;
A HKFS keretében végrehajtott programok száma nő;
Javul városban élők életminősége;
Erősödik a térség népességmegtartó képessége;
Nő a térség vonzereje;

A fejlesztések és projektek lebonyolításában az operatív feladatokat a BERÉPO Berettyóújfalui
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft. látja el.
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően
figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi
fejlesztés (CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER
programok tapasztalatai alapján születtek, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált
fejlesztési, együttműködési módszer ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért
munkánk során nemcsak annak inkább elméleti módszertárára, hanem a települési
közösségfejlesztés, a közösségi tervezés több évtizedes tapasztalataira, kipróbált
eszközrendszerére is támaszkodtunk. A tervezés során a munka közösségi prioritásának megőrzése
mellett a legszélesebb körben igyekeztünk érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési
tervezéshez szükséges szakértői szempontokat is, s ahol csak lehetett, összehangolni a települési
közösség által megfogalmazott meglátásokat, szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve a
fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehetőségekkel. Így vált lehetővé, hogy a helyi tervezési
folyamatban biztosítottak legyenek a nyitottság, a befogadó hozzáállás és az ágazatköziség elvei a
rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt lehető legjobban érvényesüljenek.
A hivatalos fejlesztéspolitika világában tényként kell elfogadni, hogy a helyi valóságok
szempontjából a stratégiai kezdeményezések kívülről érkeznek. A közösségi fejlesztő,
stratégiaalkotó munka során a helyi közösséget segíteni kellett abban, hogy a feltáruló
lehetőségeket megismerje, és helyi igényeinek, szükségleteinek megfelelő megfogalmazása után
saját kezdeményezéseinek javára használja ki. A várostervezők és közösségi fejlesztők munkája
összehangolható volt: a „központosított” szakértői munka előkészítéssel, majd az eredmények
összegzésével, „fejlesztéspolitikai nyelvre fordításával” segítette, az egész folyamat során
kiegészítette, a kiírás biztosította keretek között tartotta a közösség hálózatos, alulról szerveződő
munkáját. A mindenki számára nyitott helyi tervező közösség tagjai és a szakértők között
létrejött, az egész tervezési folyamaton végig nyúló párbeszéd, új, teljes rátekintést biztosított
valamennyi érintettnek, lényegesen hatékonyabbá, megalapozottabbá téve a munkát.
A tervezés középpontjában az ember, a helyi közösség állt. Az erőforrások megszerzésének
elemi feltétele ugyanakkor, hogy az elképzelések olyan projekttervek, szolgáltatási koncepciók
formáját öltsék, amelyek az Irányító Hatóság számára megfelelően értelmezhetők, indikálhatók,
megfeleltethetők a szélesebb körű fejlesztési tervek rendszerének.
A közösség bevonása, a széles körű részvétel biztosítása érdekében a tervezési folyamatot
megelőzően megtörtént az érintettek azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint
az együttműködés módjának, módszertanának, területeinek, felelősségének tervezése. Az
együttműködés során az érdekeltek mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedtek. A
konszenzusra való törekvés ugyanakkor nem jelentette az érdekellentétek, valós vagy lehetséges
konfliktusok szőnyeg alá seprését, hanem azok feltárására, okainak megismerésére, mindenki
számára előnyös, vagy legalább a legkisebb, vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtünk.
A stratégia közösségi tervezésének első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés
volt, amely feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét.
A folyamat kulcseleme olyan jövőkép megalkotása volt, amely mellett valamennyi érintett, illetve
érintett csoport el tudott köteleződni, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést
vállaltak, célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat,
elvárásokat fogalmaztak meg a helyi települési közösség jövőjének elképzelt formálása
érdekében.
A fejlesztés stratégiája egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban
megfogalmazott átfogó célok által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös
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jövőkép elérését célzó, az együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott
specifikus célokból, műveletekből és kulcsprojektekből szerveződik, melyek az érintettek feltárt
igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak.
A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait
az alábbi ábra alapján mutatjuk be.

1. Meghatalmazás
2016. április vége
(Vezetői interjú)

•Érintettek elemzése
•Bevonás és tervezés előkészítése

4. Előkészítő workshop

5. A helyi közösség
(akciócsoport)
megalakulása

2016. május 11.
•Szervezetek felkészítése
•Szervezeti előkészületek

7. Helyzetelemzés
2016. június 2.
• Közösségi helyzetelemzés
• Belső és külső elemzés (SWOT
elemzés a fejlesztés
fókuszterületein)
• Egységes elemzés elkészítése és
visszacsatolása

10. HKFS elkészítése,
egyeztetése
2016. július 4-ig
•
•
•
•

2. Kezdeményező csoport
megalakulása
2016. május eleje

Rendezés, rendszerezés
Dokumentáció elkészítése
Folyamatos visszacsatolás
HACS jóváhagyása

2016. május 25.

8. Jövőképalkotás
2016. június 14.
•Jövőkép meghatározása
•Kulcsmondat megfogalmazása
•Specifikus célok azonosítása
•Projektötletek gyűjtésének
indítása

11. A tervezés eredményeinek megosztása
2016. július 4-ig
• HKFS benyújtása
• Nyilvánosság tájékoztatása

3. Érintettek megszólítása,
bevonása
2016. május eleje
•Hivatalos meghívók
•Személyes, közösségi
kapcsolatok
•Nyilvánosság

6. Felkészülés, előzetes
szakértői elemzés
2016. május vége - június
eleje

9. Operatív tervezés
2016. június 20.
• Célok pontosítása, kifejtése
• Projektötletek összesítése,
kiegészítése
• Műveleti területek azonosítása

12. A folytatás
megtervezése, követés
2016. július-augusztus
• Stratégiai ciklus felépítése
• Monitoringrendszer
• Értékelés, újragondolás

MEGHATALMAZÁS
A Helyi Akciócsoport által tervezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének
szakértői támogatására a folyamat kezdeményezője, Berettyóújfalu Város Önkormányzata a
HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a Tenderauditor Kft.
közösségi és településfejlesztési szakembereit kérte fel. A nyitott vezetői megbeszélések
keretében, 2016. április végén megtörtént a helyi akciócsoport megalakításának, valamint a
stratégia közösségi tervezési folyamatának, eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének
tisztázása.
KEZDEMÉNYEZŐ CSOPORT MEGALAKÍTÁSA, AZ ÉRINTETTEK MEGSZÓLÍTÁSA, BEVONÁSA
A HACS alapítását és a közösségi tervezés folyamatának indítását kezdeményező csoport május
közepén alakult meg a helyi önkormányzat vezetésének és pályázati szakembereinek
képviselőiből.
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A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt. A
bevonás tervezését segítette a helyi közösségi fejlesztési stratégia megalkotását kezdeményező
szervezetek kiterjedt intézményi és szervezeti kapcsolatrendszere, a kultúra és közösségfejlesztés
területén végzett eddigi szakmai tevékenységük, tapasztalataik. A HACS megalakulását, valamit a
HKFS közösségi tervezését előkészítő workshopra valamennyi eddigi partner meghívást kapott a
közszférából, valamint a civil, közösségi, illetve gazdasági, szakmai területről. A
kezdeményezésről szóló tájékoztatás a város honlapjára is felkerült. A nehezen elérhető
csoportok bevonására a kezdeményezők külön erőfeszítéseket tettek. Az elérésben, illetve a
sajátos értékek, érdekek, szükségletek megjelenítésében elsősorban a szociális, egészségügyi és
oktatási intézmények, civil és egyházi szervezetek hátrányos helyzetű csoportok körében dolgozó
munkatársai váltak szövetségesünkké, akik a közösségi tervezés egész folyamatába és a HACS
munkájába is bekapcsolódtak. A HACS tagjai között megtalálható a BERÉPO Berettyóújfalui
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft., amellyel az egyik
legsérülékenyebb csoportot, a fogyatékkal élőket és azok családját érjük el. Szintén tagja a HACSnak a Parola Közhasznú Egyesület, amely útján a fiatalokat, köztük a hátrányos helyzetű fiatalokat
tudjuk megszólítani. Az egyházak és a többi, a tervezési és megvalósítási szakaszban résztvevő civil
szervezet segítségével pedig minden berettyóújfalui társadalmi csoportot el tudunk érni.
ELŐKÉSZÍTŐ WORKSHOP
A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó előkészítő műhelymunkára
május 11-én került sor. A felkészülésbe közel 20, a civil és egyházi, a gazdasági valamint az üzleti
szférában tevékenykedő szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a
CLLD program tartalmát, lehetőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A
résztvevők között kiosztásra kerültek a HACS alapításában való részvételhez szükséges
dokumentumok, melyek ezt követően elérhetővé váltak más érdeklődő szervezetek számára is.
A HELYI AKCIÓCSOPORT MEGALAKULÁSA
A Berettyóújfalui Helyi Akciócsoport alakuló ülésére május 25-én került sor. A HACS 12 taggal
jött létre, konzorciumi formában, melyben mind a köz-, mind a civil-, mind pedig a gazdasági
szektor szereplői képviseltették magukat a pályázati felhívásban ismertetett feltételeknek
megfelelően. A konzorcium szervezeti összetételét a 6.3.2. A HACS alapító tagjai című fejezetben
részletesen bemutatjuk. Az együttműködés alapítói arra törekedtek, hogy a szektorköziség
érvényesítése mellett folyamatos jelenlétet biztosítsanak valamennyi lakossági és szakmai
csoport, különösen a fejlesztés prioritásai szempontjából legrászorultabb csoportok számára. A
konzorcium vezetője Berettyóújfalu Város Önkormányzata lett. A regisztráció iránti kérelem az
előírásoknak megfelelően benyújtásra került az Irányító Hatósághoz.
SZAKÉRTŐI ÉS KÖZÖSSÉGI HELYZETELEMZÉS
A helyzetelemző munkát a megelőző kutató-elemző munka keretében készült előzetes
szakértői helyzetelemzés alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények,
programok, szolgáltatások c. fejezetben részletesen bemutatjuk. Eredményei a közösségi tervezés
keretében készült helyzetértékelés kimeneteivel kiegészítve, összedolgozva a 3.1. Helyzetfeltárás,
valamint a 3.3. SWOT fejezetekben tekinthetőek át.
A helyzetelemző műhelyre szóló meghívót az érintettek számára az újonnan megalakult
akciócsoport vezetése küldte ki, melyben leírta a közösségi tervezés lényegének és folyamatának
rövid összefoglalóját is. Az idő rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is
ráerősítettek a kezdeményező csoport tagjai, és a konzorciumvezető weboldalán is megjelentették
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a tervezésre szóló hírt. Ennek eredményeként az első tervezési alkalmon összesen 33 fő vett részt
25 különböző szervezet képviseletében.
A bemutatkozás után a műhelyvezetők röviden ismertették az előzetes szakértői
helyzetelemzést. A helyzetelemző műhely keretében a csoportmunka a HKFS útmutatóban
ajánlott tématerületekre fókuszálva zajlott. A csoportok a fókuszok témái alapján szerveződtek. A
munka kezdetekor a résztvevők maguk választottak témát, illetve csoportot, szakmai területük,
érdeklődésük alapján, illetve az általuk képviselt ügyhöz, szervezethez, közösséghez kapcsolódóan.
A közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel zajlott, melynek megértése és alkalmazása a
közösségi tervezés során sem okozott nehézséget. A csoportmunkát Ötletfúziós metodikával,
„forgó rendszerben” végeztük, így a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok
valamennyi téma elemzésénél érvényesülhettek.
A szakértői elemző-tervező munka második szakasza a kapott eredmények figyelembe
vételével, azokra támaszkodva, ugyanakkor a településfejlesztési, fejlesztéspolitikai tervezés
eszközrendszerének és szabályainak is megfelelő tartalmi és formai teljességre törekedve zajlott.
Az összegzett helyzetelemzést a résztvevők nyomtatott füzet formájában kapták meg
visszacsatolásként, s a következő műhely keretében megerősítették azt. A jövőképalkotás felé
való továbblépés erről az alapról indulhatott.
JÖVŐKÉP TERVEZŐ ÉS CÉLMEGHATÁROZÓ KÖZÖSSÉGI MŰHELY

A következő műhelyre a kezdeményező csoport tagjai újra a legérintettebb körnek küldték ki a
meghívókat. A jövőképalkotás során a munkában részt vevők olyan célállapotot vázoltak fel, mely
összefoglalja a településfejlesztés koncepciójának a közösség által kijelölt legfontosabb elemeit,
kívánatos jövőbeni állapotát. A műhely végére konszenzussal született meg a település jövőképe
és annak kulcsmondata, s a résztvevők azonosították a jövőkép eléréséhez szükséges
legfontosabb célokat is. A kimeneteket a 4. A stratégia jövőképe és az 5. A stratégia
célhierarchiája fejezetekben mutatjuk be.
A résztvevők azt a „házi feladatot” kapták, hogy a műhely végén kiosztott projektgyűjtő lapok,
a célra létrehozott elektronikus projektgyűjtő felület segítségével gondolják végig, fejtsék ki, hogy
melyek azok a tevékenységek, melyeket jelen pályázatból meg szeretnének valósítani.
OPERATÍV TERVEZŐ KÖZÖSSÉGI MŰHELY
Az operatív tervező műhely kezdetén a műhelyvezetők először visszamutatták az elmúlt
alkalommal készült, majd stilisztikai szempontból rendezett jövőképet a résztvevőknek, akik
jóváhagyták azt.
Az operatív tervezés során a jövőkép eléréséhez, a célok megvalósításhoz szükséges
tevékenységek (műveletek, projektek, feladatok) meghatározása és áttekintése, illeszkedésük
közös vizsgálata zajlott. Berettyóújfaluban a közösségi műhely eredményeként mintegy 70
projektötletet rögzítettek a résztvevők.
A műhely után a szakértők rendezték a közösségi tervezés eredményeit és a HKFS készítésébe
beépítették azokat.
HKFS ELFOGADÁSA, TERVEZÉS EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA

A fenti folyamat során elkészült HKFS-t a HACS konzorciumi ülés keretében fogadta el és
hitelesítette. Az elkészült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A
kapcsolódó tájékoztatás, az eredmények társadalmasítása a jelen munka lezárása alatt és azt
követően is zajlik.
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
Berettyóújfalu a bihari régió természetes központja, Hajdú-Bihar megye hetedik legnépesebb
városa. Az Alföld keleti részének közepén helyezkedik el a Berettyó folyó partján és egyúttal a
Schengeni övezet keleti határán. Berettyóújfalu város a Berettyóújfalui járás székhelye, dinamikus
és dinamizálható térségi központként funkcionál az Észak- alföldi régióban. Berettyóújfalu
szerepkörének tekintetében meghatározó az országos járási rendszerbe történő betagozódása,
melynek következtében 2013. január 1-től járási központ funkciót tölt be. A járásközpontként
felvállalt szerepkörök eredményeként a városi szolgáltatások tekintetében a 10.000 főt meghaladó
városoknak megfelelő szerepet tölt be. Vonzáskörzete és az általa ellátott funkciók alapján a
Berettyóújfalui járás meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos számú, más települést
ellátó, városi funkciót jelentő intézményi és speciális funkcióval.
A berettyóújfalui CLLD Helyi Akciócsoport illetékességi területe a
város belterülete. A településrészek (városrészek) kijelölésekor az
irányelv az volt, hogy az hézag és átfedésmentesen fedje le a
város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális
településszerkezeti
elrendezéséhez,
a
térszerkezeti
adottságokhoz,
tradíciókhoz
és
jelenlegi
funkciókhoz.
Berettyóújfaluban 8 belterületi településrész határolható le,
úgymint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belváros
Nyugati városrész
Völgyköz
Északi terület
Hérnekkert-Herpály
Lipót-Gacsa-Jegyzőkert-Oláhváros
Ipari terület
Berettyószentmárton

Az illetékességi területhez tartozó méret 171 km2, melyhez 15.221 fő jogosult lakosságszám
tartozik, így a vonatkozó uniós keretjogszabályoknak megfelel. A Helyi Közösségfejlesztési
Stratégia akcióterülete, amelyben a fejlesztések megvalósulnak a város közigazgatási határon belül
elterülő belterülete alkotja.
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a Berettyóújfalui járás komplex
programmal fejlesztendő járás.
Fentiekből látható, hogy az illetékességi terület elég nagy ahhoz, hogy „elegendő kritikus tömeget
biztosítson az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában egy életképes stratégia
megvalósításához”, másodszor „elég kicsi ahhoz, hogy lehetővé tegye a helyi interakciókat”.
Bár az egyes városrészek között mutatkozik eltérés a társadalmi és gazdasági helyzetet illetően, a
város teljes belterületi része társadalmi és gazdasági koherenciát mutat.

10

A térség koherenciáját tovább erősítette a városban a 2007-2013 közötti ciklusban megvalósított
támogatott fejlesztések, melyek a következők voltak:
Pályázati kód

Cím

Megvalósított tevékenység

TÁMOP 5.3.5-09/1 Kísérleti program az
adósságcsapda megelőzése érdekében

KIÚTKERESŐ - A Berettyóújfaluban élő
hátrányos helyzetű családok
adósságcsapdába kerülésének megelőzése

A projektbe 200 család került bevonásra, akikkel
egyéni hátralékkezelési terv készült

ÉAOP 3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak fejlesztése

Népliget utca közlekedési létesítményeinek
fejlesztése

TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés

Óvodafejlesztés a berettyóújfalui Vass Jenő
Óvoda és Bölcsődében
"Berettyóújfalu, az egészséges város - II.
ütem"
Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Berettyóújfalu alap- és középfokú oktatási
intézményeiben

Belterületi gyűjtőutak felújítása a biztonságos
közösségi közlekedés kialakítása érdekében
Berettyóújfaluban
Óvodafejlesztés

ÉAOP 5.1.1/D-12 Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések
TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív
intézményekben

ÉAOP 4.1.1/2F-2f Oktatási-nevelési
intézmények fejlesztése

TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás
a mélyszegénységben élők integrációjáért

TÁMOP 5.3.1-08/2 "Első lépés" - alacsony
foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé
tevő és önálló életvitelt elősegítő
programjai

Funkcióbővítések a városban
A projekt során megvalósított tevékenységek
megfelelően szolgálják a kompetencia alapú
oktatásra való átállást, a tanulók
kulcskompetenciáinak erősítését, a pedagógusok
innovatív gondolkodásának fejlesztését.

A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
és tagintézménye épületeinek fejlesztése és
tornaterem építése a korszerá oktatási
környezet kialakításáért
"Összefogás a jövőért" - a Berettyóújfaluban
és a környező településeken
mélyszegénységben élők integrációjáért

A projekt átfogó infrastrukturális és pedagógiai
célkitűzéseket valósított meg.

"Útkereső" - a Berettyóújfaluban és a
környező településeken élő hátrányos
helyzetű munkanélküliek vagy inaktív
személyek munkaerő-piaci esélyeit és
társadalmi beilleszkedését elősegítő program

A projekt konkrét célja a munkaerő-piaci
szempontból, hátrányos helyzetű Berettyóújfalu,
Szentpéterszeg, Gáborján és Hencida
településeken élő hátrányos helyzetű aktív korú
emberek számára olyan szolgáltatások nyújtása,
melyek eredményeként foglalkoztathatóságuk
megnő.

A projektben a különböző szakterületek, a
szociális munka, a közösségfejlesztés és a
területfejlesztés módszereinek alkalmazásával
komplex támogatás nyújtása volt a cél.

A CLLD Helyi Akciócsoportjának tagjai a térségben folyamatosan jelen vannak, a korábban
megvalósult projektekben együttműködtek a térség egyéb szereplőivel (civil-, vállakozói- és
közszféra). A térségben felmerült problémák megoldásában aktív szerepet vállaltak. A Helyi
Akciócsoport elsődleges feladata a helyi partnerség elősegítése, a térség szereplőinek összefogása,
helyi igényeknek megfelelő fejlesztések megvalósításának elősegítése a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia alapján.
A stratégia céljainak megvalósításához az alábbi kulturális erőforrások is rendelkezésre állnak:






Nadályi Zoltán Művelődési Központ
Bihari Múzeum
Sinka István Városi Könyvtár
Makk Kálmán mozi
Kabos Endre Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ

A civil szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás erősítéséhez és – pl. a
sportolók sikerei révén – a település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak. A
városban a helyi lakosok nagymértékben elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt
mutatja egyrészt az arányaiban nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az Önkormányzat által
vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési tevékenységek is nagy számban mozgósították a helyi
lakosokat.
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1 Helyzetfeltárás
A helyzetfeltárást előzetes szakértői helyzetelemzés, majd közösségi helyzetelemző műhelyek
keretében végeztük. A tervezés menetét az első fejezetben ismertettük. Eredményeit a jelen
fejezetben, illetve a 3.3. SWOT fejezetben mutatjuk be. Az alábbi fejezetekben a HKFS tervezési
útmutatóban javasolt 6 tervezési fókusz mentén mutatjuk be a szakértői és a közösségi tervezés
eredményeit, utóbbit külön kiemelve.

1. Térszerkezet specifikumai
Berettyóújfalu a bihari régió természetes központja, mely az Alföld keleti részének közepén
helyezkedik el a Berettyó folyó partján, Debrecentől 43, Nagyváradtól kb. 35 km-re. Szomszédos
települései: Bakonszeg, Derecske, Földes, Furta, Mezőpeterd, Szentpéterszeg.
A településen halad keresztül a MÁV 101. számú Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal,
amely egyben Románia felé irányuló nemzetközi tranzitvonal. Egyvágányú, nem villamosított
vasúti fővonal. Nemzetközi forgalmat bonyolít le Nagyvárad, Kolozsvár irányában. A vonal
állapota jelentősen leromlott az utóbbi évtizedekben, nagy részén 60 km/h-ra csökkent az
engedélyezett sebesség. A MÁV a vasútvonal fejlesztését tűzte ki céljául, mely 2013-tól legalább
2020-ig fog tartani. Cél a vasútvonal teljes hosszán a 100 km/h pályasebesség és a 22,5 tonnás
tengelyterhelés elérése, valamint a villamosítás, amely a jelenlegi tervek szerint 2018-ban
kezdődhet. 2013-2014-ben átépültek a Berettyóújfalu - Mezőpeterd, illetve Biharkeresztesországhatár vonalszakaszok.
A város a 42-es és 47-es főútvonal találkozásánál fekszik, és a 42-es főúton továbbhaladva
érhetjük el a biharkeresztesi határátkelőt, amelyen át a romániai Nagyvárad felé juthatunk el.
Nagyvárad közelsége és főútvonalak találkozása térszerkezeti szempontból előnyös, de ez az
előny nagy mértékben kihasználatlan. A schengeni határnyitás elhúzódása, elmaradása
Nagyvárad felé hátrányosan befolyásolja a város gazdasági életét.
Berettyóújfalut érintené a tervezett M4-es autópálya, de az M4 autópálya nagyobb része
jelenleg távlati tervezési szakaszban van. Útvonalát még nem véglegesítették. Közelebb kerül
viszont a város az autópályákhoz az M35-ös meghosszabbításával. 2016. májusától az útvonal
felső végén a 4-es főút és a 481-es út közötti 5,43 km-en megkezdődött a kivitelezés. A tervezett
átadás határideje e rövidebb szakasznak 2018. év eleje. A második 20,2 km-es szakasz tervezett
átadása 2018. év vége. A helyi közösség szerint az autópálya megépítése azzal a veszéllyel jár,
hogy az elvándorlás megnőhet és elveszítheti csomópont előnyét a város.
A tervek szerint csak az autópálya építésével párhuzamosan épülne meg a várost elkerülő 42-es
út, ami a várost terhelő jelenleg jelentős tranzitforgalom csökkenését segítené elő. Az elhúzó
kerülő út építés miatt a várost terhelő tranzitforgalom fennmarad.
A városban a mezővárosi hagyományok és a kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki
terepadottságoknak köszönhetően számottevő kerékpáros forgalom tapasztalható. A
városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg. A
településen körülbelül 8,58 km kerékpárút található. 2015. május 29-én átadásra került a
Berettyóújfalu és Nagyvárad között egy egybefüggő kerékpárút, amely biztonságos közlekedést
tesz lehetővé a kerékpárral közlekedők számára.
Berettyóújfalu város, mint a Berettyóújfalui járás székhelye az Észak-alföldi régióban, HajdúBihar megyében, Magyarország észak-keleti perifériáján, és egyúttal Schengeni övezet keleti
határán helyezkedik el. A megyében a városokat Debrecen mellett hosszú időn át csak a
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hajdúvárosok képviselték (Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló). Berettyóújfalu a
megye 6. legnagyobb népességű városa, Hajdúböszörményt, Hajdúszoboszlót és Balmazújvárost,
Hajdúnánást és Püspökladányt követve
Berettyóújfalu nem rendelkezik országos és jelentős regionális szerepkörrel. Ahogy a Hajdú-Bihar
megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálatban is szerepel, a
számítások rámutattak arra, hogy a járásszékhely vonzásközponti szerepköre meglehetősen
korlátozott. Az anyag a várost dinamikus és dinamizálható térségi központként említi az Északalföldi régió területi kategóriái szerint.
A megyei koncepciót megalapozó értékelő vizsgálat alapján a Bihar Termálliget helyi jelentőségű
fürdőként van meghatározva.
Berettyóújfalu térszerkezeti funkcióit megalapozza, hogy két nemzetközi közlekedési folyosó, a
Baltikum- Balkán és Nyugat-Kelet Európa folyosók metszéspontjában fekszik, valamint
térszerkezeti szempontból az alföldi elhelyezkedés a város területi terjeszkedését is lehetővé teszi.
A tervezési munka eredményeként a helyi közösség gyengeségként fogalmazta meg, hogy hiányzik
a Berettyón a gyaloghíd, bevásárlóközpontok, kórház megközelítése nehézkes, veszélyes, a
településen belüli utaknak rossz az állapota, körforgalmak hiányoznak, szűkek a közutak
keresztmetszete.
A település szerkezete
Berettyóújfalu településszerkezetét, telekstruktúráját a földrajzi morfológia és a történeti
tényezők együttesen alakították, létrehozva a település legértékesebb pilléreit.
A Berettyó és az Ér szövevényes vízhálózatával borított vidék szárazulatain már az újkőkor végén
fejlett mezőgazdasági kultúrát honosított meg a megtelepedett lakosság.
A város geopolitikai adottságai és mai országos, valamint térségi térszerkezeti pozíciója
„megkívánják”, illetőleg kedvezőek ahhoz, hogy Debrecen „kihelyezett” régióközponti funkcióival
az Észak-Alföldi régió déli kapuvárosa legyen, s ezáltal dinamikusan fejlődő térségközponttá váljon.
Gazdasági központ szerepkörét erősíti a Bihari Ipari Park megléte. Történetileg kialakult térségi
központi szerepköre valamint humán- és intézményi infrastruktúrája hivatottá és alkalmassá
teszik a kistérségi központ szerepkör betöltésére és ennek erősítésére, s az EU csatlakozásból
adódó új funkciók betöltésére (gazdasági-, logisztikai-, statisztikai-, kommunikációs-információs
alközpont). A fenti lehetőségek mellett korlátot jelent ugyanakkor, hogy az Országos
Területrendezési Tervről szóló törvényjavaslat szerint a jelenlegi belterületen kívül (annak
bővítéseként) városias települési térség nem jelölhető ki. Így az új funkciók befogadása és a belső
fejlesztési igények elsősorban a jelenlegi belterületi tartalékok kihasználásával és intenzívebb
területhasználattal biztosíthatók.
Ez a területtel való ökonomikus gazdálkodást favorizálja, azaz intenzívebb területhasználat
mellett óvja a város másik erőforrását, az igazgatási terület északi „felén” a termőföldeket,
melyek az országos átlag fölötti minőségűek. Szintén védendőek a kiterjedt, az országos ökológiai
hálózat övezetébe tartozó természetvédelmi és természeti területek (a Berettyó és az Ölyvös ér
között, és a belterülettől nyugatra).
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen lakóövezetekbe ágyazódva két
rosszabb státuszú, konfliktusokkal rendelkező szegregátum található, valamint kettő
veszélyeztetett terület, ahol a népesség társadalmi összetétele és a fizikai jellemzői is
kedvezőtlenek.
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A helyi közösség kiemelte, hogy a településen belüli a bevásárló központok, kórház megközelítése
nehézkes, veszélyes, valamint említették, hogy a településen belül az utaknak rossz az állapota,
hiányoznak a körforgalmak.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a térszerkezet specifikumai részhez

A tervezési munka eredményeként a helyi közösség a térszerkezeti fókuszpont
megállapításaival összhangban térszerkezeti erősségének tartja, hogy a város Bihar
központjává vált és egyben járási székhely is. Erősség a határmentiség is. Ugyanakkor
gyengeség, hogy rossz állapotú a vasúti fővonal, valamint hiába fekszik a város
főútvonalak metszéspontjában, ezt nem tudta kihasználni. Rosszak a településen
belüli utak egy része. Lehetőség, de egyben veszély is lehet az autópálya várható
megépítése (javul a megközelítés, de elveszítheti a város a csomópont jellegét).
Veszély Románia Schengenhez való csatlakozásának elhúzódása, valamint a várost
terhelő tranzitforgalom fennmaradása.

2. Környezeti adottságok
Berettyóújfalu a Tiszántúlon, a Berettyó partján fekszik. Természetföldrajzi szempontból
közigazgatási területe az Alföld keleti részén, ezen belül a Sárrét tájegységen található.
Berettyóújfalu a bihari régió természetes központja, Hajdú-Bihar megye hatodik legnépesebb
városa.
Berettyóújfalu alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel meghatározott
környezetben helyezkedik el. Berettyóújfalu természetföldrajzi helyzete, a város és
környezetének domborzata, az éghajlat, a környező talajok termőképessége, a felszíni vizek
bősége meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat alakulását.
Berettyóújfalu külterületén a nyugati területeken elsődlegesen mezőgazdasági területek vannak
jelentős természetes növényzettel. Ezek mellett felváltva, foltokban találhatók elsődlegesen
mezőgazdasági területek jelentős természeti növényzettel, nem öntözött szántóföldek és
lomblevelű erdők. Ezek közé beékelődnek rét/legelő területek. A város északi külterületein, a
belterülethez közel található ipari vagy kereskedelmi területek, út és vasúthálózat és csatlakozó
területek, majd attól északabbra jellemzően már nem öntözött szántóföldek. A keleti területeken
a városhoz közeli részeken komplex művelési szerkezetek vannak. A várostól ettől távolabbi
területeken már újra a nem öntözött szántóföldek találhatók. A déli térségben a nem öntözött
szántóföldek és rét/legelő váltják egymást.
A város szívében található a Bihar Termálliget, melynek a Népliget városrészében található kút
63°C fokos vizét 1997-ben minősítették gyógyvízzé.
Országos Kék Túra útvonal részeként, hazánk harmadikként kialakított hosszútávú turistaútjának
egyes szakaszait az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) bekapcsolta az Európai Hoszzútávú
Vándorutak hálózatába, így az Alföldi Kéktúra Sátoraljaújhely - Berettyóújfalu közötti szakasza az
E3 és E4 vándorút része lett.
A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan
növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület).
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet
közeli területeket csak kivételes esetben érintenek.
Jelentős a természeti értékek jelenléte (Ágota-puszta, Farkassziget, délnyugati terület mezővédő
erdősávjai).
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A várost átszeli a Berettyó folyó, melynek környezete egyhangú, helyenként kifejezetten rossz
állapotú. Nyugatról a Kálló főcsatorna érinti majdnem a belterületi részeket.
A Berettyó holtágánál létesített horgásztó a 015 hrsz.-ú területen található. A holtág külső
oldalán gyér lombos állomány található gyepborítással, míg a holtág által körülölelt belső részen
(016 hrsz.) erdő található, amely a biológiai aktivitás értéket növeli ezen a településrészen, ami
kiemelt jelentőségű a környéken található ipari területek gyér fásítása miatt.
A belterület zöldfelületi rendszerének meghatározó eleme a Népliget, ami a belvárostól nyugatra
helyezkedik el.
A belterületi közhasználatú zöldfelületek mérete önkormányzati adatok szerint 22,5 ha. Ebből 4,7
ha erdő és 17,8 ha a parkok területe. A lakossági közterületi zöldfelületi mutató 14,6 m2/fő, ami
elmarad az ajánlott 21 m2/fő-től. A zöldfelületek fenntartási munkáit az önkormányzat végzi
közhasznú munkások bevonásával.
A városban jelentős a természeti értékek jelenléte (Ágota—puszta, Farkassziget, délnyugati
terület mezővédő erdősávjai)
Berettyóújfaluban sok az elszigetelt zöldfelületi elem, hiányoznak az összekötő zöldfelületi
elemek.A meglévő zöld terület kevés, ami pedig van az is fejlesztésre szorul. Kevés a városképi
jelentőségű fasor, a kettős fasorok szinte teljesen hiányoznak a településen. Folt a város szívében
a nagy erdő kivágások után visszamaradt , újratelepítés nélküli területek.
A településkép összességében romlik, a levegőminősége romló tendenciát mutat, a zajterhelés
növekszik. Nem eldöntött az emberek tudatában és a városvezetés által sem, hogy a kisvárosi vagy
falusias törekvések erősödjenek a fejlesztések során.
Játszóterek szinte csak az lakótelepek közvetlen környezetében a központban találhatóak. A
kertvárosi részeken élők egyértelmű hátrányban vannak a rekreációs funkciókat illetően.
A település közigazgatási szempontból belterületre és külterületre tagolódik. Két belterületét a
Berettyó folyó és annak árvízvédelmi töltései választják el.
Külterület beépítésre nem szánt területfelhasználása általános és kertes mezőgazdasági, közjóléti
erdő, vízgazdálkodási, honvédelmi, közlekedési területek, beépítésre szánt területei elsősorban
különleges területek (hulladéklerakó, bánya, ipar, temető, sport).
Belterület beépíthető területei a lakó, vegyes, gazdasági kereskedelmi szolgáltató, különleges
területek, beépítésre nem szánt területek a zöldterületek, közlekedési területek, közjóléti erdők,
mezőgazdasági kertes területek.
Berettyóújfalu Településrendezési Tervének vizsgálati anyaga (2003) részletesen ismerteti a
településszerkezetnek, a kulturális örökségnek azon karakterjegyeit, melyek megtartása és
illeszkedő módon történő folytatása a város egyediségének fenntartását, a városépítés
kontinuitását szolgálják. Öt jól elkülöníthető karaktertípus különböztethető meg.
1. A belvárosi karakter a városközpont főutca menti zónájában alakult ki (széles telkeken
zártsorú, utcavonalon elhelyezett minimum egy, de inkább többemeletes épületekkel;
központi vegyes, településközponti vegyes használattal; rendezett, városias, faltól falig
burkolt közterületekkel, szigetszerű zöldfelületekkel).
2. A polgári karakter a belvárosi karaktert kísérő zóna, mely északon és délen túlnyúlik azon
(hasonló a belvárosi karakterhez, a telkek keskenyebbek, az épületek nem minden
esetben foglalják el a teljes telekszélességet; szintszám maximum 1 emelet; sajátos
használata településközpont vegyes és kisvárosias lakó).
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3. A kertségi karakter a városközpont körüli lakóterületek, Berettyószentmárton főutcai és
észak-nyugati területei (oldalhatáron álló, ritkán ikres, szabadonálló, előkertes,
földszintes, elszórtan emeletes beépítés; döntően kertvárosias lakóterület, közterületek
rendezettek, kertek pihenést szolgálják).
4. Külsőségi karakterűek a külső lakóterületek és Berettyószentmárton déli és keleti
lakóterületei (nagyobb területű, keskeny, mély telkek; oldalhatáron álló, fésűs jellegű,
előkertes, földszintes beépítés; kevésbé igényes beépítés, gazdálkodást szolgáló
épületekkel; közterületek rendezetlenebbek).
5. Egyéb, nem értékes karakterű minden más beépített és beépítésre szánt terület,
lakótelepek, gazdasági és különleges területek.
Berettyóújfalu területét a területrendezési tervek alapján a világörökség és világörökségi
várományos területi kategória nem érinti, ellenben műemlékei közt szerepel:






Csonkatorony, Biharkeresztesi út mellett,(hrsz.: 130/2)
XIII. szd. eleje Herpályi toronyrom, (román stílusú)
Csonkatorony műemléki környezete, Biharkeresztesi út mellett, (hrsz.072/6)
Református templom, Kossuth u.,( hrsz.: 1008, 1807-17 között, későbarokk)
Beretyóújfalui református templom
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a környezeti adottságok részhez

A tervezési munka eredményeként a helyi közösség az alábbiakat fogalmazta meg: A
környezeti fókusz esetében mind természeti, mind az épített környezet tekintetében
jelentős adottságokkal rendelkezik a város. Jelentős táji és épített környezeti értékek,
műemlék épületek sokaságával rendelkezik. Erősség a gyógyvízzé minősített
termálvíz, valamint a kerékpárutak, a Kéktúra állomáshely megléte. Jelentős
gyengeség, hogy nincs eldöntve az emberek tudatában és a városvezetés által sem,
hogy a kisvárosi vagy falusias törekvések erősödjenek (vidéki vagy városi határon
mozgunk?). A várost átszeli a Berettyó folyó, de ennek környezete egyhangú,
helyenként kifejezetten rossz. Folt a város szívében a nagyerdő kivágások után
visszamaradt, újratelepítés nélküli terület. Kevés a zöld terület. Veszélyként élték meg
a résztvevők a településkép romlását, valamint a levegőminőség romlását és a
zajterhelés növekedését.

3. Kulturális erőforrások
A város legfontosabb kulturális értékeit egyrészt a népművészet, iparművészet valamint a
különböző mesterségek, szobrászművészek, fotóművészek, képzőművészek, festőművészek
munkái adják. Számos alkotótábor kerül évről-évre megrendezésre. A kulturális értékekhez
tartoznak még a település műemlék épületei (református és római katolikus templomok, régi
városháza, zsinagóga) és az általuk őrzött művészeti alkotások. E mellett pedig a város számos
sportegyesület, hagyományőrző csoport és zenekar otthona. Berettyóújfalu iskolaváros,
közoktatási intézményei teljes körűek, népfőiskolával is rendelkezik.
Berettyóújfaluban a közösségi élet legfontosabb színtere a Nadányi Zoltán Művelődési Központ,
amely saját honlapján és a városi programkínálatban is megjeleníti az intézménybe szervezett
programokat. Az intézmény az egyik legaktívabb és legsikeresebb kulturális szereplő és pályázó,
képzett, kreatív szakemberekkel, pályázatai segítségével más-más társadalmi réteget megszólító
programokat szervez, többek között európai uniós támogatásokból.
1960. augusztus 20-án nyílt meg Berettyóújfaluban a Bercsényi u. 7. szám alatt a Bihari Múzeum
elődje, a Néprajzi Ház. 1992-ben itt alakult meg a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület bihari
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csoportja. A Bihari Múzeum 2001-ben költözött át a Berettyóújfalu központjában álló egykori
községháza emeletére. 2003 májusában nyílt meg állandó kiállításának első része (régészeti és
helytörténeti egység). Végül aztán 2004. október 17-én, a múzeum 30. születésnapján megnyitott
két néprajzi teremmel, az irodalomtörténeti és egy játéktörténeti kiállítással vált teljessé állandó
tárlata. Jelenleg 7 állandó és 1 időszakos kiállítás látogatható a múzeumban. A Művelődési ház és a
Múzeum akadálymentesítése nem megoldott.
Berettyóújfaluban a XIX. század második felében jelentek meg először olyan törekvések, melyek a
Sinka István Városi Könyvtár alapítására, szervezésére irányultak. A Könyvtár legnagyobb
gyűjteménye a kölcsönzői (forgalmi) állomány. Ide tartozik a beszerzett művek döntő többsége. A
városi könyvtár mellet a Hunyadi Tagiskolában a könyvtár fióktelepet létesített.
A kispesti születésű Makk Kálmán és felesége, Szmolka Emma az első világháború után kaptak
engedélyt mozi nyitására Berettyóújfaluban. 1920-ben már vetítettek filmet egy kis épületben
Apolló név alatt. 2011-ben aztán az Önkormányzat felújította az épületet, visszaállította eredeti
homlokzatát. 2012. május 23-án, a város napján került sor az ünnepélyes nyitóelőadásra a
tulajdonosok fia, Makk Károly filmrendező jelenlétében.
A várost és a közönséget megmozgató sport és kulturális rendezvényeknek ad otthont a Kabos
Endre Városi Sportcsarnok. Amellett, hogy az iskolások testnevelés tanóráira igénybe veszik, a
város sport egyesületeinek edzési lehetőséget, civil szervezeteinek rendezvény helyszínt is
biztosít.
A városban számos, túlnyomó részt önálló helyi civil szervezet működik. Ezen szervezetek
tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás és a település hírnevének öregbítéséhez is
aktívan hozzájárulnak. A város számos sportegyesület, hagyományőrző csoport és zenekar
otthona.
A városban jelentősebb számban jelen lévő és jelentős kulturális örökséggel bíró roma
nemzetiség 2014-ben saját önkormányzatot alapított Roma Nemzetiségi Önkormányzat néven,
akik hagyományőrző csoportjaikkal színesítik és segítik a rendszeres kulturális eseményeket.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Szélső Érték Kör Egyesület, valamint a helyi kulturális
intézmények és civil szervezetek 2012-ben rendezték meg először hagyományteremtő szándékkal
Szélső Érték Kulturális Természetbarát Találkozót, mely rendkívüli népszerűségnek örvend évrőlévre, országos jelentőséggel
Kulturális erőforrások tekintetében a közösségi helyzetelemzés megerősítette a szakmai részben
bemutatott sokrétű kulturális és közösségi erőforrások jelenlétét a városban. Erős a régi
hagyományok ápolása és a Berettyó Kulturális Központ keretében működő intézmények
eredményesen látják el feladataikat.
A kulturális aktivitását hátráltatja sajnos az, hogy a működés forráshiányos. Hiányos a központi
támogatás is, de kevés a vállalkozói szponzoráció, nincs polgárok köre, akik tudnák támogatni a
kultúrát. Gyengeség, hogy nincs a fiatalok számára olyan szabadidős kínálat, ami lehetővé tenné a
kulturált találkozást, „kávézást”, klubéletet. Szintén gyengeség, hogy a pályázatokat még meg
tudják valósítani, de azok eredményét a civil szervezetek már nem tudják fenntartani. Erős igény
van új közösségi terekre is.
A lehetőségek között kiemelt helyen szerepel a szélesebb körű együttműködés és a
tapasztalatcsere, valamint a saját pályázatok kiírása is. A résztvevők számos konkrét
projektötletet is megemlítettek. Veszélyként látták a résztvevők, hogy a sok lehetőségben az
erőforrások felaprózódása is megtörténhet, valamint hogy a lakosság érdektelensége komoly
veszélye a kulturális rendezvényeknek.
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A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a kulturális erőforrások részhez

A város rendelkezik a kulturális intézmények hálózatával, erősek a hagyományok
ápolása iránti igény és pozitívum a kultúra területén működő nagyszámú civil
szerveződés megléte. Ugyanakkor egyértelműen forráshiányos a működés. Különösen
a fiatalok, de a helyi társadalom egésze szempontjából hátrányos, hogy hiányzik a
kulturált szabadidős kínálat és nincsenek igazi közösségi terek. A lehetőségek között
kiemelt helyen szerepel a szélesebb körű együttműködés és a tapasztalatcsere,
valamint a saját pályázatok kiírása is. A résztvevők számos konkrét projektötletet is
megemlítettek.

4. Közszolgáltatások
A közszolgáltatások terén kiemelendő erőssége a városnak a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, a
közoktatási intézmények teljes skálájának megléte, a megfelelő szociális alapszolgáltató és az
egészségügyi ellátó rendszer jó működése. Az országban egyedülálló a Civil Udvar, mely a városi
civil szervezeteknek ad otthont.
Berettyóújfaluban a magasabb képzettségi szintet jelentő középiskolai érettségivel vagy
felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma mind az országos, mind pedig a megyei átlagnál jóval
magasabb arányban növekedik. Az érettségizettek száma 32 %-kal, az egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők száma pedig 60 %-kal nőtt az elmúlt évekhez képest.
Berettyóújfaluban működő oktatási intézmények közül önkormányzati fenntartásban csak a Vass
Jenő Óvoda és Bölcsőde van, a többi közintézményt a KLIK működteti. Emellett egyházi
fenntartású intézmények is működnek a városban.
A KLIK fenntartásában:
 József Attila Általános Iskola, József Attila utca 11.
 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola
 Széchenyi István Tagiskola, Ady E. u. 1.
 Hunyadi Mátyás Tagiskola, Puskin u. 44.
 Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kossuth u. 35.
 Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János
Kollégium, Honvéd u. 11.
A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában:
 Szivárvány Református Óvoda, Tardy utca 8.
 Diószegi Kis István Református Általános Iskola, Kálvin tér 4.
Önkormányzati fenntartásban:
 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde, Vass Jenő utca
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad
mind az országos, mind a megyei átlagtól, de kedvezőbb, mint a járási átlag.
A lakosság:
 0,7 %-a általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik,
 érettségi nélküli középfokú végzettséggel 20,8 % rendelkezik,
 29,3 %-nak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, valamint
 13 %-a diplomás.
Óvoda:
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Berettyóújfaluban két óvoda működik, egy önkormányzati és egy egyházi fenntartású, az alapító
okiratok szerint összesen 535 férőhely áll rendelkezésre. A férőhelyek kihasználtsága közel 100%os. Berettyóújfaluban 100 óvodásból 34 hátrányos helyzetű.
Alapfokú oktatás:
Az általános iskolai tanulók száma Berettyóújfaluban az évezred elején még meghaladta az 1700
főt, ezt követően 1400 fő körül ingadozik a számuk. A tanulók közel fele hátrányos helyzetűnek
minősül. Az első osztályos gyerekek száma 180 fő körül alakul évente. Gyógypedagógiai
ellátásban 2013-ban 12 fő részesült. A tanulók zöme a tanórák után napköziben az iskolában
marad, több mint 780 gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a délutáni órákban is. A
berettyóújfalui iskolák népszerűek a környező településeken is, naponta több mint 270 gyermek
jár be a város iskoláiba.
Középfokú oktatás:
Berettyóújfaluban a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és
Közgazdasági Szakközépiskolában, valamint a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégiumban tanulhatnak tovább a gyerekek. Az Arany János
Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában egészségügyi és
közgazdasági szakokon lehet érettségit. A 2014/2015-ös tanév névsora alapján 811 tanuló jár az
intézménybe, ebből a bejárók száma 549 fő. A tanulók közül 100 hátrányos helyzetű.
A Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégiumba
érettségit informatikai rendszergazda, rendőr tiszthelyettes, pedagógiai- és családsegítő és
vendéglátásszervező-vendéglős szakokon lehet szerezni. Szakonként 32-32 főt vesznek fel. A
szakiskolában 6 szakmát lehet tanulni (villanyszerelő, kőműves és hidegburkoló, épület- és
szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, eladó, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó),
összesen 127 tanulót vesznek fel az első évfolyamra. A 2014/2015-ös tanév névsora alapján 910
tanuló jár az intézménybe, ebből a bejárók száma 712 fő. A tanulók közül 325 fő hátrányos
helyzetű.
A kollégiumi ellátást a városban 1 intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 110, a kihasználtság
32%-os.
Lakossági kedvezmények igénybevételéhez, parkolási kedvezményhez, vásárlási kedvezmények
igénybevételéhez bevezetésre került a városban a lakosság számára a Berettyó Kártya. A városi
közösségi internet hozzáférés megoldott.
A városi közszolgálat gyenge pontja a helyi buszközlekedés hiánya, valamint több kisebb, azonban
megoldandó probléma (illemhelyek, kerékpártárolók hiánya, temetők gondozatlansága, hiányzó
gyermekorvos stb.). Kiemelendő a szervezetek közötti kommunikáció hiánya, ami mindenképpen
fejlesztendő.
A tervezési munka eredményeként a helyi közösség gyengeségként fogalmazta meg, hogy a helyi
közlekedési rendszer fejlesztése lehetőségként jelenik meg, amibe mind a buszjáratok újraindítása,
mint a parkolási rendszer fejlesztése helyet kap. Komoly veszély és egyben akadályozó tényező
ennél a fókuszpontnál is a kiszámíthatatlan pályáztatási rendszer. De ugyanígy veszélyként
jelenhet meg és kihatással van a közszolgáltatásokra, hogy az általános iskolai tanulók száma az
elmúlt évtizedben fokozatosan csökken, miközben a hátrányos helyzetű tanulók száma nő.
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Alapellátás
Berettyóújfaluban hat felnőtt és három gyermek háziorvos látja el a lakosságot, 3 helyszínen. Hat
védőnői körzet, valamint 2 iskolavédőnői körzet található a városban. Öt fogorvos rendel a
városban.
A város kötelező feladatai közé tartozik az orvosi ügyelet megszervezése, amelyet jelenleg a Gróf
Tisza István Kórház szervezésében az Orbán Balázs tér 1. szám alatti központtal lát el szerződéses
partnerekkel.
A szakorvosi ellátást szintén a Gróf Tisza István Kórház biztosítja Berettyóújfaluban. Az ellátás
biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat. A szakellátásokat a kistérség többi
településének lakossága is igénybe veszi. A szakellátások fenntartása az OEP finanszírozás
alacsony volta miatt kiegészítő forrásokat igényel az Önkormányzat költségvetéséből, amelyet
minden évben beépítenek a büdzsébe. Berettyóújfaluban működik mentőállomás, továbbá a
lakosságot hat gyógyszertár szolgálja ki.
Szociális közszolgáltatások
Berettyóújfaluban a gyermekjóléti és a szociális ellátások külön szervezettek. A gyermekjóléti
alapellátáshoz tatozó bölcsőde Berettyóújfaluban, az óvoda szomszédságában található. A
városban ez az egyetlen bölcsőde működik, családi napközit nem nyitottak a településen.
Kedvező népesedési tendenciákra utal, hogy igény van a bölcsődei ellátás bővítésére.
A BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft.
ellátja az Idősek Otthona és Gondozóházának fenntartását, illetve ellát Pszichiátriai és Értelmi
fogyatékosokat is.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Bihari Szociális Szolgáltató Központ szervezeti
rendszerén belül működik.
A szociális szolgáltatások terjedelme Berettyóújfaluban 2007 óta a szociális étkeztetés, a házi
segítségnyújtás és a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők tekintetében változott
számottevően. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 2007-ben volt a legalacsonyabb, 2013ra 431 főre nőtt. A házi segítségnyújtás 2007-ben volt a legalacsonyabb, 2013-ra 1295 főre
emelkedett. A családsegítő szolgáltatás viszont egyharmadára visszaesett 2007 és 2013 között.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a közszolgáltatások részhez

A tervezési munka eredményeként a helyi közösség a következőket fogalmazta meg:
A közszolgáltatások terén kiemelendő erőssége a városnak a közoktatási
intézmények teljes skálájának megléte, a megfelelő szociális alapszolgáltató és az
egészségügyi ellátó rendszer jó működése. Az országban egyedülálló a Civil udvar a
városi civil szervezeteknek. Gyengeség ugyanakkor a helyi buszközlekedés hiánya,
valamint több kisebb, azonban megoldandó probléma (illemhelyek, kerékpártárolók
hiánya, temetők gondozatlansága, stb.). Kiemelendő a szervezetek közötti
kommunikáció
hiánya,
ami
mindenképpen
fejlesztendő.
Lehetőségként jelölték meg a résztvevők a helyi közlekedési rendszer fejlesztését,
amibe mind a buszjáratok újraindítása, mint a parkolási rendszer fejlesztése helyet
kap. Komoly veszély és egyben akadályozó tényező ennél a fókuszpontnál is a
kiszámíthatatlan pályáztatási rendszer. De ugyanígy veszélyként jelenhet meg és
kihatással van a közszolgáltatásokra, hogy az általános iskolai tanulók száma az
elmúlt évtizedben fokozatosan csökken, miközben a hátrányos helyzetű tanulók
száma nő.
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5. A társadalom állapota
A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Berettyóújfalu népességszáma az utóbbi
években csökkenő tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint
15.305 fő, a lakónépessége 15.472 fő, így a megye állandó népességének 2,81 %, a
lakónépességének 2,83 %-a él a Hajdú-Bihar megye közigazgatási területének 3 %-át kitevő
városban.
A csökkenés elsősorban az elvándorlásnak köszönhető és csak másodsorban a természetes
fogyásnak. A szelektív migráció elsősorban a fiatal, képzettebb munkavállalói korú rétegekben
jellemző. Ennek hátterében elsősorban a munkalehetőségek és a gyermeknevelés, illetve a
szabadidős/közösségi programlehetőségek hiánya állhat.
A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség (65–
X éves) összege a 15–59 éves népesség százalékában) javult. 2001-ben 43,14 %, míg 2011
ugyanez a mutató 43,23 % volt. Ez az átrendeződés negatív tendenciát mutat.
A város öregedési indexe, a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma, amely 2001-ben 77,7, míg
2011-ben ugyanez a mutató már 117 volt. Vagyis az időskorú népesség száma 2011-ben már
meghaladta a gyerekek számát.
A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52,1 %-a nő, 47,9 %-a
férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest 0,4 százalékponttal változott.
A népszámlálások alkalmával az egyéni identitásválasztás elve alapján zajlott a nemzetiséghez
tartozás felmérése. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek:
magyar, cigány (2694 fő), lengyel (6 fő), német (105 fő), román (1111 fő), ukrán (5 fő) és 124 fő
egyéb nemzetiséghez tartozó.
Jövedelmi helyzet
Berettyóújfalu lakosai közül az adóköteles jövedelemmel rendelkezők aránya 45,9 %, ami
átlagos értéknek mondható megyei szinten, viszont alacsonyabb, mint az országos átlag. A
városban az egy lakosra jutó éves jövedelem átlagos összege 2012-ben nettó 601.318 Ft/fő volt,
ami 6.900 Ft-tal magasabb a megyei átlagnál. A berettyóújfalui adóköteles jövedelemmel
rendelkezők átlagosan 1,1 %-kal többet keresnek, mint egy átlagos adózó a megyében.
Lakhatás
A lakások komfortfokozata kedvezőbb a megyei átlagnál, ami a közüzemekkel való ellátottság
adataiban mutatkozik meg. A városban a lakásoknak mintegy 9,07 %-a számít alacsony
komfortfokozatúnak.
A 2011 óta eltelt időszak egyik nagy eredménye, hogy a közcsatornával ellátott ingatlanok 95 %- a
rá is csatlakozott a hálózatra. A szolgáltatott víz és villamos energia mennyisége növekedett a
vizsgált időszakban, amely egyrészt a fogyasztó eszközök számának növekedését vagy
korszerűtlen berendezések használatát sejteti, másrészt a könnyebb hozzáféréssel járó pazarlóbb
felhasználást.
A településen lévő ingatlanok döntő része 1971 és 1990 között épült, mely megfelel a megyei
trendeknek. A városban döntően a családi házas (1 lakásos) építkezés a jellemző, de található itt
paneles, illetve társasházi ingatlan is.
A bűncselekmények száma és jellege sok esetben összefüggést mutat a lakosság szociális
helyzetével, amely alapvetően befolyásolja az életminőséget. A város bűnözési fertőzöttsége
Hajdú-Bihar megyében átlagosnak tekinthető. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki a
bűnügyi eljárások jelentős részét Berettyóújfalun.
21

Civil szerveződések, közösségek
Berettyóújfaluban a civil szerveződések száma kiugróan magas. A bírósági nyilvántartás szerint a
városban több mint 130 bejegyzett civil szervezet működik, ezek közül 73 egyesület, illetve
alapítvány tekinthető ténylegesen aktívnak. Berettyóújfalu Város Önkormányzata 5
közalapítványban szerepel alapítóként. A szervezetek működése egyre több közfeladat
felvállalásával jellemezhető, mely ezen kötelező vagy önként vállalt önkormányzati
tevékenységek ellátását társadalmasítja. Az önkormányzat éppen ezért – lehetőségeihez képest–
a közvetett finanszírozáson túl közvetlen költségvetési támogatást is nyújt a szervezeteknek,
melyet pályázatok útján ítél oda. A Toldi utca 2. szám alatti egykori tanműhelysor átadásával
létrejött Civil Udvar pedig infrastrukturális támogatásként is felfogható, ahol iroda-,
raktárhelyiségeket, edző- és próbatermeket, klubhelyiségeket alakíthattak ki a berettyóújfalui
szervezetek. A civil szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás erősítéséhez
és – pl. a sportolók sikerei révén – a település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak.
A városban a helyi lakosok nagymértékben elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt
mutatja egyrészt az arányaiban nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az Önkormányzat által
vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési tevékenységek is nagy számban mozgósították a
helyi lakosokat.
A város ennek megfelelően nagy számban és lehetőségeihez mérten jelentős összeggel
támogatja a civil szervezeteket.
A civil szféra fontos szerepet tölt be a közigazgatási feladatok ellátásának tervezésében, a
fejlesztési irányok és a szükséges beavatkozások meghatározásában, mivel az Önkormányzat
partnerségi együttműködés keretében folyamatosan egyeztet az érintett szervezetekkel, kikéri
véleményüket és javaslataikat.
Sokszínű civil élet van a városban, nagyszámú civil szervezettel. Így a saját szervezésű civil
rendezvények, fesztiválok száma is magas. A civil szervezetek a CLLD folyamatban is nagyon aktív
szerepet vállalnak. A társadalom viszont nagyon sokrétű, az egyik legfontosabb probléma: a
elöregedés és a csökkenő lakosságszám. A rendezvények iránti lakossági érdektelenség, a sokszínű
civil élet koordinálatlansága a civilek egyik fő problémája. Az információáramlás gyakran nem
megfelelő a szervezetek között, valamint súlyos tőkehiány is mutatkozik náluk.
A város számára másik fontos kulcskérdés a településen élő romák helyzete. A roma integráció
elmaradása további kihívások elé állítja a város soknemzetiségű közösségét, ezért fontos a roma
közösség elérése és bevonása.
Aggasztó jelenség a helyi társadalomban jelentkező
együttműködési készség hiánya, az hogy az egyéni kezdeményezések nem tudnak
összekapcsolódni.
Fejleszteni szükséges az integráció erősítését a települési részek között, mivel egyre nagyobb
veszélyt jelent a szegregációs folyamatok erősödése, valamint az elöregedés és csökkenő
lakosságszám problémája. Fontos megemlíteni, hogy a szomszédos nagyváros elszívja a tehetséges
munkavállalókat, ugyanakkor a más településekről Berettyóújfaluba ingázó szakemberek kötődése
a városhoz alacsony. Társadalmi szempontból fontos, megoldandó probléma az idősek demens
gondozása, mely akár krízis helyzethez is vezethet.
A helyzetelemző műhelyen a szakmai helyzetelemzésből különösen fontosnak tartották azt, hogy
sokszínű civil élet van a városban, nagyszámú civil szervezettel. Így a saját szervezésű civil
rendezvények, fesztiválok száma is magas és sok közösségi tér áll rendelkezésre. A civil szervezetek
a CLLD folyamatban is nagyon aktív szerepet vállalnak. Gyengeség viszont, hogy nagyon sokrétű a
társadalom, és ami az egyik legfontosabb: a munkahelyek hiánya. A rendezvények iránti lakossági
érdektelenséget a sokszínű civil élet gyengeségének, koordinálatlanságának jelezték a csoportok.
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Az információáramlás sem megfelelő a szervezetek között, mi több – az ország más részeihez
hasonlóan – tőkehiányosak a civil szervezetek.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a társadalom állapota részhez

A helyzetelemző műhelyen a szakmai helyzetelemzésből különösen fontosnak
tartották azt, hogy sokszínű civil élet van a városban, nagyszámú civil szervezettel. Így
a saját szervezésű civil rendezvények, fesztiválok száma is magas és sok közösségi tér
áll rendelkezésre. A civil szervezetek a CLLD folyamatban is nagyon aktív szerepet
vállalnak. Gyengeség viszont, hogy nagyon sokrétű a társadalom, és ami az egyik
legfontosabb: a munkahelyek hiánya. A rendezvények iránti lakossági érdektelenséget
a sokszínű civil élet gyengeségének, koordinálatlanságának jelezték a csoportok. Az
információáramlás sem megfelelő a szervezetek között, mi több – az ország más
részeihez
hasonlóan
–
tőkehiányosak
a
civil
szervezetek.
A város számára másik fontos kulcskérdés a településen élő romák helyzete. A roma
integráció elmaradása további kihívások elé állítja a város soknemzetiségű közösségét,
ezért fontos a roma közösség elérése és bevonása. Aggasztó jelenségnek tartják a
helyi társadalomban jelentkező együttműködési készség hiányát, azt hogy az egyéni
kezdeményezések
nem
tudnak
összekapcsolódni.
Lehetőségként jelent meg és megfogalmazódott a civil szféra – közigazgatás –
egyházak összefogása a ”lakossági megtartóerő” fejlesztésére. Fontosnak tartották
kiemelni az integráció erősítését a települési részek között. Veszély a szegregációs
folyamatok erősödése, valamint az elöregedés és csökkenő lakosságszám
problémáját. Fontos megemlíteni, hogy a két szomszédos nagyváros elszívja a
tehetséges munkavállalókat, ugyanakkor a más településekről Berettyóújfaluba
ingázó szakemberek kötődése a városhoz alacsony.

6. A gazdaság helyzete
A város vállalkozásainak részesedését a megyei szummából legnagyobb részben az 1-9 fős
mikrovállalatok képviselik, hasonlóan más magyarországi kisvárosokhoz.
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték évtizedes távlatban növekvő ütemű javulást mutat,
de nem akkora mértékben növekszik, mint az országos átlag, és az országos átlagtól még mindig
messze elmarad.
A városban egyre jobban áttevődik a hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és
aránya folyamatosan nő ebben a nemzetgazdasági ágazatban.
A városban magas az elhivatott, pozitív, kitartó vállalkozók száma, amely nagy pozitívuma a
városnak. Jelentős a termálvízkincs, azonban a Hajdúszoboszlótól és a Félix fürdőtől eltérően ez
nincs kihasználva. Az érintetlen környezet nagy turisztikai vonzerő, ami egyben az ipar hiányára is
utal. Hiányzik a szakképzés és a megfelelően képzett munkaerő.
Nagy lehetőség rejlik a gyógyturizmusban, valamint a turizmus más formáiban (rendezvény-,
bevásárlóturizmus, stb.). Habár a városban jelen van a termálgyógyvíz, annak potenciálja nincs
kihasználva. Aggasztó, és veszélyeket hordoz magában a pályázati rendszer kiszámíthatatlansága, a
fiatalok elvándorlása, és hogy egyre csökken az iskolás gyerekek „színvonala”.
Mezőgazdaság
A KSH adatai szerint 2012-ben a városban 62 vállalkozás működött a mezőgazdaságban.
A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás publikált adatai szerint Berettyóújfalun 14.908
hektárnyi területen 985 gazdaság található, ebből 971 db egyéni gazdaság. Az elérhető adatok
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szerint a városban az egyéni gazdaságok összesen 9.601,5 hektár területen gazdálkodnak,
amelyből 5.855 hektár saját tulajdonukban áll, 2.725 hektárt pedig bérelnek. Az egyéni
gazdaságok a terület 64%-án gazdálkodnak, vagyis a megyében általában meglévő nagyüzemi
túlsúly a városban nem tapasztalható.
A városban található mezőgazdasági vállalkozások száma viszonylag állandó, jóval meghaladva a
megyei és országos átlagot.
Berettyóújfalun az állattartás nem annyira intenzív, mint régebben. 2000-ben még jelentős
sertésállománnyal rendelkeztek az egyéni gazdaságok. 2010-re ez az állomány közel az ötödére
csökkent (kb. 1600). A város gazdáinak és gazdálkodó szervezeteinek viszont a szarvasmarha
állománya jelentős. Berettyóújfalun a nagy számban tartott jószágokat az egyéni gazdálkodók
tartják, így az állatállományból lényegesen nagyobb a kistermelés aránya, mint a megyében.
A vizsgált időszakokban látható, hogy az utóbbi évtizedben visszaszorultak az egyéni gazdaságok,
közel felére csökkent le a számuk a 2000-2010-es időszak alatt a KSH-s adat szerint. Saját
használatú földterületeik száma 27%-al csökkent, miközben a bérelt földterületek aránya 1,87szeresére nőtt. Ugyanakkor nőtt az egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma.
A városban két jelentősebb mezőgazdasági vállalkozás működik, a 49 főt foglalkoztató HAJNAL99 Kft. (éves nettó árbevétele 645 millió forint). A másik vállalkozás a 87 főt foglalkoztató AGROCOW Kft. (éves nettó árbevétele meghaladta az egymilliárd forintot.)
A városban a méztermelőknek a mezőgazdasági jelentősége igen nagy. Kreatív programokkal, és
jó marketinggel rendelkeznek.
Ipar
A KSH adatai szerint 2012-ben Berettyóújfaluban összesen 149 vállalkozás működött az iparban,
melyből 61 a feldolgozóiparban és 88 az építőiparban végzi tevékenységét.
Berettyóújfalu legnagyobb iparvállalatai az élelmiszeripar, fém-, műanyagipar területén
tevékenykednek. A város egyik legnagyobb vállalata a szektorban az EPACK Műanyagipari Kft.,
mely a nemzetközi Tama-csoport magyarországi leányvállalata. Fő tevékenységüknek a műanyag
lap, lemez, fólia, cső, profil gyártását jelölték meg.
A város másik nagyobb ipari vállalata közé tartozik a Gyémánt-Net Kft., fő tevékenységüknek a
fémtartályok gyártását jelölték meg.
A városban rendelkezés áll ugyan az Ipari park, amit a város előnyként tud elkönyvelni, de
kihasználatlansága miatt inkább gyenge pontként jelentkezik. Ipari park területe mellett
Berettyóújfalu jelentős barna- és zöldmezős területekkel rendelkezik, amelyek ipari és
kereskedelmi célú fejlesztésekhez is kedvező adottságokkal bírnak. Megtalálható rajtuk vagy
könnyen kiépíthető a szükséges közmű csatlakozás, intermodális logisztikai szolgáltató egység,
iparvágány. A tervezett M4-es autópálya megépülése esetén a kijelölt területek mindegyikéről
könnyen megközelíthető lesz, addig pedig az országos főközlekedési utak biztosítják a szállítási,
szállítmányozási lehetőségeket, amit a határközeli elhelyezkedés tesz még értékesebbé.
Szolgáltatás
A KSH 2012-es adatai szerint Berettyóújfalun öt működő vállalkozásból négy a szolgáltatásban
keresi a megélhetését.
A városban mikro- és kisvállalkozások vannak többségében, azonban több milliárdos forgalmú
cég is van helyileg bejegyezve. Az egyik legnagyobb vállalkozás a szektorban az Antiseptica- 2000
Kft. (utolsó éves nettó árbevétele 1,58 milliárd Ft), amely fő tevékenységének a mezőgazdasági
termékek ügynöki nagykereskedelmét jelölte meg.
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2012-ben a Berettyóújfalun található kiskereskedelmi üzletek száma 1888,262 volt 100.000
lakosra vetítve. A városban a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban működő
vállalkozások aránya 21,63 volt a 2001-es KSH népszámlálás adatai szerint a Berettyóújfalui járás
települései között.
Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 2007 óta évről-évre csökken a városban. A város
ruházati szaküzletek száma 2013-ban 50 db volt, ez több éves viszonylatban állandónak
mondható, egyedül 2009-es évben csökkent lényegesen a számuk.
Berettyóújfalu nagy hangsúlyt fektet a turizmus fejlesztésébe. A város szívében található a Bihar
Termálliget, melynek a Népliget városrészében található kút 63 °C fokos vizét 1997-ben
minősítették gyógyvízzé.
Megfigyelhető, hogy egyre nagyobb a külföldi vendégek aránya a szálláshelyeken. Kiugró év volt
idegenforgalmi szempontból a 2009-es év a város történetében, ekkor majdnem 8 ezer vendég
fordult meg valamilyen berettyóújfalui szálláshelyen. Ugyanakkor a városban hiányoznak a
minőségi szálláshelyek, nagy rendezvények esetén a nagy létszámú vendégek elszállásolása
gondot okoz.
A város lakosságának elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező
felnőtt lakosainak száma az országos és megyei átlagnál kisebb arányban csökkent 2011-re.
Ennél nagyobb jelentőségű, hogy a magasabb képzettségi szintet jelentő középiskolai
érettségivel vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma mind az országos, mind pedig a megyei
átlagnál jóval magasabb arányban növekedett. Az érettségizettek száma 32 %-kal, az egyetemi
vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma pedig 60 %-kal nőtt a 2001-es szinthez képest.
Jellemzően probléma, hogy az ismeretek és a szakképzettségek nem felelnek meg a munkaerőpiaci igényeknek.
Foglalkoztatási helyzet
Berettyóújfaluban a gazdasági aktivitás terén - a népszámlálási adatok alapján - az inaktív keresők
és az eltartottak arányának csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek számának növekedését indukálta.
Berettyóújfalu városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 9.700 fő volt, ennek 57,89 %-a
volt foglalkoztatott. Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat
(foglalkoztatottak száma 2001-ban: 5.616 fő munkaképes korúak 53,69 %-a volt).
A foglalkoztatottság mutatói a belvárosban kedvezőbbek, mint a városi átlag, összességében
azonban kedvezőtlen a városrész helyzete is. Az aktív korúak 33,1%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 62,2%-os aránya a 1564 éves lakosságon belül szintén kedvezőbb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya 35,1%, mely szintén kedvezőbb, mint a városi 40,0%-os adat. A
belvárosban a munkanélküliek aránya 10,3%, akik közül 5,6% tartósan, 360 napon túl
munkanélküli. Ezek a mutatók 30-35%-kal kedvezőbbek, mint a városra vonatkozó 14,0%-os
munkanélküliség, melyből 7,3% tartós munkanélküli.
Berettyóújfaluban a 2011-ben a foglalkoztatottak száma 5.909 fő volt, a Nemzeti foglalkoztatási
szolgálat abban az évben 10.700 fő munkavállalási korú népességgel számolt, így 55 % adódik a
foglalkoztatott népesség arányára. 2001-ben az ugyanígy számolt mutató 52,49 % volt csupán.
Az ingázás már a 2001-es népszámlálás idején is bevett munkavállalási stratégiának számított,
bár kevésbé volt szükségszerű, mint napjainkban. A munkavállalók 12,9 %-a már 2001-ben is az
ingázást választotta, 2011-ben pedig már 16,63 % élt ezzel a lehetőséggel.
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A foglalkoztatás ágazati szerkezete Berettyóújfaluban a gazdaságilag fejlett területekre jellemző
arányokat mutat. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya mindössze 7,1 %, a szolgáltató
szektorban talált munkát a városiak 45 %- a, az ipar és az építőipar részesedése 46 %.
Berettyóújfaluban a munkanélküliek száma 2003- és 2006 között 1.000 fő alatt ingadozott, de
nem történt áttörés, a helyi és környékbeli gazdaság nem képes felszívni a munkanélkülieket. A
2009-es válság hatására 1.200 főre duzzadt az álláskeresők száma, azóta hektikusan változik,
amelyhez a közfoglalkoztatási pályázatokon elnyert források felhasználása hozzájárul.
A munkanélküliek száma éven belül is jelentős ingadozást mutat. 2014-ben Berettyóújfaluban az
álláskeresők átlagos száma 921 fő volt éves szinten. Ezen belül a tartósan állást keresők aránya
éves szinten átlagosan 30 %, amelynek szélső értékei 21 és 37 százalék volt. Legkevesebben
szeptemberben (751 fő), legtöbben májusban (1.324 fő) kerestek munkát. a nyári hónapokban a
munkanélküliek száma kb. 100 fővel kevesebb, ennyit képes ellátni időlegesen főként az
építőipar, a turizmus és az agrárszektor. Munkanélküliség szempontjából kritikus a helyzet
Berettyószentmártonban, ahol szinte nincs munkalehetőség.
A megyei és országos adatokkal összehasonlítva Berettyóújfaluban sokkal nagyobb a szezonális
ingadozás mértéke, és sajnos az álláskeresők aránya éves szinten folyamatosan meghaladja a
megyei és országos átlagot is.
Jelentős K+F eredményekről a település vállalkozásai esetében nem beszélhetünk.
A közösségi helyzetelemző műhely megállapításai a gazdaság helyzete részhez

A közösségi helyzetelemző műhely szerint a városban magas az elhivatott, pozitív,
kitartó vállalkozók száma, amely nagy pozitívuma a városnak. Jelentős a
termálvízkincs, azonban a Hajdúszoboszlótól és Félix fürdőtől eltérőem ez nincs
kihasználva. Az érintetlen környezet erősség (turisztikai vonzerő) és gyengeség is
(azért érintetlen, mert nincs ipar) egyben. Hiányzik azonban a szakképzés és a
megfelelő munkaerő.
Nagy lehetőség rejlik a gyógy turizmusban, valamint a turizmus más formáiban
(rendezvény-, bevásárló turizmus, stb.). Aggasztó és veszélyeket hordoz magában a
pályázati rendszer kiszámíthatatlansága, a fiatalok elvándorlása, és hogy egyre
csökken az iskolák gyerekanyagának „színvonala”.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
3.2.1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg: A 2014-2020-as Operatív Programok HKFS
szempontjából fontos beavatkozási területeinek azonosítása.
A tervi előzmények tekintetében mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy a helyi szintű
dokumentumukon túlmutatva az Operatív Programok szintjén mely prioritások és célok vannak
összhangban, vagy éppen egészíthetik ki a CLLD céljait. Alapvetően a Terület- és
Településfejlesztési Program (TOP) további prioritásai, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) ad lehetőséget
helyi fejlesztési források célirányos felhasználására.
Az EFOP prioritásai között több olyan fejlesztés is van, amelynek kedvezményezettje akár
Berettyóújfalu is lehet. Témájukat tekintve pedig közösségi-kulturális fejlesztéseket érintő
fejlesztések is megjelenhetnek az EFOP-ban. A CLLD szempontjából az EFOP 1, 2, és 3. prioritásai
relevánsak. A következő EFOP intézkedéseket szükséges kiemelni:
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EFOP – 1 prioritás 1.3. Társadalmi együttélés erősítése - Cél: Több helyi civil közösség jön
létre



EFOP – 1 prioritás 1.2. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek
és fiatalok képességeinek kibontakoztatása – Cél: A család és ifjúság társadalmi
részvételének növelése, 1.4. Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok
és szolgáltatások fejlesztése Cél: A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása
elsődlegesen a marginalizált közösségekben



EFOP – 1 prioritás 1.2. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek
és fiatalok képességeinek kibontakoztatása – Cél: A család és ifjúság társadalmi
részvételének növelése



EFOP – 2 prioritás 2.1. A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése - Cél: A gyermekeket
sújtó nélkülözéselleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése



EFOP – 1 prioritás 1.5-7 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok
emberi erőforrást célzó beavatkozásai, Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának,
periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése, Az egymást erősítő, elmaradottságot
konzerváló területi folyamatok megtörése - Cél: Periférikus élethelyzetek, valamint a
leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása



EFOP – 2 prioritás 2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások
fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése - Cél: Minőségi
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi
felzárkózási területen



EFOP- 3. prioritás 3.1. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés
hátránykompenzációs képességének növelése - Cél: A korai iskolaelhagyás csökkentése, a
hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése.



EFOP – 3 prioritás 3.7. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás
eszközeivel – Cél: Javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán
közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási képességei

GINOP 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás tengely: Digitális közösségi hozzáférés
erősítése
Cél: Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése - A digitális kompetenciák terén
leszakadással veszélyeztetettek IKT-hoz való hozzáférésének elősegítése, valamint e technológiák
használatának fokozása.
A Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) keretében az 1-5 prioritás célozza a nem megyei
jogú városok fejlesztéseit. A TOP-ban már folyamatban lévő kiírások közül kiemelendő a Zöld
Városok Program (TOP-2.1.2), amelynek keretében közösségi terek (zöldterületek, stb)
kerülhetnek kialakításra. Átfogó cél a gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés.
Szintén fontosa a közösségi területek megújítása szempontjából TOP-4.3.1. Leromlott városi
területek rehabilitációja című felhívás, amelyhez szorosan kapcsolódik az ESZA típusú TOP-5.2.1 „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” konstrukció.
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3.2.2. A HKFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek:
Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK 97/2005.(XII.25.)
OGY határozat)
„ÖKO-RÉGIÓ” létrehozása a természeti, táji, környezeti, valamint kulturális értékek megőrzésével
és fenntartható használatával, és fejlesztésével a környezetbarát turizmus feltételeinek javítása
érdekében, a lakosság számára egészséges környezet biztosítása céljából, valamint megújuló és
alternatív energiaforrások fenntartható és növekvő használata céljából. „EGÉSZSÉGES RÉGIÓ”
létrehozása az egészséges élet lehetőségeinek biztosításával, a természeti adottságok
hasznosításával, a lakosság egészségi állapotának javításával, a termálvíz készletre alapozott
szolgáltatásokkal Észak-magyarországi régióval közös gyógyegészség és ökoturisztikai hálózat
kialakításával.
„ESÉLYTEREMTŐ-FELZÁRKÓZÓ RÉGIÓ” létrehozása közlekedési szempontból periférikus területek
bekapcsolásával a régió fejlődésébe, a rurális térségekben élők és hátrányos helyzetűek
életminőségének és életesélyeinek javításával, a társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció
erősítésével, az alternatív jövedelemszerződést biztosító gazdasági tevékenységek támogatásával,
a sajátos alföldi településszerkezet értékeinek megőrzésével és a települési környezet
fejlesztésével.
Kapcsolódás a Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához:
Berettyóújfalu esetében a következő ágazati és területi célok relevánsak:
Ágazati célok:




Az Alföld értékeire épülő fenntartható környezet
A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, szakképzés
Közösségi, szociális, egészségügyi és társadalmi fejlesztések a leszakadó társadalmi
csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására
Területi cél:


Járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint
együttműködéseinek centrumai
A város az alábbi fejlesztési prioritások elérését tudja segíteni:






a

helyi

közösségek

Fenntartható környezet
Versenyképes gazdaság
Intelligens társadalom
Egészséges és gondoskodó társadalom
Élhető vidék, élhető települések

Kapcsolódás Hajdú-Bihar megye szakképzési koncepciójához
Berettyóújfalu adottságai függvényében az alábbiakhoz hozzá tud járulni:
A Hajdú-Bihar megyei szakképzési koncepcióban megfogalmazott stratégiai és speciális
célok a következők:
1.
A munkaerő-piaci kapcsolatok erősítése
1.1. A munkaerő-piaci igények nyomon követése, megjelenítése
1.3. Hatékony pályaorientációs és nyomon követési rendszer fejlesztése
2.
A szakképzés rugalmasságának, alkalmazkodó-képességének növelése
2.3. Tanulói kompetenciákat fejlesztő tartalmak és tanulási módszerek
kiterjesztése
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3.

A társadalmi és területi kohézió erősítése
3.1. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása
3.2. Területi vonatkozásban kiegyenlített intézményhálózat működtetése
A vállalkozások innovációs tevékenységének növelése, az innovációs szereplők
közötti együttműködések ösztönzése

Berettyóújfalu Településfejlesztési Koncepciója
Célja:




a megélhetési viszonyok, és
a városi élet körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges és
biztonságos környezeti feltételek
jelentősen és tartósan javulnak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások fennmaradjanak.

Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Tematikus célok:
T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

A táji, természeti adottságokban, illetve a helyi hagyományokban rejlő lehetőségek
kihasználása az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése érdekében

T2: A járásközponti szerepkör megerősítése
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

Kulturális kínálat összehangolása, szimbolikus helyek, programelemek, programok
beazonosítása
Esemény, rendezvény koordináció, kiajánlás összehangolása
Helytörténeti értékek, műemlékek védelme, új funkcióval való megtöltése
Egyedi sajátosságokat hordozó, nagy létszámú látogatót vonzó rendezvények szervezése,
mely a kistérségi helyi specifikumok felmutatására is alkalmas

T3: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

Rekreációs területek, közösségi terek kialakítása
Egészséges életmód népszerűsítése a lakosság széles körét érintő rendezvényeken,
fórumokon, felvilágosító előadások szűrőprogramok szervezése
Regionális és országos jelentőségű rendezvények szervezése
Tömegsport fejlesztési lehetőségeinek továbbfejlesztése és városi élsport fejlesztése
Ifjúsági terek kialakítása, létrehozása, az önszerveződő ifjúsági mikrocsoporotok hasznos
szabadidős tevékenységeinek megfelelő helyszínek biztosítása
Ifjúsági kezdeményezések támogatása, önkormányzattal való partnerségük kiépítése
Hátrányos helyzetű, HHH és SNI gyermekek korai rehabilitációja, integrációja
A város népességmegtartó képességének javítása, munkahelyteremtés, a
foglalkoztatottság és a humán erőforrások kihasználásának javítása
Antiszegregációs intézkedések, törekvések, a szegregált területek problémáinak kiemelt
kezelése
A leszakadó területek infrastrukturális fejlesztése
Rekreációs terek kialakítása, a városi zöldfelületek bővítése
Civil kezdeményezések támogatása, identitástudat erősítése
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T4: Fenntartható városfejlesztés
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
A védett és védelemre érdemes táji, természeti értékek megóvása
A közterületek rendezése, a környezet esztétikai értékeinek növelése, zöld felületek,
fasorok felújítása, telepítése
Városi közparkok felújítása, bővítése
A város környezeti állapotát és lakóit károsan terhelő telephelyek megszűntetése,
számukra új lehetőségek teremtése

T5: A tudásalapú társadalom fejlesztése
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

Iskolarendszeren kívüli készségfejlesztő, orientáló képzések támogatása
A gazdaságilag aktív lakosság piaci igényeknek megfelelő képzése, átképzése, álláskeresők
elhelyezkedési esélyeinek növelése
Ifjúsági táborozás feltételrendszerének megteremtése
Regionális és országos jelentőségű rendezvények szervezése
Tömegsport fejlesztési lehetőségeinek továbbfejlesztése és városi élsport fejlesztése
Ifjúsági terek kialakítása, létrehozása, az önszerveződő ifjúsági mikrocsoporotok hasznos
szabadidős tevékenységeinek megfelelő helyszínek biztosítása
Ifjúsági kezdeményezések támogatása, önkormányzattal való partnerségük kiépítése
Hátrányos helyzetű, HHH és SNI gyermekek korai rehabilitációja, integrációja
Meglévő kulturális tevékenységek megtartása, bővítése, vonzóbb kínálat megteremtése
Kulturális eseményeknek helyet adó városi tér (terek, helyszínek) kialakítása
Hozzáférés javítása HH és fogyatékkal élő emberek számára
Települési társkapcsolatok erősítése
A város jelentős kulturális és művészeti értéket képviselő, előállító csoportjainak,
egyéneknek, civileknek aktív támogatás nyújtása

T6: A térség egészségcentrumának fejlesztése
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
-

A város idegenforgalmi vonzerejének növelése
Intenzív turisztikai marketing-tevékenység megvalósítása

Járási Esélyteremtő Programterv
Probléma: Közösségi programok, közösségfejlesztés hiánya a településeken
Fejlesztési javaslat:





Igényfelmérés elvégzése a településeken: hol, milyen tartalommal, infrastruktúra és
eszközigénnyel van szükség a közösségi terek kialakítására. Ezeknek az elképzeléseknek a
megjelenítése a HEP-ekben a későbbiekben kiírt pályázatokon való részvétel érdekében.
A települési rendezvényeken a helyi civil szervezetek kapjanak hangsúlyt az egészségügyi,
sport és családi programokban
Európai Uniós pályázati lehetőségek igénybevételére készüljenek fel a települések
közösségi terek kialakításának, közösségi programoknak, stb. a megtervezésével, közösségi
munkások foglalkoztatásával a településeken
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3.3 SWOT
1.

Térszerkezeti fókuszpont
Térszerkezet
Erősségek

Gyengeségek
 Szegregált területek a város szélén

 Bihar Központja
 Román-magyar határ közelsége – határmenti
kapcsolatok
 Járási székhely

 Erősségek kihasználatlansága (42-es és 47-es főútvonal
találkozásánál fekszik, de ezt nem használja ki)
 Közlekedési nehézségek (vasútvonal rossz állapota)
 Nagyvárad közelsége nincs kihasználva
 Hiányzik a Berettyón a gyaloghíd

 Alföldi elhelyezkedés - könnyű területi
terjeszkedés

 Bevásárló központok, kórház megközelítése nehézkes,
veszélyes

 Kiépített kerékpár utak

 Településen belüli utak rossz állapota, körforgalmak
hiánya, közutak szűk keresztmetszetét

Lehetőségek

Veszélyek

 M4 autópálya várható kiépítése
 Elkészülő 42-es elkerülő út

 A schengeni határnyitás elhúzódása, elmaradása

 A multimodális közlekedési
csomópontok,logisztikai szerepe nő

 A várost terhelő tranzitforgalom fennmaradása
 Fejlesztések elhúzódása, elmaradása

 Elérhetőséget javító infrastrukturális
fejlesztések

 Autópálya megépítése által az elvándorlás is megnőhet
és elveszítheti csomópont előnyét a város

 Vasúti összeköttetés minőségi javulása
Románia felé

2.

Környezeti adottságok fókuszpont
Környezeti adottságok
Erősségek

Gyengeségek

 Jelentős táji és épített környezeti értékek, műemlék
épületek sokasága
 Jelentős természeti értékek jelenléte (Ágota-puszta,
Farkassziget, délnyugati terület mezővédő erdősávjai)
 Gyógyvízzé minősített termálvíz
 Országos Kék Túra útvonal (pecsételő hely)

 Nincs eldöntve, hogy a kisvárosi vagy
falusias törekvések erősödjenek
 A Berettyó folyó környezete nincs
kialakítva, rossz állapotban van
 Erdőkivágások után nincs visszatelepítés,
folt a város szívében
 Kevés a zöld terület, ami van fejlesztésre
szorul

 Horgásztó rendszer
Lehetőségek

Veszélyek

 Zöldfelületek növelése
 Közösségi terek létrehozása/felújítása
 Idegenforgalmi fejlesztési szempontból nagy jelentőségű a
termálkincs
 A termálkincs hasznosítása révén egészségcentrummá
válhat
 A természeti adottságok idegenforgalmi gazdasági
hasznosítása nagyobb térségi összefogással
 Berettyó menti területek rekreációs és oktatási célú
hasznosítása
 Berettyó mentén található erdők egy részének
meghagyása, rajta tanösvény kialakítása
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 Településkép romlása, épített és táji
örökség minőségének romlása
 Kontrasztok további növekedése– szépen
felújított épület mellett roncsok
 Levegőminőség romlása
 Zajterhelés növekedése

3.

Kulturális erőforrások fókuszpont

Kultúra
Erősségek

Gyengeségek

 Régi hagyományok ápolása (zene, képzőművészet,
irodalom, népművészeti alkotók)

 Forráshiányos működés
 Hiányzik a fiatalok számára a kulturált szabadidős
kínálat (nincs kulturált kávézásra, beszélgetésre
találkozásra alkalmas hely)

 Művészetek iránti erős igény
 Alkotótáborok
 Kulturális intézmények hálózata rendelkezésre áll

 Pályázatokban megvalósult eredmények
fenntartására

 Jó intézményi és civil együttműködés

 Közösségi terek hiánya (Szent Márton
városrészben nincs egyáltalán)

 Képzett, kreatív szakemberek
 Szélső Érték Fesztivál

 Hiányzik az akadálymentesítés a Művelődési
házban és a Múzeumban. Ahol van
akadálymentesítés, ott is ésszerűtlen

 A település műemlék épületei és az általuk őrzött
művészeti alkotások szintén jelentős kulturális
értékekkel bírnak.

 Zsinagóga, alkotóház és a múzeum felújításra
szorul

 A város számos sportegyesület, hagyományőrző
csoport és zenekar otthona.
Lehetőségek

Veszélyek

 Szélesebb együttműködés, szellemi értékek
kiaknázása (ösztöndíjak, tudás megosztás)
 Saját pályázatok kiírása
 Határon átnyúló kapcsolati lehetőség oktatási,
kulturális centrummá váláshoz

 Erőforrások felaprózódása
 Lakosság érdektelensége

 Közösségi és társadalmi események ösztönzése

 A megvalósult projektek fenntarthatósága
kérdéses

 Meglévő infrastruktúra továbbfejlesztése
 Célzott kulturális támogatások
 Új közösségi kulturális központok kialakítása
 Hagyományteremtő kulturális programok

4.

Közszolgáltatások fókuszpont

Közszolgáltatások
Erősségek

Gyengeségek

 Lakossági szelektív hulladékgyűjtés

 Városi közlekedésben a helyi buszjárat
hiánya

 A helyi identitást erősítő településkártya program
(kedvezmények üzletekben, parkoló bérletből,
strandbelépőből, stb.)

 Szent Márton felújított orvosi rendelőjében
hiányzik a gyermekorvos

 Berettyó Szociális Szolgáltató Központ jó működése

 Szervezetek közötti kommunikáció hiánya

 Tisza István kórház megléte

 Kerékpár tárolók hiánya

 Magas színvonalú, jól ellátott oktatási intézmények

 Közösségi illemhelyek száma alacsony

 Városi közösségi internet hozzáférés megoldott

 Nagy rendezvényekhez megfelelő számú
parkolók hiánya

 Civil udvar egyedülálló lehetőség a városi civil
szervezeteknek

 Temetők gondozatlansága

 Térségi Teleház és Forrásközpont működése
Lehetőségek

Veszélyek
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 Helyi közlekedés fejlesztése

 Lobby, közös érdekérvényesítés hiánya

 Fizetős parkoló rendszer továbbfejlesztése

 Nem kiszámítható pályáztatási rendszer

 Turisztikai fejlesztési lehetőségek kiaknázása

 Az általános iskolai tanulók száma
Berettyóújfaluban az elmúlt évtizedben
fokozatosan csökken.

 Közösségi színterek fejlesztése
 Természeti környezet fejlesztése sportolási, szabadidős
tevékenységek elérhetősége céljából
 A természeti adottságok idegenforgalmi gazdasági
hasznosítása nagyobb térségi összefogással

 Az általános iskolai tanulók közel fele
hátrányos helyzetűnek minősül

 Oktatási célok megvalósításához kulturális intézmények
továbbfejlesztése

5.

A társadalom állapota fókuszpont

A társadalom állapota
Erősségek

Gyengeségek

 Sokszínű, nagyszámú civil szervezet

 Sokrétű társadalom (elaprózódás)

 Gazdag intézményrendszer

 Integráció hiánya a településrészek között

 Saját szervezésű civil rendezvények, fesztiválok

 Munkahelyek hiánya

 Innovatív civil kezdeményezések

 Érdektelenség (rendezvények iránt)

 Egyházak közösségei az egymás mellett élés jó
példáit adják

 Információ áramlás (rendezvényekről,
törekvésekről) gyenge

 Természetközeli sportágak jelennek meg a város
 Tőkehiányosak a civil szervezetek (ad-hoc
életében, kihasználva Bihar természeti adottságait.
elgondolások, pályázati önerő hiánya,
fenntartásra, üzemeltetésre nem jut forrás)
 A CLLD tervezési folyamatban nagy szerepet
 A városban a lakásoknak 9,07 %-a alacsony
komfortfokozatú

vállalnak a civilek
Lehetőségek
 Civil szféra – közigazgatás – egyházak összefogása
a „lakosság megtartóerő” fejlesztésére

Veszélyek
 Szegregációs folyamatok erősödése

 Integráció erősítése (településrészek integrációja)

 A két szomszédos nagyváros elszívja a tehetséges
munkavállalókat

 Szociális háttér, közösség-, ifjúságfejlesztő
programok a Civil Udvarban

 A betelepülő lakosság alapfokú végzettsége
alacsony, gyakran hiányzik

 Üres városi ingatlanok megváltozott célú
hasznosítása

 A más településekről Berettyóújfaluba ingázó
szakemberek kötődése a városhoz alacsony

 Szentmártoni Net-Kuckó, mint közösségi tér

 Elöregedés és csökkenő lakosságszám
 Fiatalok elvándorlása
 Idősek demens gondozásának megoldatlansága
krízis helyzethez vezet
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6.

Gazdaság helyzete fókuszpont

A gazdaság helyzete
Erősségek

Gyengeségek

 Elhivatott, pozitív, kitartó vállalkozók

 Termálgyógyvíz potenciálja nincs kihasználva

 Kézműves társaságok erős beágyazottsága

 Ipari termelés hiánya

 Ipari park

 Ipari park kihasználatlan

 Termálgyógyvíz jelenléte

 Nem jönnek létre új munkahelyek

 Érintetlen környezet turisztikai vonzereje

 Szakképzés hiánya

 Erős méz termelő szektor

 Hiányzik a megfelelő marketing

 Mezőgazdasági vállalkozások száma viszonylag
állandó, jóval meghaladva a megyei és országos
átlagot.

 Szent Mártonban kevés/nincs munkalehetőség

 Jelentős barna- és zöldmezős területek, amelyek
ipari és kereskedelmi célú fejlesztésekhez is
kedvező adottságokkal bírnak.

 Minőségi szálláshelyek, valamint
tömegszálláshelyek hiánya (nagyrendezvényeknél)

 Szakemberek a környező nagyvárosokból
áramlanak

Lehetőségek
 Gyógyturizmus és egészségturizmus kitörési pont
 Gasztronómiai lehetőségek
 Rendezvényturizmus

Veszélyek
 A helyi iskolákba kerülő gyerekek képzettségének
színvonala csökken,, egyre több a hátrányos
helyzetű

 Szállás lehetőség, szálloda hiánya
 Bevásárló turizmus (kitelepülni a nagy boltok mellé
 Nem kiszámítható pályáztatási rendszer
közösségi teret csinálni a helyi termelőknek)
 Szakember hiány
 Pályáztatási rendszer eredményességének
fokozása
 Nagyvárosok és határ közelségének kihasználása
 Régióközponti funkcióira is számíthat (logisztikai,
információs, intézményi, igazgatási központ)
 Kedvező geopolitikai helyzetből adódó gazdasági
decentrum (Bihari Régió Központ)

 Tanműhelyek hiánya

 Kevés a megtartó erő (tanulók elmennek
Debrecenbe és nem jönnek vissza)
 Fiatalok célzott támogatása elmarad (ösztöndíj)
 Pályázati támogatást csak a gyártó vállalatok
kapnak, a szolgáltatók nem
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Összevont SWOT
Erősségek

Gyengeségek

 Alföldi elhelyezkedés - könnyű területi terjeszkedés
 Jelentős táji és épített környezeti értékek, műemlék
épületek sokasága

 Szegregált területek a város szélén
 A Berettyó folyó környezete nincs kialakítva, rossz
állapotban van

 Jelentős természeti értékek jelenléte (Ágota-puszta,
Farkassziget, délnyugati terület mezővédő erdősávjai)

 Kevés a zöld terület, ami van, az fejlesztésre szorul
 Nincs eldöntve, hogy a kisvárosi vagy falusias törekvések
erősödjenek

 Gyógyvízzé minősített termálvíz
 Régi hagyományok ápolása (zene, képzőművészet,
irodalom, népművészeti alkotók)

 Hiányzik a fiatalok számára a kulturált szabadidős kínálat
(nincs kulturált kávézásra, beszélgetésre alkalmas hely)

 Jó intézményi és civil együttműködés
 A település műemlék épületei és az általuk őrzött
művészeti alkotások jelentős kulturális értékekkel
bírnak.
 A város számos sportegyesület, hagyományőrző csoport
és zenekar otthona, kreatív szakemberek

 Hiányzik a megfelelő akadálymentesítés a Művelődési
házban és a Múzeumban.
 Zsinagóga, alkotóház és a múzeum felújításra szorul

 Civil udvar egyedülálló lehetőség a városi civil
szervezeteknek

 Szervezetek közötti kommunikáció hiánya
 Nagy rendezvényekhez megfelelő számú parkolók
hiánya
 Sokrétű társadalom (elaprózódás)







Magas színvonalú, jól ellátott oktatási intézmények
Berettyó Szociális Szolgáltató Központ jó működése
Sokszínű, nagyszámú civil szervezet
Gazdag intézményrendszer
Saját szervezésű civil rendezvények, fesztiválok

 Innovatív civil kezdeményezések

 Közösségi terek hiánya (Szent Mártonban nincs
egyáltalán)
 Városi közlekedésben a helyi buszjárat hiánya






Integráció hiánya a településrészek között
Munkahelyek hiánya
Érdektelenség (rendezvények iránt)
Információ áramlás (rendezvényekről, törekvésekről)
gyenge
 Tőkehiányosak a civil szervezetek (ad-hoc elgondolások,
pályázati önerő hiánya, fenntartásra, üzemeltetésre nem
jut forrás)
 Nem jönnek létre új munkahelyek
 Szakképzés hiánya

Lehetőségek
 Zöldfelületek növelése
 Elérhetőséget javító infrastrukturális fejlesztések
 Közösségi terek létrehozása/felújítása
 Idegenforgalmi fejlesztési szempontból nagy jelentőségű
a termálkincs
 A termálkincs hasznosítása révén egészségcentrummá
válhat

Veszélyek
 Autópálya megépítése által az elvándorlás is megnőhet
és elveszítheti csomópont előnyét a város
 Településkép romlása, épített és táji örökség
minőségének romlása
 Erőforrások felaprózódása
 Lakosság érdektelensége
 A megvalósult projektek fenntarthatási kapacitás
megerősítésének hiánya

 A természeti adottságok idegenforgalmi gazdasági
hasznosítása nagyobb térségi összefogással



 Berettyó menti területek rekreációs és oktatási célú
hasznosítása



 Berettyó mentén található erdők egy részének
meghagyása, rajta tanösvény kialakítása
 Szervezetek közötti kommunikáció erősítése
 Közösségi színterek fejlesztése
 Természeti környezet fejlesztése sportolási, szabadidős
tevékenységek elérhetősége céljából
 Oktatási célok megvalósításához kulturális intézmények
továbbfejlesztése
 Civil szféra – közigazgatás – egyházak összefogása a
„lakosság megtartóerő” fejlesztésére
 Integráció erősítése (településrészek integrációja)

Az általános iskolai tanulók közel fele hátrányos
helyzetűnek minősül
Lobby, közös érdekérvényesítés hiánya

 Nem kiszámítható pályáztatási rendszer
 Szegregációs folyamatok erősödése
 A két szomszédos nagyváros elszívja a tehetséges
munkavállalókat
 A betelepülő lakosság alapfokú végzettsége alacsony,
gyakran hiányzik
 A más településekről Berettyóújfaluba ingázó
szakemberek kötődése a városhoz alacsony
 Elöregedés és csökkenő lakosságszám
 Fiatalok elvándorlása
 Szakember hiány
 Tanműhelyek hiánya
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A SWOT analízis eredményein alapulva a SWOT mátrixból stratégiai szempontból négyféle
kimenetet, négy különböző stratégiai hozzáállást reprezentáló célokat, támogatandó fejlesztési
területeket tudunk leszűrni.
SWOT MÁTRIX
Külső lehetőségek

Belső erősségek
Offenzív stratégia:

Belső gyengeségek
Fejlesztő stratégia:

Sokszínű nagyszámú civil
szervezet és a civil szféra
összefogása a „lakosság
megtartóerejének” fejlesztésére.

Közösségi és társadalmi események
megvalósítása és a fiatalok számára
kulturális és szabadidő programok
biztosítása a fiatalok elvándorlásának
megállítása érdekében.

Civil rendezvények és programok
a településrészek bevonása által
az integráció erősítésére, a
társadalmi leszakadás
megállítására.

Külső veszélyek

Meglévő zöldterületek és/vagy új
zöldterületek kialakításához és
fejlesztéséhez kapcsolódó közösségi
funkciókat ellátó fejlesztések, projektek
indítása.

A régi hagyományok ápolása az új
közösségi kulturális központok,
programok, események
kialakítása, indítása révén, mely
lehetővé teszi így a lakosság
identitásának erősítését.

Közösség fejlesztő és turisztikai
beruházások megvalósításával
hatékonyabban lehet a környezeti
értékeket hasznosítani.

Védekező stratégia:

Elkerülő stratégia:

Innovatív civil kezdeményezések
megvalósításával a szegregációs
folyamatok visszaszorítása.

Kompetenciafejlesztéssel, élethosszig
tartó tanulás ösztönzése által a város
megtartó ereje növekszik, a
szakemberhiány csökken.

Kézműves társaságok és kreatív
kisvállalkozások bevonása a
közösségi programokba, amely
hozzájárul a közösségi
vállalkozások erősítéséhez, és a
munkahelyteremtéshez.

Digitális tudásösztönzési programokkal
és képzésekkel a hátrányos helyzetű
tanulók/lakosság felzárkóztatása, a
korai iskolaelhagyás csökkentése.
A sokrétű társadalom
együttműködésének fejlesztését célzó
programok, a leszakadó társadalmi
csoportok integrációját elősegítő,
kapcsolatot fejlesztő projektek.

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
A helyzetfeltárás fejezetben a megadott területek alapján feltárt helyzetkép, valamint a SWOT

megalkotását követően, a város erősségei, gyengeségei és lehetőségei (fejlesztési területek),
valamint a fennálló veszélyek azonosításra kerültek, és így a SWOT mátrixban meghatározhatóvá
váltak a fejlesztési stratégia fő irányvonalai. A fejlesztési stratégia fő irányvonalainak
meghatározása során Berettyóújfalu város közösségének elképzelései magas prioritást kaptak
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azzal, hogy a helyzetfeltárásban és a SWOT mátrixok felállításakor a tervező közösség munkájának
eredményei beépítésre kerültek.
A helyzetfeltárás és a SWOT mátrix alapján az alábbi stratégiai lépések váltak szükségessé:
 Szükség van a meglévő zöldterületek és/vagy új zöldterületek kialakításához és
fejlesztéséhez kapcsolódó közösségi funkciókat ellátó fejlesztésekre
 Fontos és szükséges a digitális fejlesztési programok megvalósítása által a hátrányos
helyzetű lakosság felzárkóztatása
 Diákok, felnőttek és munkavállalók tanulás ösztönzésének fejlesztése a munkanélküliség
megelőzésének és csökkentésének céljából
 Közösségi vállalkozások fejlesztése, kisvállalkozások szolgáltatásfejlesztése szükséges a
gazdasági és kulturális fejlődés elősegítése érdekében
 A lakosság csökkenése és a fiatalok elvándorlásának megakadályozása érdekében szükség
van a civil szervezetek és a civil szféra összefogására, valamint közösségi és társadalmi
események megvalósítására, a fiatalok számára kulturális és szabadidő programok
biztosítására a fiatalok elvándorlásának megállítására.
 Civil szervezetek és a civil szféra összefogásának hatására a „lakosság megtartóerejének”
fejlesztése és civil rendezvényeken, programokon keresztül. A településrészek bevonása
által az integráció erősödik.
 Szükség van a hagyományok ápolására, értékek megőrzésére és új közösségi kulturális
központok kialakítására, mely hozzájárul a helyi identitástudathoz.
 A sokrétű társadalom együttműködésének fejlesztését célzó programok, elősegítik a
leszakadó társadalmi csoportok integrációját, valamint a településrészek integrációját is
erősíti.

4. A stratégia jövőképe
A jövőkép kialakítása az ITS-ben foglalt jövőképet alapul véve a műhelymunkák alapján került
megfogalmazásra, építve a helyzetelemzésre, a SWOT mátrixra, valamint a fejlesztési
szükségletekre.
Jövőkép
Berettyóújfalu a Bihari térség központi funkcióit ellátó, biztonságos kisváros, járásszékhely.
Városképe rendezett, hagyományai, természeti értékei vonzóak a városba érkezőknek és az itt
lakóknak egyaránt. Közigazgatása, közintézményei, szervezetei és lakossága alkalmazza a modern
infokommunikációs megoldásokat, ehhez az infrastruktúra mindenki számára elérhető. A helyi
gazdaság képes megújulóan munkahelyeket teremteni, a környező nagyvárosok és a határ
közelségét gazdaságilag kiaknázza, turisztika szolgáltatásai erősek. A megújuló energiaforrásokat
teljes körűen alkalmazza. Oktatási intézményei élethossziglan szolgálják a térség és a helyben
lakók alkalmazkodását a gyorsan változó világ kihívásaihoz, tudásbázisa gyarapszik. Egészségügyi
és szociális ellátórendszerének, humán- és szabadidős szolgáltatásainak széles palettájával, erős
civil szervezeteivel képes választ adni a demográfiai és integrációs folyamatok kihívásaira,
lehetőséget ad a generációk eltérő igényeinek szolgálatára. Méltósággal élő polgárok,
megerősödött civil szervezetek üzemeltetik a modern technikai és kompetens humán háttérrel
rendelkező közösségi színtereket, hálózatokat.
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5. A stratégia célhierarchiája
A CLLD Program átfogó célja

Kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten
 a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása,
 a helyi társadalmak megújítása valamint
 a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.
Stratégiai eszközök
A helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve
kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő,
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák
mentén:
 A városok kulturális és közösségi életének megújítása
 Közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése
Specifikus célok
1. Élhető-fenntartható város
2. Közösségek városa
Specifikus célok indoklása:
A SWOT elemzés rámutatott, hogy a város számára alapvetően két fejlesztési irány állapítható
meg. Az első cél az „Élhető-fenntartható város”, míg a második cél a „Közösségek városa”. A célok
lefedik az összes feltárt szükségletet, és a műveletek kialakításakor fontos szempont volt, hogy
azok szorosan illeszkedjenek a szükségletekhez és azokra megfelelő választ nyújtsanak.
Élhető-fenntartható város
Berettyóújfalu adottságai, táji-, természeti és kulturális potenciáljai több vonatkozásban is
kiemelkedőek. Jelentős táji és épített környezeti értékekkel, műemlék épületek
sokaságával rendelkezik, valamint jelentős a természeti értékek jelenléte is. Ezekre építve,
közösség fejlesztési lehetőségek megvalósítására van lehetőség a kültéri közösségi terek
fejlesztése, a városi arculat formálása, természeti értékeinek kiaknázása, turisztikai,
közösségi programok által. A városban nagy problémát jelent a fiatalok elvándorlása, a
hátrányos helyzetű fiatalok nagy száma, a szegregációs folyamatok erősítése, mely
szükségessé teszi a digitális fejlesztési programok megvalósítását, virtuális közösségi terek
fejlesztését és infokommunikációs fejlesztéseket, mely hozzájárul a hátrányos helyzetű
lakosság felzárkóztatásához, az élhető és fenntartó város kialakításához.
Berettyóújfaluban az utóbbi években nőtt a munkanélküliek száma, problémát jelent a
munkahelyek hiánya, valamint, hogy nem jönnek létre új munkahelyek, a munkavállalók
képzettsége elavult, jelentős a szakember hiány, kevés a tanműhely, és a szakképzési
lehetőségek is korlátozottak. A közösségépítés eredményeként, ezen problémák
csökkentése érdekében lehetőség nyílik a diákok, felnőttek és munkavállalók tanulás
ösztönzésének fejlesztésére a munkanélküliség megelőzésének és csökkentésének céljából,
valamint a közösségi vállalkozások fejlesztésére, kisvállalkozások szolgáltatásfejlesztésére a
gazdasági és kulturális fejlődés elősegítése érdekében.
A fiatalok elvándorlása által fokozatosan elöregedik és csökken a lakosság száma. A
megtartó város kialakításához szükség van közösségi programokra és kezdeményezésekre.
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A közösségfejlesztési programok hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősítéséhez,
elősegítik a gazdasági boldogulást, valamint lakosságmegtartó ereje van.
Közösségek városa
Berettyóújfaluban sokszínű civil élet van, nagyszámú civil szervezettel. A társadalom viszont
nagyon sokrétű, az egyik legfontosabb probléma az integráció hiánya a településrészek
között, a növekvő szegregációs folyamatok és a társadalom elöregedése. A rendezvények
iránti lakossági érdektelenség, a sokszínű civil élet koordinálatlansága a civilek egyik fő
problémája. Az információáramlás gyakran nem megfelelő a szervezetek között, valamint
súlyos tőkehiány is mutatkozik náluk. A célterület olyan műveletek, projektek
megvalósítását irányozza elő, melyek a kulturális-, közösségi terek és programok
fejlesztésével, a városi civil élet, szerveződések erősítésével, többgenerációs közösségi
színterek működtetésével segítik az értékteremtő szerveződések, közösségek kialakulását
és hálózatosodását. A célkitűzés teljesülése által lehetőség nyílik a civil szervezetek és a
civil szféra összefogására, a „lakosság megtartóerejének” fejlesztésére és civil
rendezvényeken, programokon keresztül a településrészek bevonása által az integráció
erősödésére, demográfiai és szegregációs problémák enyhítésére, helyi identitás
erősítésére.

Műveletek:
Sors
zám

Művelet

Melyik
specifikus
célhoz tartozik
1.

K1

A Bihari Népművészeti Egyesülettel a kézművesség jövőjéért

K2

A Berettyóújfalui Civil Udvar - közösségi tér felújítása, fejlesztése
kulturális rendezvények megvalósítása érdekében
“Élhető-fenntartható város” – közösségi terek fejlesztése és
kapcsolódó programok, képzések,
„Civilek városa” – kulturális-, közösségi terek és programok
fejlesztésének infrastrukturális megalapozása és a városi civil élet,
szerveződések erősítése, többgenerációs közösségi színterek
működtetése
„Értékőrző város” – értékek- és hagyományok megőrzésével
kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések és programok támogatása

1.

2.1

2.2.

2.3.

Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a
városi ellátó rendszerek tevékenységének harmonizálása, közös válasz
demográfiai és szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése
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2.
X

X

x

x

x

x

Indikátor neve
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek (m2)
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított
nyitott terek (m2)
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával
érintett települések lakosságszáma (fő)
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy
nem önkormányzati szervezetek által a HFS keretében tervezett
és végrehajtott programok száma (db)
A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket
rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya (%)
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és
létesítményekkel való lakossági elégedettség (pontérték)
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program
előtti időszakhoz képest (db)

Indikátor
típusa
output

Értéke

output

1500

output

10000

output

25

eredmény

3%

eredmény

8

eredmény

4

1500

Középtávú részcél: A városi civil élet és szerveződések erősödése. Sikeres együttműködések
alakulnak ki. A lakosság bevonásra kerül a különböző célterületeken. A helyi közösségek részvétele
és tudatossága növekvő tendenciát mutat. A HKFS keretében végrehajtott programok száma nő.

6. Cselekvési terv
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása
A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek
Megnevezés: A Bihari Népművészeti Egyesülettel a kézművesség jövőjéért (KULCSPROJEKT)
Indoklás, alátámasztás: Egy meglévő, jól működő közösségi tér infrastrukturális – új műhelyek
kialakítása, közösségi tér fejlesztése, akadálymentesítés korszerűsítése – fejlesztése a magyar
szellemi, tárgyi hagyományok tudásátadása érdekében a Bihari Népművészeti Egyesület
mestereivel az élethosszig tartó tanulás során kisgyermekkortól idős korig határon innen és túl.
Eredményként várjuk, hogy kisgyermekkortól megismerik, megszeretik a kézművesség
szakágait, megismerik a mi tájegységünk jellegzetes mesterségeit, aktív résztvevők lesznek a
Bihari Népművészeti Egyesület szervezett programjainak, tagjainkká válnak, aktív alkotók, népi
iparművészek, mesterek lesznek, akik tovább viszik kézműves mesterségüket,
hagyományainkat. Azt is várjuk, hogy a mesterségek megtanulása munkalehetőséget biztosít a
programokban résztvevők számára, ebben a hátrányos helyzetű térségben. A közösségi
(kiállítói, foglalkoztatói) tereivel és programjaival lehetőséget ad az egyének önmaguk
felfedezéséhez, a helyi csoportokhoz, érdeklődési körökhöz való kapcsolódásukhoz,
életminőségük magasabb szintre emeléséhez. Elősegíti a különböző élethelyzetű emberek
egymás mellett élését, kapcsolatát, lehetőséget ad önmaguk elhelyezésére, kitárulkozására.
Specifikus cél: 2. Közösségek városa
Támogatható tevékenységek: Az Alkotóház műhelyeinek korszerűsítése, új műhelyek
létrehozása, a főépület akadálymentesítése, energiatakarékos működtetésének lehetősége,
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udvar átalakítása: játszótér és parkolóhelyek kialakítása. Ezzel lehetővé válik a többféle
mesterség tanítása, szakkörök, alkotótáborok megtartása. Családos, több generációt átívelő
programok szervezése bölcsődétől idős korig. Terveink között szerepel OKJ-s tanfolyamok
vezetése, ehhez szeretnék mesterségeinkből akkreditáltatni.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ESZA kapcsolódás: kreatív tevékenységek, generációs és
intergenerációs képzési, közösségi tanulást, hagyományok tudásátadását megvalósító
programok,
ESZA kapcsolódás továbbá 2.2.2. – 2.3. művelet
Célcsoport: kisgyermekek, családosok, több generáció együttesen
Jogosultak köre: Bihari Népművészeti Egyesület
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a kézműves mesterség és a hagyományőrző tevékenység
bemutatása legyen, amely történhet innovatív, újszerű módon is
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
 Kizárólag Berettyóújfalu város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi
identitást és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA:0 Ft
összes közpénz ERFA:63.000.000 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 63.000.000 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január- 2017. december
Megnevezés: A Berettyóújfalui Civil Udvar – közösségi tér felújítása, fejlesztése kulturális
rendezvények megvalósítása érdekében (KULCSPOJEKT)
Indoklás, alátámasztás: Maga az épületkomplexum egy nagyon régi, több évtizedes, korábban
gyártelep, majd ipari tanulók gyakorlati helye volt. Az infrastruktúra ehhez méltóan kiépített,
azaz gazdaságtalan, és azon funkciókat nem szolgálja, amihez jelenleg szüksége lenne. A Civil
Udvar megalapításakor helyzetmentő javítások és fejlesztések valósultak meg, hogy kulturált
környezetet biztosítson az oda látogatóknak. A Civil Udvar javarészt önerőből, illetve egyéb
hazai és helyi támogatásokból megújult, játszóteret kapott, ám nincs téliesítve. A fűtés és
vízellátás nem megoldott, illetve ideiglenes csupán. Az alacsonyabb működési költségek
érdekében az épületkomplexumok szigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint felújítása
erősen indokolt. E mellé szükséges eszközbeszerzés is: közösségi bútorok, színpad, stb.
Megújuló energiák használata indokolt. A Civil Udvar rendezvényterének kialakítása, fedett
színpad építése és mobil ülőalkalmatosságok (rendezvénypadok) hosszú távon lehetővé teszi
minden az udvarban működő civil szervezet rendezvényeinek (Civil Nap, Szélső Érték
Természetbarát Kulturális Találkozó, Parola Napok, „Szemét” Fesztivál, Hagyományőrző
Napok…stb.) és egyéb városi programok praktikus és költséghatékony megvalósítását, melyek
kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a térségben élők számára. Az udvar és
rendezvénytere jellegénél és adottságainál fogva a mai fiatalok számára kedvezően egyedi
(underground színtér, a központban van, zárható-belépőztethető…).
Specifikus cél: 2. Közösségek városa
Támogatható tevékenységek: Berettyóújfalu és a Bihari térség kulturális, sport és
hagyományőrző életének fejlesztése és a környezettudatosság népszerűsítése érdekében a
meglévő, kuriózumnak tekinthető Civil Udvar infrastrukturális fejlesztése, felújítása, illetve
megújuló energiákkal történő ellátása
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Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ESZA kapcsolódás: sport, szabadidős tevékenységek mellett
kulturális és ismeretterjesztő programok. ESZA kapcsolódás továbbá 2.2.2. – 2.3. művelet.
Célcsoport: A város és a térség teljes lakossága a nyolc szervezet taglétszáma
Jogosultak köre: A berettyóújfalui Civil Udvart fenntartó jogi személy
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a kultúra átadása és a közösségfejlesztés legyen, amely
történhet innovatív, újszerű módon is
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
 Kizárólag Berettyóújfalu város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi
identitást és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA: 0 Ft
összes közpénz ERFA: 100.000.000 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 100.000.000 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január – 2017. december
Megnevezés: 1.1 és 1.2. „Élhető-fenntartható város”
Indoklás, alátámasztás: Az 1. specifikus célhoz kapcsolódóan a művelet két alműveletet
tartalmaz, egy ERFA és egy ESZA finanszírozásút. Alapvetően arra a kihívásra kíván választ adni,
hogy a város belső erősségeire építve, a közösség fejlesztési lehetőségek megvalósítására van
lehetőség a kültéri közösségi terek fejlesztése, a városi arculat formálása, természeti értékeinek
kiaknázása, turisztikai közösségi programok által. A városban nagy problémát jelent a fiatalok
elvándorlása, a hátrányos helyzetű fiatalok nagy száma, a szegregációs folyamatok erősítése,
mely szükségessé teszi a digitális fejlesztési programok megvalósítását, virtuális közösségi terek
fejlesztését és infokommunikációs fejlesztéseket, mely hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosság
felzárkóztatásához, az élhető és fenntartó város kialakításához. A közösségépítés
eredményeként továbbá, a munkavállalási és elvándorlási problémák csökkentése érdekében
lehetőség nyílik a diákok, felnőttek és munkavállalók tanulás ösztönzésének fejlesztésére,
valamint a közösségi vállalkozások fejlesztésére, kisvállalkozások szolgáltatásfejlesztésére a
gazdasági és kulturális fejlődés elősegítése érdekében.
a) Közösségi terek fejlesztése: Szükség van a meglévő zöldterületek és/vagy új zöldterületek
kialakításához és fejlesztéséhez kapcsolódó közösségi funkciókat ellátó fejlesztésekre.
b) Fontos és szükséges továbbá a digitális fejlesztési programok megvalósítása által a
hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása. Diákok, felnőttek és munkavállalók tanulás
ösztönzésének fejlesztése a munkanélküliség megelőzésének és csökkentésének céljából.
Közösségi vállalkozások fejlesztése, kisvállalkozások szolgáltatásfejlesztése szükséges a
gazdasági és kulturális fejlődés elősegítése érdekében.
Specifikus cél: 1. Élhető-fenntartható város
Támogatható tevékenységek:
 kültéri közösségi terek fejlesztése és a városi arculat formálása, természeti értékeinek
kiaknázása, turisztikai vonzerővel is bíró közösségi fejlesztések
 virtuális közösségi terek fejlesztése és infokommunikációs fejlesztések
 Élethosszig tartó tanulást támogató város: oktatási rendszerek, felnőttképzések
átjárhatóságának, erőforrásaik optimalizációjának elősegítése, valamint gazdasági
alkalmazkodó képesség erősítése, munkavállalók speciális rugalmas, helyi képzése
 kisvállalkozások, önfoglalkoztatók képzése, alkalmazkodó képességének és innovációs
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lehetőségeinek támogatása, szolgáltatásfejlesztés, közösségi vállalkozások erősítése,
munkahelyteremtés
 lakosságmegtartó közösségi programok és kezdeményezések
Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ESZA kapcsolódás: Fiatalokat célzó közösségi programok,
kulturális közösségi programok, táborok, fesztiválok, együttműködések fejlesztését célzó
programok, képzések, táborok, 2.1.2, 2.2.2, 2.3. ERFA kapcsolódás: Hagyományok megőrzését
célzó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések, Kulturális közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése, eszközök beszerzése, Kültéri közösségi terek fejlesztése, kerékpáros
fejlesztések, turisztikai közösségi fejlesztések 1.1, 2.1.1, 2.2.1,
Célcsoport: Gyerekek, fiatal felnőttek, idősek, fogyatékkal élők, a város gyenge infrastrukturális
ellátottságú területein élők
Jogosultak köre: civil szervezetek, egyházak, költségvetési szervek, önkormányzat, non-profit
vállalkozások
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a közösségi tér kialakításával a közösségépítő tevékenység
bemutatása
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
 Kizárólag Berettyóújfalu város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi
identitást és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA: 46.500.000 Ft
összes közpénz ERFA: 17.500.000 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 63.500.000 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január – 2020. október
Megnevezés: 2.1 „Civilek városa” – kulturális-, közösségi terek és programok fejlesztésének
infrastrukturális megalapozása és a városi civil élet, szerveződések erősítése, többgenerációs
közösségi színterek működtetése
Indoklás, alátámasztás: A lakosság csökkenése és a fiatalok elvándorlásának megakadályozása
érdekében szükség van a civil szervezetek és a civil szféra összefogására, valamint közösségi és
társadalmi események megvalósításával, a fiatalok számára kulturális és szabadidő programok
biztosításával a fiatalok elvándorlásának megállítására. Civil szervezetek és a civil szféra
összefogásának hatására a „lakosság megtartóerejének” fejlesztése és civil rendezvényeken,
programokon keresztül a településrészek bevonása által az integráció erősödik.
A művelet szintén két alműveletet foglal magában: a 2.1 művelet a kulturális-, közösségi terek
és programok fejlesztésének infrastrukturális megalapozását segíti elő (ERFA). A 2.2. művelet
pedig a kulturális-, közösségi terek és programok fejlesztését, a városi civil élet, szerveződések
erősítését, többgenerációs közösségi színterek működtetését teszi lehetővé (ESZA)
Specifikus cél: 2. Közösségek városa
Támogatható tevékenységek: Kulturális-, közösségi terek és programok fejlesztése, új
műhelyek, klubok, programok megtartására alkalmassá tétele. Termek, épületrészek átalakítása
újonnan megjelenő igény kiszolgálására. A közösségi és kulturális tevékenységet végző
szervezeteknek biztosító helyszínek elavult vagy elhasználódott eszközeinek cseréjével, vagy
hiányzó eszközök beszerzésével nagyobb vonzerőt tud biztosítani. Zenei rendezvények,
programok, sport rendezvények, gasztronómiai rendezvények, programok.
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Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ESZA kapcsolódás: Közösségi színtereken közösségi programok,
képzések megvalósítás, Fiatalokat célzó közösségi programok, Kulturális közösségi programok,
táborok, fesztiválok 1.2, 2.1.2. ERFA kapcsolódás: Kulturális közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése, eszközök beszerzése, Kültéri közösségi terek fejlesztése, kerékpáros fejlesztések,
turisztikai közösségi fejlesztések, 1.1, 2.1.1.
Célcsoport: Gyerekek, fiatal felnőttek, idősek, fogyatékkal élők, a város gyenge infrastrukturális
ellátottságú területein élők
Jogosultak köre: civil szervezetek, egyházak, költségvetési szervek, önkormányzat, non-profit
vállalkozások
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a kultúra átadása és a közösségfejlesztés legyen, amely
történhet innovatív, újszerű módon is
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
 Kizárólag Berettyóújfalu város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi
identitást és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA:37.050.000 Ft
összes közpénz ERFA: 56.500.000 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 93.550.000 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január-2018. december
Megnevezés: 2.2. „Értékőrző város” – értékek- és hagyományok megőrzésével kapcsolatos
infrastrukturális fejlesztések és programok támogatása
Indoklás, alátámasztás: Szükség van a hagyományok ápolására, értékek megőrzésére és új
közösségi kulturális központok kialakítására, mely hozzájárul a helyi identitás tudat
erősítéséhez. Segíti azt, hogy erősödjön az itt élők berettyóújfalui öntudata, ezáltal nőjön az
aktivitásuk a helyi programokban, a helyi közösség életében valamint csökkenjen az elvándorlás
a városból.
E művelet tekintetében is két alműveletről beszélhetünk: Egyrészről a hagyományőrző civil
szervezetek infrastrukturális fejlesztéséről (ERFA), másrészről a kulturális-, közösségi
programokról és a városi civil élet, szerveződések erősítéséről (ESZA)
Specifikus cél: 2. Közösségek városa
Támogatható tevékenységek: Hagyománnyal rendelkező programok kínálatának bővítése,
szélesítése. Összművészeti programelemek beemelése, a városra nyitó programok támogatása,
amatőr fellépők támogatása, fesztiválok, új rendezvények elindítása hagyományteremtő céllal,
olyan helyi szerveződésre épülő programok vagy programsorozatok elindítása, melyek a helyi
közösségek, szervezetek tevékenységét, eredményeit mutatják be., olyan programok, ahol a
városi terek új, kreatív rendezvény helyszínként jelennek meg, hagyomány őrző fesztiválok,
hagyományőrző táborok. Hagyományőrző civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ESZA kapcsolódás: Hagyományok megőrzését célzó programok,
Kulturális közösségi programok, táborok, fesztiválok, Fiatalokat célzó közösségi programok, 1.2,
2.1.2, 2.2.2. ERFA kapcsolódás: Hagyományok megőrzését célzó infrastrukturális fejlesztések,
eszközbeszerzések, Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközök beszerzése,
Kültéri közösségi terek fejlesztése, kerékpáros fejlesztések, turisztikai közösségi fejlesztések
1.1., 2.1.1, 2.2.2,
Célcsoport: kisgyermekek, családosok, több generáció együttesen
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Jogosultak köre: civil szervezetek, egyházak, költségvetési szervek, önkormányzat, non-profit
vállalkozások
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a hagyományőrző tevékenység bemutatása legyen, amely
történhet innovatív, újszerű módon is
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
 Kizárólag Berettyóújfalu város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást
és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA: 58.054.894 Ft
összes közpénz ERFA: 20.000.000 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 78.054.894 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január-2020. december

Megnevezés: 2.3. Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a
városi ellátó rendszerek tevékenységének harmonizálása, közös válasz demográfiai és
szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése
Indoklás, alátámasztás: A sokrétű társadalom együttműködésének fejlesztését célzó
programok, elősegítik a leszakadó társadalmi csoportok integrációját, valamint a
településrészek integrációját is erősíti. A helyi társadalom egésze számára nyitottá kívánjuk
tenni ezeket a programokat. Bízunk benne, hogy a társadalmi különbségek ellenére a város és
környékbeli fiatalokat közös programokba tudjuk bevonni, így a társadalmi különbségek
csökkentésének folyamatát el tudjuk indítani körükben.
Specifikus cél: Közösségek városa
Támogatható tevékenységek: A településen működő civil szervezetek szervezeti kultúrájának
(szervezeti irányítás, kommunikáció, társadalmi kapcsolatok, értékek, magatartás és célok,
küldetés tudat megfogalmazása, stratégia alkotása, önkéntes munka végzése) fejlesztése egyegy szervezet céljainak jobb ellátása érdekében. A cselekvő/aktív állampolgári magatartás
tudatosítása, gyakorlatának erősítése tréningek, képzések, foglalkozások. Napközbeni
programsorozat kulturált szabadidő eltöltési rekreációs és sport tevékenységek szervezése és a
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára. Érzékenyítő programok városi szinten.
Fogyatékkal élő személyek, táboroztatása, programok, rendezvények szervezése a témában.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás: ERFA kapcsolódás: Hagyományok megőrzését célzó
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések, Kulturális közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése, eszközök beszerzése, Kültéri közösségi terek fejlesztése, kerékpáros fejlesztések,
turisztikai közösségi fejlesztések 1.1, 2.1.1, 2.2.1.
Célcsoport: hátrányos helyzetűek, helyi civil társadalom, a város gyenge infrastrukturális
ellátottságú területein élők
Jogosultak köre: civil szervezetek, egyházak, költségvetési szervek, önkormányzat, non-profit
vállalkozások
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
 A tervezett program célja a kulturált szabadidő eltöltése érdekében képzés, sport
tevékenység/lehetőség és egyéb rendezvények szervezése, biztosítása legyen,
 Részletes programterv benyújtása
 Részletes költségterv benyújtása
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 Kizárólag Békéscsaba város területén megvalósuló rendezvény támogatható
 Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást
és a népesség megtartó erőt
Forrás:
összes közpénz ESZA: 21.400.000 Ft
összes közpénz ERFA: 0 Ft
tervezett önerő: 0 Ft
támogatás: 100 %
igényelhető maximális támogatás: 21.400.000 Ft
Tervezett időintervallum: 2017. január-2020. december
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6.2 Együttműködések
1. Specifikus cél: Az intézkedés elsődlegesen a „Közösségek város” specifikus cél
megvalósítását segíti, de közvetetten kapcsolódik az „Élhető-fenntartható város”
specifikus célhoz is, mivel az együttműködést segítő programok együttesen
támogatják ezeken a tématerületeken a szemléletformálást, a közösségi részvétel és
bevonás hatékonyságát, valamint a kölcsönös tudás- és tapasztalatátadás segíti a
közösségi tervezés és megvalósítás átfogóbb megismerését és hozzájárul társadalmi
elfogadottságához. Az együttműködések elősegítését szolgáló projektek elsődlegesen
a 2.3 „Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a
városi ellátó rendszerek tevékenységének harmonizálása, közös válasz demográfiai és
szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése” művelet részét képezik.
2. Indoklás, alátámasztás: A tervezési folyamat során lefolytatott személyes
konzultációk és a tervezési folyamat tapasztalatai azt mutatják, hogy
Berettyóújfaluban sokszínű civil élet van, nagyszámú civil szervezettel, de a
társadalom viszont nagyon sokrétű, az egyik legfontosabb probléma az integráció
hiánya a településrészek között, a növekvő szegregációs folyamatok és a társadalom
elöregedése. A rendezvények iránti lakossági érdektelenség, a sokszínű civil élet
koordinálatlansága a civilek egyik fő problémája. Az információáramlás gyakran nem
megfelelő a szervezetek között, valamint súlyos tőkehiány is mutatkozik náluk. Az
együttműködés erősítése elengedhetetlen a helyi közösségfejlesztésben, a közös
értékek és együttműködési pontok megtalálása nagymértékben járulhat hozzá a
program sikeréhez, a városi összetartozás elősegítéséhez és a helyi értékek
megbecsüléséhez. Az együttműködések terén a helyi szereplők tudása és tapasztalata
nem teljes körű, melyet jó gyakorlatok megismerésével bővíthetnek, valamint olyan
szakmai kapcsolatok alakulhatnak ki, melyek hozzájárulnak a közreműködők szakmai
kompetenciájának fejlődéséhez.
3. Az együttműködés tervezett tématerületei: Az intézkedés olyan műveletek,
projektek megvalósítását irányozza elő, melyek a kulturális-, közösségi terek és
programok fejlesztésével, a városi civil élet, szerveződések erősítésével,
többgenerációs közösségi színterek működtetésével segítik az értékteremtő
szerveződések, közösségek kialakulását és hálózatosodását. A célkitűzés teljesülése
által lehetőség nyílik a civil szervezetek és a civil szféra összefogására, a „lakosság
megtartóerejének” fejlesztésére és civil rendezvényeken, programokon keresztül a
településrészek bevonása által az integráció erősödésére, demográfiai és
szegregációs problémák enyhítésére, helyi identitás erősítésére.
4. Tervezett forrás: A tervezett forrás az ESZA forrás terhére kerülnek megvalósításra
összesen 10 MFt allokálásával a 2.3 „Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek
kezdeményezéseinek és a városi ellátó rendszerek tevékenységének harmonizálása,
közös válasz demográfiai és szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése”
művelet terhére.

6.3

A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
A Helyi akciócsoport összetétele, felelősségi körének bemutatása
A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása

6.3.1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő
tevékenységi körök
A Berettyóújfalui Helyi Közösség 2016. május 25-én jött létre, konzorciumi formában. A
konzorciumnak 12 tagja van.
A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a
helyi közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a
jövőképben megfogalmazott célok eléréséhez. A Berettyóújfalui Helyi Közösség elsősorban a
kultúra és a közösségépítés terén tervezendő fejlesztések megvalósítására alakult. A HACS a
helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív
jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készíti el a helyi
fejlesztési stratégiát. E követelmények figyelembe vételével választotta a meg a tagjait és
hozta létre a szerveit a HACS a megalakulás során.
6.3.2. A HACS alapító tagjai
HACS elnöke

Bónácz János

HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok)

Tagok képviselői

1.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Muraközi István

2.

Karalyos Krisztina Közszféra

3.

BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft.
Berettyó Kulturális Központ

Kállai Irén

Közszféra

4.

Herpály-Team Kft

Bondár Sándor

Közszféra

5.

Bihari Népművészeti Egyesület

Török Istvánné

Civil
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Szféra
Közszféra

6.

Szélső Érték Kör Egyesület

Papp Zsolt

Civil

7.

Római Katolikus Egyházközség

Dr. Dénes Zoltán

Civil

8.

Parola Közhasznú Egyesület

9.

Dr. Halászné Nagy Andrea EV

10.

Nagy Magdolna EV

Szőke Richárd
Civil
Rajmond
Dr. Halászné Nagy Üzleti
Andrea
Nagy Magdolna
Üzleti

11.

Német Attila EV

Német Attila

12.

REA 2004 Bt.

Rácz
Magdolna

Üzleti
Erika Üzleti

6.3.3. A HACS szervei:
Közgyűlés, Elnökség, Munkaszervezet, Helyi Bíráló Bizottság, valamint a Közgyűlés által
létrehozható további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.
1.

Közgyűlés:

A közgyűlés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.
A Berettyóújfalui Helyi Közösségnek jelenleg 12 tagja van, melyből 4 önkormányzati
(közszféra), 4 vállalkozás és 4 tag a civil szférához tartozik. A HACS tagság összetételében
ennek megfelelően egyik szféra és érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot
meghaladó hányadával, mely arányok betartására a jövőben is különös figyelmet fordítunk.
A HACS-nak a rendes tagok mellett lehetnek együttműködő tagjai is, amelyek szavazati
joggal nem, de tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűléseken.
A HACS Közgyűlése egyhangú döntéssel felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával
rendelkező csatlakozni kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a
pályázati felhívásban foglalt előírásoknak és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint
felvételével egyik szféra tagsága sem haladja meg a 49%-ot.
A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van. Az ülést az elnök hívja össze. Köteles az ülést 15 napon belül összehívni,
ha a tagok legalább 1/3-a azt írásban kezdeményezi.
A Közgyűlés feladatai:












A HACS konzorciumi megállapodásának elfogadása vagy módosítása
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása
Tisztségviselők megválasztása
A HACS képviseletére jogosult Elnök megválasztása
A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
Helyi Közösségfejlesztési Stratégia elfogadása, módosítása
Éves munkaterv elfogadása
Éves költségvetés és beszámolók elfogadása
HACS hatáskörébe tartozó legfontosabb döntések meghozatala, stratégiai jellegű
kérdések megvitatása
Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása
A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés
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2.

Elnökség:

Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. A Közgyűlés választja meg a HACS tagjaiból.
Az elnökség 3 tagú, amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor
határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait konszenzussal hozza meg. A
szervezetet az elnök képviseli. Az Elnök maga helyett elnökhelyettest jelölhet ki.
Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen.
Az elnök tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg állandó, vagy eseti jelleggel az
Elnökség üléseire.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni. Az elnökség felel a közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség
feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése,
illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. Az elnökség feladata a munkaszervezet
munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Feladata a Közgyűlés hatáskörébe tartozó
ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott döntések végrehajtásának
felügyelete.
3.

Helyi Bíráló Bizottság:

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjait és póttagjait a közgyűlés választja meg és hagyja jóvá. A
HBB tagjaira vonatkozó főbb előírások:




HBB-ban biztosított legyen a három érdekszféra képviselete
HBB tagjait 50%-ban állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják
1 személy 1 szférát képviselhet

A bizottság feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan a projektkiválasztási és
döntéshozatali eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása. Az általa támogatásra javasolt
projekteket a HACS az Irányító Hatóságnak továbbítja jogosultsági ellenőrzésre.
A projektkiválasztás során a HBB – a munkaszervezet segítségével – formailag, majd
tartalmilag értékeli a pályázatokat, a felhívásban meghatározott pontozásos, szakmai
szempontok alapján.
A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagaslóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait
betartani, melyek a következőek:


Egyenlő bánásmód, melynek alapján részlehajlás nélkül ugyanolyan szempontok
szerint bírálják el adott konstrukción belül minden projektet.



Esélyegyenlőség: A bírálat során megkülönböztetés nélkül történik a projektek
bírálata, független attól, hogy milyen társadalmi vagy vallási csoportot, területet, stb.
képvisel adott pályázó. Csak olyan projekt támogatható, amely hozzájárul az
esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.



Összeférhetetlenség: A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat
kidolgozásában részt vett, vagy képviselője/munkavállalója annak a szervezetnek,
amely az adott támogatási kérelmet benyújtotta. A döntéshozatal során a HBB tagja
helyett a póttag vesz részt a döntéshozatalban.
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4.

Munkaszervezet:

A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét
segítő iroda. A munkaszervezet a HKFS megvalósításához szükséges működési feladatokat
(közösségszervezési, animációs, kommunikációs, továbbá menedzsment és programmonitoring) látja el.
A Berettyóújfalui Helyi Közösség munkaszervezete: BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi
Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft.
Munkaszervezet feladatai:








Projektfejlesztési tevékenység: A munkaszervezethez beérkező projektötletek
esetében szakértői tanácsadás, segítség abban, hogy az ötletekből megvalósítható
projektek legyenek.
Elszámolási feladatok ellátása
Támogatást igénylők tájékoztatása, magas szintű kommunikáció működtetése,
nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat működtetése
Beérkezett projektjavaslatokról, a HBB döntésekről nyilvántartások, jegyzőkönyvek
vezetése
Benyújtott adatlapok előkészítése döntéshozatalra, hiánypótoltatás, esetenként
záradékolás
Biztosítja a HBB tevékenységét segítő technikai hátteret, infrastruktúrát.
Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése

A munkaszervezetet munkaszervezet vezető irányítja.
Feladatai:







Munkaszervezet tevékenységének irányítása
A HKFS tervezési folyamatának menedzselése
Munkaszervezet napi működtetése
Részvétel a projektek kiválasztásának döntés- előkészítésében
Projekt kérelmek döntésre való felterjesztése
Beszámolás az elnökségnek a működésről

Összeférhetetlenségi szabályok: A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal
rendelkező szervezet képviselője. A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek
kiválasztásával kapcsolatban.
A munkaszervezetet ellátó szervezettel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt. A
támogatási szerződés alapján folyósított támogatás a munkaszervezetnél felmerült






előkészítési költségekre
a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához
kapcsolódó működési költségekre, valamint
az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése,
a közösségvezérelt HKFS megvalósítás előmozdítása és
HKFS-monitoring költségeire (együtt: működési költségek) használható.
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6.3.4. BERÉPO Nonprofit Kft. bemutatása
Berettyóújfalu Várod Önkormányzata 2000. július 1.-ig működtette az 1948-ban alapított
pszichiátriai
betegek
otthonát,
melynek
többször
változott
a
fenntartója/megye,város,kórház/ de mindig a város területén, a város tulajdonában lévő
épületben működött. Az Önkormányzat 2000.02.24.-én alapította meg a BERÉPO KHT, hogy
az addig önként vállalt, jogszabályban megyei feladatként megjelölt tevékenységet új
formában, de a tulajdonában lévő ingatlanon tovább működtesse.
2009.03.17.-től jogszabályi változások miatt a KHT átalakult Nonprofit Gazdasági társasággá.
A Kft. 2011. szeptember 1-ig 30 fő pszichiátriai és 18 fő Fogyatékos személyt látott el a cég
székhelyén és a mellette lévő telephelyen. Ezt követően Berettyóújfalu Város
Önkormányzata a BERÉPO Nonprofit KFT társaság fenntartásába adta át az Idősek Otthona
és Gondozóházának fenntartását, ahol 40 fő idős tartós és 10 fő idős átmeneti elhelyezését
végezzük.
Az intézmény megnevezése, elérhetősége:
Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
Telefon: 06/54- 402-138
Fax: 06/54-402-138
E-mail:berepo @ freemail.hu
Székhelye: 4100. Berettyóújfalu, Mátyás utca 1.
Telephelyei: 4100. Berettyóújfalu, Szabolcska utca 9.
4100. Berettyóújfalu, Árpád utca 1
Ügyvezető: Karalyos Krisztina
Intézményvezető: Szabó Katalin Gyöngyi
Az intézmény fenntartója:
BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 4100, Berettyóújfalu Mátyás u 1..
A fenntartó azonosító adatai:
Cégbírósági cégjegyzékszám: 09-09-016488
Statisztikai számjele: 20669849-8730-09
Adószáma: 20669849-2-09
TB törzsszáma: 1628810
Az intézmény alaptevékenysége:
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
Pszichiátriai betegek és részben foglalkoztatható súlyos és középsúlyos értelmi, vagy
halmozottan fogyatékos személyek és időskorúak gondozása, akik állandó felügyeletet és
folyamatos ápolást igényelnek. Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának,
fogyatékosságának megfelelő teljes körű ellátás, pszichés gondozás, valamint célszerű és
hasznos tevékenységük megszervezése. Az ellátást igénybe vevők kulturális, szabadidős,
sport, közösségi programjainak megszervezése.
A férőhelyek száma: 98 fő - 30 fő pszichiátriai beteg
18 fő fogyatékos személy
40 fő időskorú ápolása – gondozása
10 fő időskorú átmeneti elhelyezése
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Az intézmény alaptevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján végzi.
Az intézmény tevékenységi köre:
TEAOR 87.20.08 Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátás
87.30.08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Az intézmény működési területe:
Az intézmény működési területe a személyes gondoskodás, ellátás területén – Hajdú Bihar
megye területére terjed ki.
Az intézmény fenntartójának alapítója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.
Az intézmény felügyeletét ellátó szervek:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal –Debrecen Hadházi út 7-9.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, 4025 Debrecen
Erzsébet utca 25.
Az intézmény jogállása:
Az intézmény nem önálló jogi személy, fenntartója, a BERÉPO Nonprofit Kft., önálló jogi
személyként működik, kiemelt közhasznúsági fokozatú gazdasági társaságként. Biztosítja az
intézmény működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltéteket.
Uniós projektek:
1. TIOP 3.4.2-08/1 Bentlakásos Intézmények Korszerűsítése
A projekt keretében megvalósult az 1920 –ban épült ápoló – gondozó épület
felújítása, szigetelése , nyílászáró cseréje tetőszerkezet korszerűsítése. Valamint a
jogszabályban előírt akadálymentesítése.
A projekt lebonyolítást és elszámolását a Kft. végezte.
2. ÉAOP -2010-5.1.3 a BERÉPO Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése
A fejlesztés eredményeként kialakításra került egy olyan komplex étkeztetési blokk az
Otthon területén, mely megfelel a legkorszerűbb elvárásoknak, létrejött a közvetlen
kapcsolat a konyha és annak kiszolgáló helyiségei, valamint az étkezők között. A
korszerűsített létesítmény 150 fő részére, hosszútávon biztosítja az étkezési
tevékenységet, valamint lehetővé teszi az egyéb programok, rendezvények
megtartását.
A projekt lebonyolítását és elszámolást külső szakértők segítségével a KFT végezte.
Működés fizikai feltételei:
A BERÉPO Nonprofit KFT rendelkezik különálló irodahelyiséggel, melyben biztosított a
munkaszervezet munkája, számítógépekkel, laptoppal vezetékes és mobil internet
szolgáltatással.
ÁFA: nem ÁFA visszaigénylő
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6.3.5. A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása
1. Felhívás Megjelentetése:

2. Projekt kiválasztás:

A projekt kiválasztására vonatkozó előírások:





Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre.
Több projekt merül fel a kezdetekkor, a HBB értékeli a projekteket és a település
adottságait, javaslatát erre alapozva teszi.
Kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatóak.
Projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához.
Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő
kiválasztási eljárás.

6.3.6. A HKFS fizikai feltételeinek bemutatása:
BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Kft.
teljes mértékben biztosítja a munkaszervezet feladatai ellátáshoz szükséges infrastrukturális
és tárgyi feltételeket. Biztosított az irodahelyiség a szükséges informatikai és irodai
eszközökkel, valamint biztosított az ügyfelek fogadására szolgáló tárgyalóhelyiség.
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 1.
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6.3.7. A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő
feladatok tükrében:
A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakmai tapasztalat.
Figyelembe véve a korlátos pénzügyi forrásokat (a támogatási összeg 15%-a fordítható
működési és animációs költségekre) 1 fő munkaszervezet vezetővel, 1 fő
projektmenedzserrel, 1 fő pénzügyi projektasszisztenssel és 1 fő projekt munkatárssal
számolunk.
A munkaszervezet vezető esetében az elvárás a felsőfokú végzettség, minimum 8 éves
munkatapasztalat, amelyből 4 év kapcsolódjon uniós projektkezeléshez. Előnyt jelent HACS
munkaszervezet vezetésben, nemzetközi és hazai együttműködésekben szerzett tapasztalat.
Projekt menedzser rendelkezzen 4 éves munkatapasztalattal és ezen belül 3 év kapcsolódjon
uniós pályázatok kezeléséhez.
A pénzügyi projektasszisztens rendelkezzen legalább 3 éves, pénzügyi területen szerzett
tapasztalattal, valamint legyen tapasztalata európai uniós projektek elszámolási feladatainak
elvégzésében.
6.3.8. Működési költségek indoklása
A működésre tervezett teljes költség 74.996.600 Ft.
A költségek felét a személyi jellegű költségek alkotják (37,566M Ft). Az alkalmazott 4 fő a
HKFS teljes időszakában ellátja a feladatát és végzi a munkaszervezet minden tevékenységét.
Az előkészítési költségek 8,255M Ft (HACS felállítása és HKFStratégia elkészítése). A
bankköltség, anyagköltségek, rezsi és utazás költsége 1,67M Ft-os költséget jelentenek.
A feladatok részbeni kiszervezését jelenti a HKFS félidei felülvizsgálata, a monitoring és
értékelési kézikönyv elkészítése, a jelentés és elszámolás-menedzsmenti feladatok. Ide
sorolhatjuk a kötelező nyilvánosságot is. Mindez összesen 17,765 M Ft. Tervezünk továbbá
képzéseket (Közösségi tervezés, aktív állampolgári részvétel fejlesztése képzés; Társadalmi
integráció és inklúzió képzés; Kisközösségi ifjúságnevelés képzés) 4 M Ft-os értékben,
valamint marketing és animációs akciókat 5 M Ft összköltséggel. Ez utóbbi tevékenység
elsősorban a potenciális kedvezményezettek tájékoztatását és szükséges felkészítését
tartalmazza a sikeres megvalósítás érdekében. Másrészről széleskörű marketing
tevékenység, amely a társadalom széles rétegeit célozza, hogy minél többen ismerjék a
CLLD-t és annak eredményeit. A rezsiköltségek 0,74M Ft-ot jelentenek.”

6.4

Kommunikációs terv

A Berettyóújfalu Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és
megvalósítási ideje alatt nagy hangsúlyt fektet a lakosság és a lehetséges pályázók
tájékoztatásra, aktuális információkat nyújt a tervezés folyamatáról, pályázati
lehetőségekről, eredményekről.
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1. A kommunikációs tevékenység célja:
A tevékenység célja, hogy kommunikációs eszközökkel egyrészt biztosítsa a projekt és annak
eredményeinek minél szélesebb körű megismertetését a nyilvánossággal. Továbbá célja,
hogy a helyi felhívások esetében minden potenciális projektgazdához eljusson az üzenet a
pályázási lehetőségekről, a pályázatok feltételeiről, valamint hogy minden releváns
információ birtokában sikeres pályázatot nyújtsanak be.
A kommunikációs modul az előírásoknak megfelelően a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségeiben foglalt, a projektre érvényes kommunikációs
tevékenységeket is megvalósítja az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően.
A program az érintettek minél szélesebb körének bevonásával történik, a párbeszéd
rendszeresen szervezett fórumokon keresztül zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt
iránt. A program során kialakított és tovább fejlesztett kommunikációs és információs
csatornák a program befejezését követően is rendelkezésre állnak majd.
A kommunikációs eszközök alkalmazása során alapvető fontosságú a célcsoport számára a
projekt céljainak, üzeneteinek tudatosítása, az eredmények terjesztése, az érdeklődés
felkeltése és a projekt megismertetése.
2. A célcsoportok és a kommunikációs eszközök meghatározása
A célcsoport meghatározásánál beszélhetünk belső és külső célcsoportoktól. Belső
célcsoportként definiáljuk a HACS tagjait, valamint a potenciális pályázók körét. Külső
célcsoport a széleskörű nyilvánosság.
Célcsoport
Potenciális pályázók köre



Széleskörű nyilvánosság












Kommunikációs eszközök
elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél
formájában a honlapon regisztrálóknak
HACS honlapján
pályázói tájékoztató fórumokon
helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül (Bihari Hírlap,
Berettyóhír www.berettyohir.hu)
HACS honlapján
HACS facebook oldalán
önkormányzat honlapján (www.berettyoujfalu.hu)
helyi kábeltelevízió hírei között (www.berettyotv.hu)
helyi rádió (www.berettyoradio.hu)
tájékoztató fórumokon
hirdetőtáblákon

Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése, hiszen az adott településeken
helyi szintű információ átadáson, napilapon, interneten, kábel TV-n keresztül szinte minden
házhoz eljut a közvetített információ. Az időszakosan megjelenő tájékoztatók, ismertetők,
beszámolók megjelenésének gyakorisága az aktuális információk tartalmától és
mennyiségétől függ.
Nyilvános fórumok
A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelentetésekor tart legalább egy tájékoztató
fórumot a potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy
munkájáról beszámoljon, az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.
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Önálló weboldal működtetése
Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ
elérhető (rövid bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A
weboldal létrehozása a HACS megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a
közösségi média adta előnyöket is, így önálló Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az
érdeklődőket az eseményekről, vagy a sikeres projektekről.
3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés
lehetőségeinek bemutatása, visszacsatolási lehetőségek, ezek kezelésének és
dokumentációjának módja
A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz
 a HACS honlapján
 a HACS facebook oldalán
 a HACS Munkaszervezetének ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben
lehet hozzájutni
Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet
javaslatokat, észrevételeket tenni bárki által. A munkaszervezet minden beérkezett
javaslatot regisztrál, szükség szerint megválaszolja és a jövőbeni eseményeknél,
felhívásoknál, tevékenységeknél ezeket felhasználja. Stratégiai jelentőségű javaslatokat a
megfelelő formában az Elnökség elé terjeszti.
4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása
A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A
munkaszervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet
tagjaival együtt látja el.
5. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve
A HACS honlapján hírek, közlemények elhelyezése:
 aktualitásnak megfelelően, de legalább havonta egy alkalommal.
A HACS facebook oldalán hírek, közlemények elhelyezése
 folyamatos, aktualitásnak megfelelően
A város honlapján, hirdetőtábláján hírek, közlemények elhelyezése
 aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.
A helyi kábeltelevízió szolgáltatásán hírek, közlemények elhelyezése
 aktualitásnak megfelelően, legalább havonta egy alkalommal.
Nyilvános fórumok szervezése
 aktualitásnak megfelelően, havonta egy ajánlott, különösen a pályázati felhívások
megjelenése során
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6. Pénzügyi terv:
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 245.000 Ft-ot terveztünk, a KTK 2020 és
„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső határa” című
dokumentumok alapján.
A marketing és animációs tevékenységekre, amely magában foglalja „a potenciális
kedvezményezettek szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében”
tevékenységet is, összesen 5.000.000 Ft-ot terveztünk a megvalósítás teljes időszakára
nézve. Ezen költségek fele a 2016-2017-es években, azaz a támogatási időszak elején fog
felmerülni.
6.5 Monitoring és értékelési terv, kockázatelemzés
A stratégia megvalósítása során a HACS az alábbi monitoring és értékelési tervet hajtja
végre:
A monitoring, valamint az értékelési tevékenység a HKFS megvalósítása során elért
eredmények számszerűsítésére és az eredmények kapcsán keletkező adatok gyűjtésére
hivatott szolgálni. Mindez a hosszú távú sikerek eléréséhez szükséges. Fontos, hogy a
mutatószámok és az indikátorok elemzése alapján meghatározhatók az új feladatok,
valamint a már futó tevékenységek kapcsán elvégezhetők a lényegi korrekciók.
A HACS folyamatba épített, rendszeres monitoring tevékenységet végez. A monitoring jelen
esetben a meghatározott célok teljesülésének vizsgálatát jelenti, melynek célja az időszerű
és rövid, valamint hosszútávon egyaránt használható információk közlése a HACS közgyűlése,
illetve az IH felé arról, hogy a projektek a kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e.
Sikertelenség esetén feltárja annak okait, korrekciót lépéseket ajánl. Emellett a HACS a
stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal értékelést tervez. Ez optimális
esetben a megvalósítási időszak félidejénél történik meg. Az értékelés eredményétől
függően szükségessé válhat a HKFS felülvizsgálata és módosítása.
A HACS munkaszervezete a folyamatos monitoring tevékenysége során gyűjti be az adatokat
a projektgazdáktól. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó
kötelezettséget is elvár a térségi 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. Az
indikátorokat az akciócsoport határozza meg, a TOP CLLD felhívásban foglaltak és
jelen HKFS-ben vállaltak alapján.
Elvárás a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről rendszeresen
beszámoljon az akciócsoport részére és tájékoztatást nyújtson a vállalt indikátorok
teljesítéséről.

Az indikátorok definiálása a célok meghatározásánál és a művelet leírásoknál megtörtént. Az
adatok forrását, a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza
mutatónként:
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S.sz.

Indikátor neve

Adat forrása és a
Begyűjtés módja

Begyűjtés
gyakorisága

1

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy
renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)

évente

2

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott
vagy helyreállított nyitott terek (m2)

3

Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma (fő)

Projektgazda
előrehaladási jelentése,
munkaszervezet
ellenőrzése
Projektgazda
előrehaladási jelentése,
munkaszervezet
ellenőrzése
KSH adatok

4

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

HACS szintű előrehaladási
jelentés

évente

5

A HFS végrehajtás keretében megújított
közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő
lakosság aránya

Központi módszer-tannal
előre megállapított
gyűjtés alapján

évente

6

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó
terekkel és létesítményekkel való lakossági
elégedettség

Központi módszer-tannal
előre megállapított
gyűjtés alapján

évente

7

Intézmények száma, amelyekben nőtt a
látogatottság a program előtti időszakhoz
képest
„ESZA indikátorok”1

Irányító Hatóság által
biztosított módszertan
alapján
Projektgazda által
összesített, résztvevői
nyilatkozatok

évente

8

évente

évente

évente

A monitoring tevékenység alkalmával begyűjtött adatok alapján a munkaszervezet éves
rendszerességgel beszámol az Elnökségnek, a Közgyűlésnek, valamint a Helyi Bíráló
Bizottságnak a stratégia előrehaladásáról, valamint a meglévő eredményeiről. Ezen
információk birtokában döntenek a HACS szervezeti egységei a következő évi helyi felhívások
megjelentetéséről, azok módosításáról, illetve egyes esetekben dönthetnek a HKFS átfogó
felülvizsgálatáról.
A HACS a munkaszervezet segítségével értékeli a saját tevékenységét is. A folyamatos
monitoring és értékelő tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének
elemzése a felhasznált működési és fejlesztési források, és a monitoring eredmények
összevetésével. Az előrehaladási jelentés tartalmazza azt a szakmai beszámolót, amely kitér
a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzésére is.
A Közgyűlés minden évben az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót, a pénzügyi
beszámoló elfogadásával egyidőben hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig
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éves előrehaladási jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi
fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig.
A stratégia végrehajtásának félidejénél az akciócsoport félidei értékelést végez. Az értékelés
során az elérni kívánt célok és eredmények tükrében egyrészről elemzésre kerülnek a
korábbi monitoring tevékenység alapján gyűjtött adatok (objektív értékelés), másrészt
összegezzük a HKFS megalkotásában és végrehajtásában részt vevő projektgazdák, más
szervezetek és a lakosság időarányos tapasztalatait, meglátásait (szubjektív értékelés). Ez
utóbbi esetében elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (mint pl.: interjú, workshop)
tervezünk használni. Az értékelés során – az objektív látásmód és a magas szintű szakmaiság
érdekében – várhatóan külső szervezetet is bevonásra kerül, támaszkodva a stratégia
megalkotásában is segítséget nyújtókra.
Az értékelés során – a HKFS útmutatóval összhangban, elsősorban – az alábbi szempontokat
vesszük figyelembe:
 A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez?
 A tervezett és elvárt eredmények milyen mértékben teljesültek?
 Az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban áll a félidőig
ténylegesen megvalósult teljesítés?
 Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények
egymáshoz való viszonya?
 Melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken
jelentkező hatásai?
 Hogyan reagáltak a támogatást igénylők/kedvezményezettek a nem várt külső
hatásokra?
 A támogatást igénylők/kedvezményezettek milyen mértékben használták a
megvalósulás eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz?
Az értékelés eredményének függvényében dönt a Közgyűlés a HKFS esetleges
felülvizsgálatáról, és az ennek nyomán előállt stratégia módosítás IH felé történő
benyújtásáról is.
A HKFS alapján már támogatást elnyert, és megvalósítás alatt álló, de az értékelés szerint
feltűnő késlekedést mutató projektek esetén a munkaszervezet konzultációt folytat a
projektgazdával, és esetlegesen intézkedési tervet készíttet, ill. hajtat végre.
A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása:
A HKFS megvalósítása során elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az
értékelések és előrehaladási jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések,
közgyűlési határozatok) hangsúlyos disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring
és értékelési feladatok ellátására használt kommunikációs felületek megegyeznek a HKFS
általános kommunikációjának leírásában foglaltakkal (saját weboldal, közösségi média
felületek, partnereink weboldalai, nyomtatott sajtó, saját nyomtatott kiadványok, helyi
televízió- és rádió csatornák).
Kockázatok
A Berettyóújfalu Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása során különös
figyelmet fordít a lehetséges megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
felmérésére, azok elkerülésére, szükség szerint kezelésére, megoldására.
Ennek megfelelően kiemelten kezeli
 a projekt kockázatainak beazonosítását,
 erősségük és bekövetkezésének valószínűségének meghatározását, valamint a
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 kockázatkezelés módjának meghatározását.
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a jelen pályázatban
meghatározott projektnek megvalósítását, illetve célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.
A projekt kockázatelemzése során meghatároztuk az egyes kockázati kategóriákon belül
felmerülő kockázati elemeket, hozzárendeltük azok bekövetkezési valószínűségét és hatását.
Az általunk kockázati tényezőnek nyilvánított, jelen megvalósítási tanulmányban rögzített
kockázati esetekhez hozzárendeltük azok kezelésének módját.
Kockázatelemzés
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A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük illetve hatásuk szerint
Kockázat
hatása /
valószínűség

I.

II.

III.

IV.

V.

elhanyagolható
hatású

kis hatású

mérsékelt hatású

kritikus hatású

katasztrofális
hatású

-

-

-

-

-

-

12, 13

4, 5, 6, 7, 9, 10

8, 14, 15

-

-

-

1, 3,

1, 11

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

A
Elhanyagolható
valószínűségű (010%)
B
Kis
valószínűségű
(10-33%)
C
Közepes
valószínűségű
(33-66%)
D
Nagyon
valószínű (6690%
E
Biztos
eseménynek
tekinthető (90100%)

A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái
Bekövetkezés
hatásának mértéke

A hatás mértékének definiálása

I. Elhanyagolható
hatású

Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás.

II. Kis hatású

Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú hatásait.
Korrekciós intézkedések szükségesek.

III. Mérsékelt hatású

Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. hosszú
távon. Javító intézkedések korrigálhatják a problémát.

IV. Kritikus hatású

Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában okoz
károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére.

V. Katasztrofális
hatású

A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt funkcióját. A
projekt fő hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek.
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6.6. Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
A HACS stratégiája úgy épül fel, hogy figyelembe veszi az esélyegyenlőségre vonatkozó,
betartandó megközelítéseket. Az akciócsoport figyelmet fordít a település hátrányosabb
helyzetben élőire, egyenlő esélyeik megteremtésére, a társadalmi igazságosság szabályainak
betartására, valamint a fenntartható fejlődés elvein alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés
megvalósítására. Ebben segíti munkánkat a településről részletesett kidolgozott
helyzetelemzés és SWOT analízis, melyből elsősorban a gyengeség és veszély pontokat
vesszük figyelembe. Ilyenek különösen a kedvezőtlen képzettségi adatok (a munkaerő nem
megfelelően képzett, ami a fiatal korosztály beintegrálását nehezíti, továbbá a fogyatékkal
élők és az idősebb korosztály továbbképzése is erős hiányosságokat mutat), valamint a
szegregátumok rossz társadalmi helyzete, ami magában hordozza a fokozott elvándorlást is.
Természetesen gondot okoz a város „elöregedése”és a csökkenő lakosságszám is. A HACS
fejlesztő stratégiái közül kiemelendő a kulturális terek kialakításával a fiatalok kulturált
szórakozási lehetőségeinek megteremtése, kiszámítható fejlesztéspolitikával a lakosság
megtartása, a többgenerációs közösségi színterek működtetése és a társadalom
összetartozásának erősítése a helyi identitás erősítésével.
Tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a
megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken
keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra is tekintettel. A nők és férfiak
esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat betartjuk és minden egyes helyi pályázóval
betartatjuk.
6.6.2 Fenntarthatóság
A tények, a körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembe vételével, ezek
kölcsönhatásainak és tovagyűrűző hatásainak tervezésével igyekszünk a Stratégia fő céljait
megfogalmazni és megvalósítani. Szándékaink szerint – a fenntartható fejlődés egyik
legfontosabb szempontja szerint is- az erőforrás-gazdálkodás területén –- jelen fejlődési
szükségleteinket úgy kívánjuk kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük ezzel a következő
nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti erőforrás készleteit. Mindazonáltal az
erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet eltartó képességének korlátait,
és lehetőségeink szerint gondot fordítunk a biológiai sokféleség megőrzésére. A HKFS-nek
elsősorban ösztönöznie kell a környezet védelmére irányuló törekvéseket, követni a
környezeti fenntarthatósági elveket. Ezeket a következőképpen valósítja meg: közösségi élet
színtereinek felújítása, infrastrukturális beruházások esetében maximálisan odafigyelünk a
megújuló energiaforrások használatára, régi rendszereinket váltanák fel alkalmazásukkal.
Szem előtt tartjuk környezetünk védelmét és a HKFS stratégiánk megvalósítása során erre a
projektgazdák figyelmét is felhívjuk. A fejlesztések és beruházások kapcsán a támogatási
rendszer kialakítása során érvényesítjük a klíma- és környezetvédelmi elveket. A HACS
alapvetően olyan intézkedéseket szándékozik megvalósítani, amelyek a helyi adottságokhoz
igazodva a lehető legkisebb terhelést jelentik a környezet számára. Beruházási projekteknél
előnyt jelent majd a megújuló energia hasznosítása a pontozás során.
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6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A HKFS innovatív elemeinek meghatározó eleme maga az európai CLLD keretprogram, vagyis
a közösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése, amelynek újszerűségét a Berettyóújfalui
Helyi Akciócsoport megpróbálja a leghatékonyabban kihasználni.
A HKFS célja, hogy ösztönözze a helyben innovatívnak számító, új modellek kialakítását és
segítse, hogy az új megoldások, ötletek, gyakorlatok a helyi szereplők számára elérhetővé
váljanak.
Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújításával, bővítésével, eszközfejlesztéssel
célunk a kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas tér kialakítása. A beavatkozás
keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítását végezzük el olyan módon, hogy a
lakosság különböző célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban tudja szolgálni innovatív
szolgáltatások biztosításának lehetőségeivel is.
Ilyen innovatív, új modellnek számít két kulcsprojektünk, melyek új, eddig nem alkalmazott
gyakorlatokat tartalmaznak.
Az egyik kulcsprojektünkben a Berettyóújfalu és a Bihari térség kulturális, sport és
hagyományőrző életének fejlesztése és a környezettudatosság népszerűsítése érdekében a
meglévő, kuriózumnak tekinthető Civil Udvar infrastrukturális fejlesztése, felújítása, illetve
megújuló energiákkal történő ellátása a cél.
A Berettyóújfalui Civil Udvar egy egyedülálló civil bázis az országban, ahol a sport, a
szabadidős tevékenységek mellett kulturális és ismeretterjesztő programok valósulnak meg.
A Civil Udvar nevének megfelelően egy zárt udvar, amelyet egy épületegyüttes vesz körül. Az
épület helyiségeiben nyolc civil szervezet foglal el egy-egy termet, ahol a szabadidős
tevékenységeiket végzik. Az udvar egy közös közösségi terület, ahol koncerteket és egyéb
kulturális programokat tarthatnak.
Maga az épületkomplexum egy nagyon régi, több évtizedes, korábban gyártelep, majd ipari
tanulók gyakorlati helye volt. Az infrastruktúra ennek megfelelő állapottal rendelkezik:
elavult, működtetése gazdaságtalan. Az infrastruktúra azon funkciókat sem szolgálja ki,
támogatja amire jelenleg szükség lenne. A Civil Udvar megalapításakor helyzetmentő
javítások és fejlesztések valósultak meg, hogy kulturált környezetet biztosítson az oda
látogatóknak. A Civil Udvar javarészt önerőből, illetve egyéb hazai és helyi támogatásokból
megújult, játszóteret kapott, ám nincs téliesítve. A fűtés és vízellátás nem megoldott, illetve
ideiglenes. A kis rezsi érdekében az épületkomplexumok szigetelése, nyílászáróinak cseréje,
valamint felújítása erősen indokolt. E mellé szükséges eszközbeszerzés is: közösségi bútorok,
színpad, stb.
A kis rezsiköltség elérése és a környezettudatosság jegyében megújuló energiák használata
indokolt. A Civil Udvar rendezvényterének kialakítása, fedett színpad építése és mobil
ülőalkalmatosságok (rendezvénypadok) hosszú távon lehetővé teszi minden az udvarban
működő civil szervezet rendezvényeinek (Civil Nap, Szélső Érték Természetbarát Kulturális
Találkozó, Parola Napok, „Szemét” Fesztivál, Hagyományőrző Napok) és egyéb városi
programok praktikus és költséghatékony megvalósítását, melyek köztudottan kulturált
kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a térségben élők számára. Az udvar és
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rendezvénytere jellegénél és adottságainál fogva a mai fiatalok számára kedvezően
egyedi/underground színtérré válna.
A városi közösségi terek funkciónak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés szempontjait is
szem előtt tartottuk, ezért olyan terek, térrészek kialakítását terezzük, amelyek alkalmasak a
helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi
hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi
termékek előállításának bemutatására, oktatására, illetve a fiatalabb korosztály számára a
kreativitást fejlesztő innovatív tevékenységek elsajátítása.
A másik kulcsprojektünkben a Bihari Népművészeti Egyesülettel a helyi hagyományok és a
kézművesség jövőjéért szeretnénk fejlesztést megvalósítani. Egy meglévő, jól működő
közösségi tér infrastrukturális, innovatív új műhelyek kialakítása, közösségi tér fejlesztése,
akadálymentesítés korszerűsítése – fejlesztésének végrehajtását tervezzük a magyar
szellemi, tárgyi hagyományok tudásátadása érdekében a Bihari Népművészeti Egyesület
mestereivel közösen az élethosszig tartó tanulás biztosításával kisgyermekkortól idős korig. A
fejlesztés következtében az alábbi innovatív komplex tevékenységek valósulnának meg:
gyerekjátszó, szakkörök gyerekeknek, szakkörök felnőtteknek, állandó kiállítások, alkotóház,
alkotótáborok, kézműves tanfolyamok munkanélkülieknek.
A stratégia megvalósítása során alkalmazásra kerülő egyeztetés és döntési mechanizmusok,
alkalmazható új népszerűsítési, közösségfejlesztési módok, továbbá a helyi együttműködések
generálása is innovatív elemként jelennek meg a programban.
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7. Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése
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Működési költség felhasználásának az ütemezése:
A működési költségek közé tervezett összegek legnagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költségek, amelyek a
folyamatos működéshez szükségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottjainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség,
rezsiköltség. A 2016-os évben kívánjuk elszámolni a HKFS készítés költségét, közbeszerzéseket és ekkor valósulnak meg az irodai informatikai
beszerzések is. A 2016 és 2017-es években, a program indulásához kapcsolódóan arányosan több marketing és animációs költség merül fel, ez
indokolja ezen évek viszonylag magasabb költségeit. A többi évben közel azonosak a költségek, némileg csökkenő tendenciát mutatva. Ez utóbbinak
oka, hogy az utolsó években már kevesebb lesz a nem állandó költség, így például a marketing vagy az animáció.
A HKFS teljes költségvetése
Nem releváns
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