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Vezetői összefoglaló 

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport 2016. május 26-án alakult meg 12 taggal. A HACS konzorciumi formában jött 

létre, melyben öten a köz-, négyen a civil-, és hárman pedig a gazdasági szektor szereplői közül vesznek részt. A 

tagok abból a meggyőződésükből léptek együttműködésre, hogy a közösségi és kulturális élet fejlesztése jelentő-

sen hozzájárul a helyi közösségek megerősödéséhez, mely erősíti a helyi identitást és kohéziót, a város népesség-

megtartó erejét.  

A stratégia készítése során közösen kialakított jövőképünk szerint a város a tiszazugi kistérség közigazgatási, 

kulturális, oktatási, gazdasági, turisztikai és egészségügyi központja. A lakosságának megélhetése a helyi gazda-

ság adta lehetőségekből biztosított. Képes megtartani lakosságát, vonzó és visszavonzó ereje nagy, különösen a 

fiatalok és családok számára. 

A helyzetelemzés készítése során feltárt társadalmi szükségletek rámutatnak arra, hogy a város népességmeg-

tartó erejének fejlesztéséhez, megőrzéséhez a helyi társadalmi problémákat közösségi szinten kezelni kell, mely-

hez a közösségek nem rendelkeznek megfelelő tudással és eszközrendszerrel. A helyi civil szervezetek 

számosságához képest a működésük nem ér el jelentős hatást, melynek alapvető okai helyi közösségi helyszínek 

infrastrukturális hiányosságai, az elavult és hiányos eszközállomány, erőforrások hiánya, valamint bizonyos cél-

csoportok, de különösen a roma lakosság és a fiatalok életkori sajátosságaiból adódó bevonási nehézségek. A 

város egyik legnagyobb problémája a képzett lakosság elköltözése és a képzetlen lakosság beáramlása, aminek 

következtében a helyi lakosság képzettségi szintje csökken. További probléma a biztonsági érzet romlása, a bete-

lepülők és a helyi lakosok között konfliktusok erősödése.  

 

Stratégiánk célrendszerében éppen ezért a helyi társadalom megújítása, a helyi közösségek részvételének és 

tudatosságának fokozása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés állnak. A célok elérését, valamint a 

leírt szükségletek kielégítését a helyi közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközök beszerzésé-

vel, a közösségi programokon való egyenlő esélyűrészvétel javításával, a helyi értékek és hagyományokmegóvásán 

alapuló közösségi és kulturális programok megvalósításával látják helyi közösség tagjai.A fejlesztéseknek innova-

tívnak kell lenniük, valamint hálózatos együttműködéseken kell alapulniuk. Céljaink elérését 6 művelettel (ebből 

2ERFA – és4 ESZA típusú) szeretnénk támogatni.Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató kiírások teljes ke-

retösszege 131.573.591 forint, a stratégia megvalósítását biztosító, arra ráépülő kulcsprojekt megvalósítására 

85millió Ft került elkülönítésre. A kulcsprojekt a Városi Művelődési Ház rekonstrukciója és eszközbeszerzése, 

amelyben a megújuló közösségi terek lehetőséget adnak a civil csoportok, ifjúsági közösségek, különböző közös-

ségek megerősítésére, a helyi társadalmi kohézió és identitás fejlesztésére. A funkciónak megfelelő közösségi 

terek hozzájárulnak a különböző csoportok esélyegyenlőségéhez, a sérülékeny csoportok helyzetének javulásá-

hoz.  

A program keretében kiírásra kerülő pályázati felhívásokon keresztül kb.50 db projekt támogatását kívánjuk 

megvalósítani. A felhívásokkal a helyi civil és egyházi szervezetek közösségi tereinek és eszközparkjának megújítá-

sát és a jelen dokumentumban szereplő célkitűzéseket segítő programok megvalósítását, valamint ezen szerveze-

tek tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását szeretnénk segíteni. Kiemelten figyelünk a 

hátrányos helyzetűek, kisebbségi csoportok és fiatalok bevonására, társadalmi részvételük erősítésére. 

A Helyi Akciócsoport vezetőjének Tiszaföldvár Város Önkormányzatát választották a HACS tagjai. A szervezet 

nagy tapasztalattal rendelkezik a pályázatok kezelése terén, megfelelő humánerőforrással és infrastruktúrával 

rendelkezik a feladat elvégzésére. 

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 
folyamata 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően figyelembe ve-

gyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) modelljének eu-
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rópai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok tapasztalatai alapján születtek, megfo-

galmazásra 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 támaszkod-

tunk. 

A hivatalos fejlesztéspolitika világában tényként kell elfogadni, hogy a helyi valóságok szempontjából a straté-

giai 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 széles körű részvétel biztosítása érdekében a tervezési folyamatot megelőzően megtörtént az érintettek 

azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint az együttműködés módjának, módszertanának, terü-

leteinek, 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 fel-

tárta 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 projek-

teket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak meg a helyi települési közösség jövőjének elképzelt formá-

lása érdekében. 

A fejlesztés stratégiája egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó 

célok által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös jövőkép elérését célzó, az együttműködés 

keretében kialakított célterületeken meghatározott specifikus célokból, műveletekből és kulcsprojektekből szer-

veződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve megfelelnek az általuk támasz-

tott szempontoknak. 

A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait az alábbi ábra 

alapján mutatjuk be. 
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MEGHATALMAZÁS 

A Helyi Akciócsoport által tervezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének szakértői támogatására 

a folyamat kezdeményezője, Tiszaföldvár Város Önkormányzata a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfej-

lesztési Központ, illetve a Tenderauditor Kft. közösségi és településfejlesztési szakembereit kérte fel. A nyitott 

vezetői megbeszélések keretében, 2016 május elején 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 2016 május közepén 

alakult meg a Városi Művelődési Ház munkatársaiból, a helyi önkormányzat vezetésének és pályázati szakembere-

inek képviselőiből. 

A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt. Az érintettek lis-

tája több, mint120 személy nevét és elérhetőségét tartalmazta. A HACS megalakulását, valamit a HKFS közösségi 

tervezését előkészítő workshopra valamennyi partner meghívást kapott a közszférából, valamint a civil, közösségi, 

illetve gazdasági, szakmai területről. A meghívó napokkal előtte a város honlapjára (www.tiszafoldvar.hu) is felke-

rült. 

ELŐKÉSZÍTŐ WORKSHOP 

A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó előkészítő műhelymunkára május második 
felében került sor. A felkészülésbe több mint 30, a civil és egyházi, a gazdasági, valamint az üzleti szférában te-
vékenykedő szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a CLLD program tartalmát, lehe-
tőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A résztvevők között kiosztásra kerültek a HACS 

1. Meghatalmazás
2016. május eleje

(Vezetői interjú)

2. Kezdeményező csoport 
megalakulása

2016. május közepe

•Érintettek elemzése

•Bevonás és tervezés előkészítése

3. Érintettek megszólítása, 
bevonása

2016. május közepe

•Hivatalos meghívók

•Személyes, közösségi 
kapcsolatok

•Nyilvánosság

4. Előkészítő workshop

2016. május második fele

•Szervezetek felkészítése

•Szervezeti előkészületek

5. A helyi közösség 
(akciócsoport) 
megalakulása

2016. május 26.

6. Felkészülés, előzetes 
szakértői elemzés 

2016. május vége - június 
eleje

7. Helyzetelemzés
2016. június 3.

• Közösségi helyzetelemzés

• Belső és külső elemzés (SWOT 
elemzés a fejlesztés 
fókuszterületein)

• Egységes elemzés elkészítése és 
visszacsatolása

8. Jövőképalkotás
2016. június 10.

•Jövőkép meghatározása

•Kulcsmondat megfogalmazása

•Specifikus célok azonosítása

•Projektötletek gyűjtésének 
indítása

9. Operatív tervezés
2016. június 16.

• Célok pontosítása, kifejtése

• Projektötletek összesítése, 
kiegészítése

• Műveleti területek azonosítása

10. HKFS elkészítése, 
egyeztetése

2016. július 4-ig

• Rendezés, rendszerezés

• Dokumentáció elkészítése

• Folyamatos visszacsatolás

• HACS jóváhagyása

11. A tervezés eredmé-
nyeinek megosztása

2016. július 4-ig

• HKFS benyújtása

• Nyilvánosság tájékoztatása

12. A folytatás 
megtervezése, követés
2016. július-augusztus

• Stratégiai ciklus felépítése

• Monitoringrendszer

• Értékelés, újragondolás
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alapításában való részvételhez szükséges dokumentumok, melyek ezt követően elérhetővé váltak más érdeklődő 
szervezetek számára is, biztosítva ezzel a HACS nyitottságát és a csatlakozási lehetőséget is. 

A HELYI AKCIÓCSOPORT MEGALAKULÁSA 

A Helyi Akciócsoport alakuló ülésére 2016. május 26-án került sor. A HACS 12 taggal jött létre, konzorciumi 
formában, melyben öten a köz-, négyen a civil-, és hárman pedig a gazdasági szektor szereplői közül vesznek részt, 
a pályázati felhívásban ismertetett feltételeknek megfelelően. A konzorcium vezetője Tiszaföldvár Város Önkor-
mányzata lett. A regisztráció iránti kérelem az előírásoknak megfelelően benyújtásra került az Irányító Hatóság-
hoz. 

SZAKÉRTŐI ÉS KÖZÖSSÉGI HELYZETELEMZÉS 

A helyzetelemző munkát a megelőző kutató-elemző munka keretében készült előzetesszakértői helyzetelem-
zés alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások c. fejezet-
ben 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. Az idő rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is ráerősítettek a kezdeményező 
csoport tagjai, és napokkal előtte a konzorciumvezető önkormányzat weboldalán (www.tiszafoldvar.hu) is meg-
jelentették a tervezésre szóló meghívót. Ennek eredményeként az első tervezési alkalmon összesen 42 fő vett 
részt 30 különböző szervezet képviseletében. 

A műhelyvezetők röviden ismertették az előzetes szakértői helyzetelemzést. A helyzetelemző műhely kereté-
ben a csoportmunka a HKFS útmutatóban ajánlott tématerületekre fókuszálva zajlott. A csoportok a fókuszok 
témái alapján szerveződtek. A közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel zajlott, melynek megértése és alkal-
mazása a közösségi tervezés során nem okozott nehézséget. A csoportmunkát Ötletfúziós metodikával, „forgó 
rendszerben” végeztük, így a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok valamennyi téma elemzésénél 
érvényesülhettek.Az összegzett helyzetelemzést a résztvevők nyomtatott füzet formájában kapták meg visszacsa-
tolásként, s a következő műhely keretében megerősítették azt.  

JÖVŐKÉP TERVEZŐ ÉS CÉLMEGHATÁROZÓ KÖZÖSSÉGI MŰHELY 

A következő műhelyre a kezdeményező csoport tagjai újra a legszélesebb érintetti körnek küldték ki a meghí-
vókat, valamint megjelentették a város honlapján is. A műhelyen 34 személy vett részt, mindhárom szektort kép-
viselve. A jövőkép tervezésében a helyi közösség olyan célállapotot vázolt 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 azonosí-
tották 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 a műhely végén projektgyűjtő lapokat kaptak, amelyeket a célra létrehozott elektronikus projekt-
gyűjtő felületre lehetett feltölteni, (Google adatlap) hogy milyen programokat, beruházásokat szeretnének a ter-
vezett célok mentén megvalósítani. 

OPERATÍV TERVEZŐ KÖZÖSSÉGI MŰHELY 

Az operatív tervező műhely kezdetén a műhelyvezetők először bemutatták az elmúlt alkalommal készült jövő-
képet a résztvevőknek (31 fő vett részt, mindhárom szektor képviseletében), 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. Tiszaföldváron a közösségi műhely 
eredményeként mintegy 40 projektötletet rögzítettek a résztvevők. 

HKFS ELFOGADÁSA, TERVEZÉS EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA 

A fenti folyamat során elkészült HKFS-t a HACS konzorciumi ülés keretében fogadta el és hitelesítette. Az elké-
szült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A kapcsolódó tájékoztatás, az eredmé-
nyek 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 

Tiszaföldvár az észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásában található 7. legné-
pesebb város, a maga 10. 878 lakosával (KSH 2014.). Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó Nagykunság Szol-
nok-Túri-sík kistájegységében, Szolnoktól délre, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó kö-
középső szakaszán, a bal parton, a Tiszazug északi részén fekszik. A várostól legközelebb északra Martfű, délre 
Cibakháza, keletre Mezőhék található. 

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport illetékességi területe a város teljes területe. A településrészek (városrészek) 
hézag és átfedés-mentesen fedik le a város területét, valamint, igazodnak a város speciális településszerkezeti 
elrendezéséhez, a térszerkezeti adottságokhoz, a tradíciókhoz és a jelenlegi funkciókhoz. Tiszaföldváron az egész 
város került lehatárolásra, melyet az alábbi ábrán vázolunk: 

 
 
Városrész 1. / Óváros 
Mariháza, Túri tanya, Szigetitanya külterületek 
 
Városrész 2. 
Őzénhalom külterület 

 
Városrész 3. 
Lehatárolás: északi határ: Remény út és a Podmaniczky 
út északi telekhatára; déli határ: Döbrei János út 
 
Városrész 4. 
Béketelep, Laposiszőlő külterületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiszaföldvárról 1467 óta van írásos emlék. A török 
korban közepes méretű falu volt. Magaslati fekvése és a 
környező mocsarak miatt jól védhető terület volt. A tör-
ténelem során néhányszor feldúlták, felégették, majd 

többször újjáépítették. Gazdasága növénytermesztésen gabona és gyümölcs) és állattartáson (híres volt ménesé-
ről) alapult.1950-től elvesztette járási székhely szerepét, amelyet a nála kisebb lélekszámú Kunszentmárton vett 
át. 1993-tól város lett. Az első világháborúban a kivonuló román csapatok teljesen kirabolták, a második világhá-
borúban többszáz embert veszített, a megszálló csapatok mindent elvittek. A helyiek mindkét háború után újjáé-
pítették a várost. 

A stratégia céljainak megvalósításához a szükséges kulturális erőforrások a városban rendelkezésre állnak. A 
szakmai szereplők közül szerves együttműködés alakult ki az elmúlt években, különösen a művelődési ház, könyv-
tár, múzeum, iskolák és egyházak között és fonódik tovább egyre szélesebb körben. Az ITS is említést tesz róla, 
hogy a civil szervezetek infrastruktúra és eszközök hiányában nem vesznek részt a település közfeladatainak ellá-
tásában. 

A Helyi Akciócsoport tagjai tevékenységükkel az életminőség javításához, a helyi identitás erősítéséhez is aktí-
van hozzájárulnak. Tiszaföldváron arányaiban nagyszámú civil kezdeményezés van(jelentősebb civil szervezetek 
száma 46 az ITS Megalapozó Tanulmány alapján), amely mutatja azt, hogy a helyi lakosok nagymértékben elköte-
lezettek a közösségi tevékenységek iránt. 

Tiszaföldvár város külterületeivel 2015-ben csatlakozott a Tiszazugi Leader Egyesülethez. Jelen stratégia te-
rülete a külterületeket nem érinti, így nincs átfedésben a két terület, illetve nincs lehatárolási konfliktus a két 
stratégia között. 
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A 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. Másrészt 
a város kisközösségeinek civil élete, a művelődési ház kapcsolatrendszeréhez kapcsolódó civil csoportképes a 
települési kisközösségek céljainak (közösségfejlesztés, helyi kulturális élet élénkítése stb.) megfelelő tevékeny-
ségeket megvalósítani és bevonni a város lakosságát. Képes arra, hogy „lehetővé tegye a helyi interakciókat”.  

 
A térség koherenciáját tovább erősítette a városban a 2007-2013 közötti ciklusban megvalósított támogatott 

fejlesztések, melyek a következők voltak: 
 

Pályázati kód Cím Megvalósított tevékenység 

TOP-3.2.1-15-JN1 
Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 

A Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása 

és bővítése melegítőkonyhával és ebédlő-

vel 

TOP-1.4.1-15-JN1  
Zöld Város, Városi Főtér kialakítása 

Tiszaföldváron 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intéz-

mények, közszolgáltatások fejlesztésével 

TOP-2.1.2-15-JN1  -Zöld város kialakítása 
Podmaniczky út csapadékvíz elvezető 

rendszerének kiépítése 

TOP-2.1.3-15-JN1  
Fenntartható települési közlekedésfej-

lesztés Tiszaföldvár 

Körforgalom és közlekedési létesítmények 

építése Tiszaföldvár központjában 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
 Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

ASP központhoz való csatlakozása 

Csatlakoztatási konstrukció az önkormány-

zati ASP rendszer országos kiterjesztésé-

hez . 

ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0002 
Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar 

építése 

Váróterem, jegy- és bérletpénztár kerülnek 

kialakításra. A GPS alapú forgalomirányítási 

rendszer. Üzlethelyiségek kerülnek kialakí-

tásra az épületben. 

7 db gyalog és kerékpáros, valamint 2 

darab gyalogátkelőhely. 

Zárt csapadékvíz elvezető. 

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063 
Tiszaföldvár Központi orvosi rendelő 

és orvosi ügyelet épületének felújítása 

Az alapellátás – háziorvosi, fogorvosi szol-

gálat – minőségének javítása, a 

„családorvosi szerepkör” megerősítése. 

KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242 
Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét 
közintézményének megújuló energiá-
val való ellátására 

202 db – hazai összeszerelésű – egyenként 
255 Wp teljesítményű napelem, 8 db 59 
kVA teljesítményű inverter telepítése  

Forrás: www.palyazat.gov.hu 

 
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport tagjai a városban jelen vannak, eddig is részt vettek esetlegesen egyéb sze-

replőkkel a város életében, fejlesztésében. A helyi közösségek együttműködésében kimagasló szerepet töltenek 

be a kulturális intézmények, szervezetek. A lakosság és a város önkormányzata kevésbé működtek eddig együtt a 

város fejlesztésén, de a jelenlegi CLLD kapcsán közösen teremtődik meg a város fejlesztése minden érintett szféra 

aktív ötleteivel. 

A város kisvárosi mérete lehetővé teszi a személyes kapcsolatokat, interakciókat, az emberek nagyobb 

bevonódásánakkialakulását. Az akcióterület ezért elég kisméretű ahhoz, hogybiztosítsa az emberi és szakmai 

kapcsolatokra alapozott, valamint a közösségbe ágyazott fejlesztésielképzelések megvalósítását, az összetartás 

és közös városi identitás érvényesülését. 
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 
elemzése 

3.1. Helyzetfeltárás 

3.1.1. A térszerkezet specifikumai 

Tiszaföldvár esetében egy fiatal városról van szó, amely városi rangját csak 1993-ban kapta vissza, egyedi tér-

szerkezeti pozícióval, és településszerkezeti sajátosságokkal rendelkezik.  A város a Kunszentmártoni járás északi 

részén fekszik, a megye 7. legnépesebb települése járáson belül a legnépesebb település. Tiszaföldvár megye vá-

rosaival való összehasonlításban a kevésbé kedvező gazdasági és társadalmi helyzetben lévő településekhez soro-

landó. Erre a tényre leginkább az álláskeresők abszolút és relatív értéke utal. Ugyanakkor a város a tiszazugi 

településekhez képest szinte minden jellemzőjét tekintve kedvezőbb helyzetben van. 

Tiszaföldvár város országos vagy regionális jelentőségő funkcióval nem rendelkezik. 

A Kunszentmártoni járáshoz 11 település tartozik. A járásban két városi jogállású település van, az egyik Kun-

szentmárton a másik maga Tiszaföldvár. Öcsöd és a Tiszaföldvárral szomszédos Cibakháza nagyközségek, míg a 

további hét település (Csépa, Cserkeszőlő, Nagyrév, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas) község.A települé-

sek funkcionális kapcsolatrendszere összefüggésben van azok közigazgatási szerepkörével (azaz egy járási központ 

nagyobb valószínűséggel válik egyben funkcionális vonzásközponttá is), de az nem feltétlen determinálja sem a 

valós vonzáskörzet, sem pedig a funkcionális hovatartozás alakulását.  

A városok funkcionális térségének nagysága jelentősen függ az általuk nyújtott funkciók és szolgáltatások tér-

ségi vonzerejétől (minőség és kapacitás vonatkozásában), illetve a közelükben lévő egyéb vonzásközpontoktól, 

amelyek erejüknél fogva esetleg elszívó hatást jelentenek. A témában releváns Jász-Nagykun-Szolnok megyére 

vonatkozó vizsgálatot az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség készítette a 2014-2020-as tervezési idő-

szakra történő felkészülés során 2013-ban.  

Tiszaföldvár nem rendelkezik önálló funkcionális várostérséggel, helyzete ugyanakkor igen sajátos. A Tiszaföld-

vár önmaga is néhány funkciót tekintve vonzerővel bír a környező és a tágabb térség településeinek lakosságára, 

miközben a város Szolnok kiterjesztett vonzáskörzetében a szomszédos járás legdélebbi városával (Martfűvel) él 

„szimbiózisban”.  

A vasútnak fontos szerepe van a megyeszékhely, Szolnok, a Főváros, továbbá Debrecen elérhetőségében. A já-

rásközpontba történő utazáshoz a jelenlegi közlekedési feltételek nem megfelelőek. A vasút ugyan megfelelő 

rendszerességgel közlekedik, de a járásközponton belül ehhez nem kapcsolódik tömegközlekedés. 

Tiszaföldvár funkcionális tekintetben hiányos funkciójú középfokú központ, amely ennek megfelelően csak bi-

zonyos funkciók tekintetében rendelkezik változó kiterjedésű vonzáskörzettel. A hiányosságot a közigazgatási pl. 

kormányablak, foglalkoztatási ügyek (jelenleg csak alkalmi) és egészségügyi térségi funkciók (szakellátás) jelentik, 

ezeket a szolgáltatásokat egyrészt a járási székhelyen (Kunszentmárton) másrészt a megyeszékhelyen (Szolnok) 

veszik igénybe a helyi lakosok. 

A település szerkezete 

A külterület nagy része monokultúrás szántóföldi művelés alatt áll, ehhez a legjobb adottságokkal a közigazga-

tási határ keleti fele rendelkezik, ahol kiváló minőségű talajadottságok jellemzőek. Az egykor virágzó szőlőter-

mesztés is visszaszorult, a területek nagy része felhagyott, gondozatlan és mára belterülethez tartozik, komplex 

rehabilitációt igényel. 

A tájképben a magaslati városrészének látványa egyedi jelleget kölcsönöz a településnek, tájképvédelemben 

azonban csak a Tisza és a Holt-Körös mentén található galériaerdők részesülnek. Alacsony a természetközeli társu-

lások aránya. Jelenleg az ”ex lege” védett kunhalmokon és szikes tavon kívül országos természetvédelmi oltalom 

alatt csak a Tiszához és a Holt-Köröshöz köthető területek állnak. 

Tiszaföldvár nagy földrajzi kiterjedtsége, belterülete miatt a helyi autóbuszjáratnak fontos közlekedési szerepe 

van, ami biztosítja a vasút és a belváros közintézményeinek elérhetőségét. Mivel a lakosság jelentős számban 

kerékpárral közlekedik, ezért a közlekedésbiztonság szempontjából fontos, hogy Tiszaföldváron nincs összefüggő 

kerékpárút hálózat. Emellett fontos lenne a kerékpárút hálózat térségi szintű bővítése Martfű és Cibakháza irá-
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nyába. Ugyanakkor egyes nevelési-oktatási intézmény, és pl. az OTP mellett nincs elegendő parkolóhely, az út 

menti zöldfelületek igénybevétele városképi szempontból hátrányos. 

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 

A volt mezőgazdasági üzemek területén, a tanyás területek – elsősorban a felhagyott tanyák területe, de több 

esetben a lakott tanyák környezete is építési törmelékkel azonosítatlan hulladékkal, autógumikkal, roncsgépjár-

művekkel terhelt. A tanyák kialakulásakor kialakított tudatos térrendezés pedig elveszett. Sajnos nemcsak a pusz-

tuló épületek maradványai szlömösítik a város területeit elszórtan, hanem az ott hagyott, odahordott hulladék is. 

Legnagyobb gond a Homok városrészen tapasztalható, de a város egyéb részeiben is tapasztalhatók a degradáló-

dás jelei.  

A szegregációval terhelt terület környezetének leépüléséhez a környezettel szembeni közömbösség, igényte-

lenség nagyban hozzájárul. 

 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a térszerkezet speci-
fikumai részhez 

A helyi közösség a térszerkezeti fókuszpont megállapításait elfogadta. A szakmai anyaggal össz-
hangban a közösségi helyzetelemző műhely megállapította, hogy fontos lenne a környező telepü-
lésekkel összekötő bicikliút létesítése, és a helyi kerékpárút hálózat fejlesztése. Mindehhez 
hozzáfűzték, hogy a közelmúltban átadott kerékpáros út már most javításra szorul. A középiskola 
térségi vonzerejét a szakmai anyag és a közösségi helyzetelemző műhely egyaránt erősségnek, a 
városon belőli szegregátumok kialakulását pedig egyaránt gyengeségnek látják.  

A szakmai anyagban nem került említésre, de a helyzetelemző műhelyben lehetőséget látnak a 
helyi gyümölcstermesztésben és pálinkafőzésben. A csak helyben termesztett szőlő és gyümölcs-
fajták megőrzésében, újrafelfedezésében. A helyi egyedi gyümölcstermesztő kultúra megőrzését 
nehezíti, hogy a régi virágzó gyümölcsösök területe, az úgynevezett Homoki terület hanyatlik, ma 
gondozatlan felhagyott birtokok jellemzik, mivel a romló közbiztonság miatt „más szedi le a java-
kat”, így a gazdák többsége felhagyott a termeléssel. 

3.1.2. Környezeti adottságok 

Tiszaföldvár belterületének nagy része a Tisza bal partján, az ártérből K-re nyúló, mély fekvésű (82-83 m tszf.) 

öblözetek mentén magasodó löszös táblán (85-87 m tszf.) fekszik. A közigazgatási terület természetföldrajzi táj-

beosztás alapján négy kistáj metszéspontjában található. A Szolnoki- ártér, Szolnok-Túri-sík és a Tiszazug kistájak a 

Közép-Tisza-vidék közép-tájhoz, míg a DélTisza-völgy kistáj már az Alsó-Tisza-vidék középtájhoz tartozik. Mindkét 

érin-tett középtáj az Alföld nagytáj része. A domináns Szolnok-Túri-sík kistáj 80 és 105 m közötti tengerszint feletti 

magasságú, löszszerű üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság. A közigazgatási határra eső rész 50 százaléka ala-

csony ármentes síkság, 25-25 százaléka enyhén hullámos síkság, illetve ártéri szintű síkság, megtűzdelve kusza 

hálózatot alkotó elhagyott folyómedrekkel, morotvákkal, valamint a kunhalmokkal. 

Természeti adottságok  

Tiszaföldvár esetében döntő mértékben a Tisza szabályozásához, illetve az állattartás-hoz/szántóföldi növény-

termesztéshez köthető a természetes növénytársulásokban végbe-ment alapvető változás. A település a Tiszántúli 

flórajárásba tartozik, egykor a határ jelentős része állandóan, más része időszakosan vízjárta területnek számított, 

ebben az időszakban a természetes növénytakarók jelentős kiterjedésben volt jelen. A vadregényes ártéri terüle-

tekkel ellentétben főként a D-i határrész képe jóval homogénebb volt. Itt a homokkal borított magasabb hátakat 

homokpuszta gyepek borították.  

Napjainkban a környező terület nagy részén nem a természetes, hanem mesterséges ökológiai rendszerek 

(módosított fajösszetételű erdők, száraz rétek és legelők, mezőgaz-dasági kultúrák és gyomnövényzetük, egyéb 

gyomvegetáció) foglalnak helyet. A fajgazdag élőhelyek nagy része eltűnt, a megmaradtak kiterjedtsége erőtelje-

sen lecsökkent, növényzetük sok esetben degradálódott.  

Egyedi tájértékek 

Tájképi szempontból a település nyugatról, Martfű felőli útról megközelítve nyújtja a legvonzóbb látványt. A 

természetes magaslaton megjelenő épületek tömege egyedi tulajdonság a környező településekhez képest. Jász-

Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve táj-képvédelem szempontjából még két kategória „országos jelen-
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tőségű”, valamint „térségi jelen-tőségű” szerint emelik ki a védendő területeket, amelyekből a térségű jelentősé-

gűnek minő-sültek a belterületről keletre fekvő részek. 

Magas természeti értékű területek 

A Vidékfejlesztési Program zonális természetvédelmi célprogramjai olyan konkrétan lehatárolt, ún. magas ter-

mészeti értékű területeken (továbbiakban: MTÉT) támogatják a gazdákat a természetkímélő gazdálkodási módok 

kialakításában és fenntartásában, ahol a mezőgazda-sági hasznosítás folytatása különösen fontos feltétele az élő-

világ, a tájkép, valamint az épített és történeti értékek hosszú távú megőrzésének. Az MTÉT célja a Hortobágy 

egyedülálló madárvilágának megőrzése, különös tekintettel a mezőgazdasági területekhez szorosan kötődő túzok-

ra, valamint a természetvédelmi és gazdálkodási érdekek összehangolása az időszakosan tömegesen megjelenő 

védett madárfajok (daru és különböző vadlúdfajok) esetében. 

Országos védelem alatt álló területek 

Tiszaföldvár közigazgatási területét országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területből ket-

tő érinti (Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet, Körös-Maros Nemzeti Park). A település közigazgatási területén jelenlévő 

országos jelentőségű, a törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek a kunhalmok és szikes tó. 

Kunhalmok: Az 2009-ben készült településrendezési eszközök alátámasztó munkarészét képező örökségvé-

delmi hatástanulmány szerint a korábbi 6 helyett csak a Göti-halom (hrsz: 0128/b) képvisel értéket, a többi kivétel 

nélkül roncsolt felszínű, illetve elszántásra került.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának előze-

tes adatszolgáltatása alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósá-

gi határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett szikes tóval érintett terület az Érhalmi-dűlőben található. 

Helyi védelem alatt álló területek 

A konkrét védelembe helyezett értékeket az egyes helyileg védett építményekről és természeti értékről szóló 

43/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Ez utóbbi 1 § e) pontja alapján egyetlen természeti 

érték áll jelenleg helyi védelem alatt: A tiszaföldvári 73 hrsz-ú közterületen (Kossuth tér) található kocsányos 

tölgy. 

Nem áll védelem alatt, azonban jelentős tájképi értéket képvisel az Érhalmi-dűlőben talál-ható szikes gyep és 

szélein húzódó nemesnyárfa fasor. A város külterületén található Gött-kastély parkja ugyancsak jelentős értéket 

képvisel, mely nem természetvédelmi, hanem műemlékvédelmi oltalom alatt áll.  

Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

A tájhasználatból adódóan több kezelésre, rendezésre szoruló terület volt és jelenleg is van a településen. A 

vizsgált terület tájhasználati konfliktusa egyrészt az ingatlan-nyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat közötti 

eltérésekből adódik, melyben a legnagyobb rendezetlenséget a Homoki városrész felhagyott, gondozatlan telkei 

jelentik. A komplex rehabilitációt igénylő területen több teleknek az egykori TSZ időszak megszűnése után, még 

tulajdonjogi helyzete is bizonytalan, más esetben pl. a tulajdonosok elvándorlása, kiöregedése miatt hagyták fel a 

művelést. A konfliktusok elkerülése és a területek hasznosítása érdekében komplex tájrehabilitációs program 

kidolgozására (tulajdonjog rendezése, terep-rendezés, telekosztás, telekméretek racionalizálása) lenne szükség. 

Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

A helyi rendeletek közül a közterületre vonatkozó legfontosabb elemeket a zöldterületek használatát, fenntar-

tását a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, a zöldterületek használatáról, valamint a helyi közutak 

nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 16/2014.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Min-

demellett az egységesebb és szabályozottabb településkép kialakítása érdekében felvetődött egy a közterületen 

ültethető lágy és fás szárú növények telepítéséről, kezeléséről szóló rendelet megalkotása is, amelyhez megalapo-

zó anyagként közterületi növénykataszter elkészíttetése is tervezett (nyári gyakorlat keretében, szakirányú kép-

zésben résztvevő diákok bevonásával).  

Tiszaföldvár belterületén kifejezetten kevés a közcélú, szabadon látogatható, rekreációs célt szolgáló zöldfelü-

let. A város területének mindössze 0,23 %-a (2,7 ha) zöldterület. 

 
 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a környezeti adottsá-
gok részhez 
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A környezeti fókusz esetében a természeti környezetvonatkozásában a helyi közösség is erős-
ségnek tekinti a Tisza közelségét, a feltárt gyógyvizet, a város környezetében lévő tavakat, valamint 
a város közelében, Tiszaföldvár közigazgatási területén lévő Kunhalmokat. Ugyanakkor a szakmai 
anyaggal összhangban megjegyezték, hogy hiányoznak a családi és ifjúsági kültéri közösségi terek. 
Fontos kiegészítése a szakmai helyzetelemzésnek a lakók településük erősségének látják a parkok-
kal övezett kertes házakra épülő jellegzetesen alföldi városképet.  Így annál is inkább problémát 
jelent a település szegregált részeiben látható gondozatlan utcakép, illegális szemétlerakás, vala-
mint a vasútállomás gondozatlan koszos külleme, elhanyagolt környezete. 

Az épített környezet tekintetében a szakmai elemzés említi a város külterületén található Gött - 
kastély parkját, amely jelentős értéket képvisel, azonban a helyi helyzetelemző műhelyben spon-
tán nem említették. Viszont a múzeumot, a templomot és a parasztházakat a település fontos 
erősségének tartják. 

A természeti és épített környezet jelenléte számos kiaknázható lehetőséget rejt magában a vá-
ros számára. Ennek tudatosítására, a környezeti értékek védelmének elősegítésére a helyi közös-
ség szerint szükséges lenne szemléletformáló, szemléletváltozást elősegítő programokra a 
városban. Ilyen a TE SZEDD Magad Mozgalom, melynek eseményeit évente többször lehetne helyi 
szinten megszervezni. A közbiztonság javításával megőrizhető lenne a helyi egyedi gyümölcster-
mesztő kultúra. A strand fejlesztése pedig a feltárt gyógyvízben rejlő lehetőségeket kiaknázásában 
segítene. 

 

3.1.3. Kulturális erőforrások 

Tiszaföldváron a kultúra és közművelődés intézményeit a Művelődési Ház, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és a 

Városi Könyvtár képviseli. Az intézmények helyi és térségi vonzáskörzettel rendelkeznek, a múzeum vonzása kiter-

jed a szomszédos megyékre is. 

Közösségi művelődés, kultúra 

Városi Művelődési Ház (Tiszaföldvár, Malom út 1.)  
A Tiszaföldvári Városi Művelődési Házat 1957-ben alapították. Jelenlegi helyére, az egy-kori malom, majd TSZ 

iroda épületébe (Malom út 1.) 1995-ben költözött. A jelenlegi épület nagyobb, mint az intézménynek korábban 

helyet adó épület és hosszabb ideig üresen állt mielőtt az intézmény beköltözhetett. Az épület eredeti funkciója 

irodaépület volt, ebből jelentős kihasználhatósági problémák adódnak. A Művelődési Ház gyűjtőházként funkci-

onál, azaz a programok és tevékenységek széles körét fogadja be. Az intézmény szabadkapacitásának hatékony 

kihasználása érdekében helyiségeit bérbe adja (Magyar Agrárkamara, Logopédia, Pályaválasztási Tanácsadó stb.). 

Az intézmény helyiségeit a KLIK is használja. A Művelődési Ház biztosítja a helyszínt és technikát az önkormányzat 

tájékoztató rendezvényeihez. A Városi Művelődési Ház működtetésében 2 fő szakalkalmazott vesz részt. A mun-

kaerőforrást a közfoglalkoztatási programból (2 fő) és a kulturális közfoglalkoztatás programból (2 fő) egészíti ki, 

így az utóbbi négy évben már 9 fő dolgozhatott az intézményben.). 

A Városi Művelődési Ház gyakran használ külső helyszíneket rendezvényeihez: Városi Galéria, sportcsarnokok 

(Homoki, a Kossuth és az Ószőlői Általános Iskolák tornacsarnokai), strand, gimnázium. Jelentős számú rendez-

vényt bonyolítanak közterületeken (elsősorban a gimnázium előtti szervízúton és a hozzá kapcsolódó parkolóban 

(koncertek, bemutatók, főző-versenyek, karácsonyi programok stb.) Az intézmény látogatottsága az Önkormány-

zat tájékoztatása szerint 2015-ben 42 389 fő volt (beleértve minden külső helyszínen megrendezett eseményt is).  

A Művelődési Ház a város zenei életének is központja. Működéséhez kapcsolható alkotó közösségek a 95 éve 

működő Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület és a 10 éve fennálló Pedagógus Női Kar. A Művelődési Ház tevékenysé-

ge az egész város és a tágabb térség lakosságát célozza, ugyanakkor a fiatalok célcsoportjának megszólítására még 

volnának kihasználatlan lehetőségek. A Művelődési Ház szoros kapcsolatot ápol a Városi Galériával, a helyi civil 

szervezetekkel és az egyházakkal is. Számos helyi civil szervezet tart itt rendezvényeket.  

A Művelődési Ház által szervezett hagyományos rendezvény a Paprikás Ételek Nemzet-közi Főzőversenye, ami 

10 éve minden esztendőben megrendezésre kerül a városban.  

Tiszaföldvári Hírlap 



 
15 

Az 1.000 példányban megjelenő önkormányzati lapot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. adja ki, 

szerkesztősége a Városi Művelődési Házban működik. A lap külső megbízási szerződés által szerkesztett és írt köz-

életi és információs havi lap, ami színes borítóval és fekete-fehér beltartalommal térítés ellenében érhető el.  

Tiszazugi Földrajzi Múzeum (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 101.)  

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum eredetileg a Polgármesteri Hivatallal szemben található volt református iskolá-

ban talált helyet. 2006-ban egyházi kárpótlás keretében kapta meg a múzeum a jelenlegi épületét. A jelenlegi 

kétszintes épületben kiállítótér, könyvtár, iroda és kiszolgáló raktár található. Az épülethez tartozó telek kezdettől 

komoly lehetőségeket tartogatott, mi a 2010-ben megvalósult Jász kapitányok nyomában c. projekt keretében 

indult fejlődésnek. Ekkor épült a kerti pavilon, szabadtéri foglalkoztató (itt előadások tarthatók jó időben, és van 

itt egy kemence is).  

Tevékenységek: Tiszazugi Földrajzi Múzeum besorolása szerint tájjellegű múzeum. 100 m2 állandó kiállítás 

működik benne, ami elsősorban a Tiszazug természeti értékeit mutatja be. További 55 m2 - en időszaki kiállítások 

megrendezésére van lehetőség. A Kossuth Ház-ban 2 oktatóterem került kialakításra két eltérő korosztálynak, 

ugyanitt a raktár formában kiállított helytörténeti anyag látogatható és 7 virtuális pont is kialakításra került. Az 

intézmény másik fő tevékenységét a múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik részben helyben, illetve utazó mú-

zeum formájában. 

Városi Könyvtár (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 115.)  

A Városi könyvtárt 1952-ben alapították. Az épület alapterülete: 269 m2. A könyvtárnak korábban Ószőlőn volt 

egy telephelye, de az 2012. november 30-án megszűnt. A könyvtár állománya összesen 61.073 db kötet. Az általá-

nos könyvtári szolgáltatáson kívül (kölcsönzés, helyben olvasás stb.) a könyvtár különböző foglalkozásokkal és 

programokkal (versenyek, csoportjátékok stb.) várja a gyerekeket. A gyermekkönyvtár 80m2 alapterületű. A 

tiszaföldvári Városi Könyvtárban a gyerekeknek lehetőségük van pl. arra, hogy csoportosan részt vegyenek a 

Gyermekkönyvtár által szervezett videó vetítéseken.  

Civil kezdeményezés a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület, Tiszaföld-vár Városi Galéria (Kos-

suth L. utca 163). Minden évben 7-8 alkalommal nyit új tárlatot a galéria, ahol alkalmanként 2-3 alkotó mutatkozik 

be alkotásaival. Emellett két állandó kiállító is helyet kapott a Városi Galériában (Erdős Hanna olimpiai- és világ-

bajnok mestercukrász állandó cukorkiállítása, és a Tiszaföldvár Népi Díszítő Művészeti Kör hímzései). 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a kulturális erőfor-
rások részhez 

Az fókuszcsoportban elhangzottak – összhangban a helyzetfeltáró elemzésben foglaltakkal – 
fontos szerepet töltenek be a városi kulturális intézmények a település életében, amelyre erősség-
ként tekintenek, és a jövőben építeni lehet ezekre az intézményekre, kezdeményezéseikre. Szin-
tén erőssége a település már meglévő tevékenységei közül a nagyobb kulturális rendezvények (pl. 
Motoros Találkozó), amelyek számát gasztronómiai jellegű térségi, regionális kiterjedésű rendez-
vényekkel lehet bővíteni, amelyek jó hatással lennének a helyi turizmus fejlődésére is. 

Fejlesztendő területként merült fel a szabadtéri kulturális és egyéb közösségi rendezvényeknek 
helyet biztosító infrastruktúra biztosítása, valamint a helyi fiataloknak szóló szolgáltatások kialakí-
tása, hogy ez a társadalmi csoport is aktívan vegyen részt a település életében. 

A helyi roma lakosság, az általuk képviselt kulturális értékek bemutatása szintén növelné a tele-
pülés már most is sokszínű kulturális kínálatát. A közös kulturális rendezvények hozzájárulnak a 
roma közösség beilleszkedéséhez a település mindennapi életébe. 

3.1.4. Közszolgáltatások 

Tiszaföldvár számos alap- és középfokú intézményi funkcióval rendelkezik, amelyek humán közszolgáltatások-

hoz kötődnek. A középfokú humán közszolgáltatások közül egyedül az egészségügyi szakellátás nincs jelen a tele-

pülésen, csak fizetős formában érhető el né-hány szakrendelés. A humán közszolgáltatások vonzáskörzete 

szolgáltatásonként változó: a területileg legszélesebb vonzáskörzettel a középfokú oktatási intézmény és a múze-

um rendelkezik, valamint a város saját finanszírozásában önkéntesen működtetett középfokú szociális szakellátó 

intézménye (Egyesített Szociális Intézmény szakmai részeként működő Idősek otthona, bentlakásos intézmény). 

Oktatásügy, Köznevelés 
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Tiszaföldváron három óvodai intézmény található, mindhárom önkormányzati fenntartásban működik. Egyházi 

óvoda és családi napközi nincs a településen. Mindhárom intézmény egy központi épületegyüttessel és egy telep-

hellyel rendelkezik. Egyesített óvodai intézmény létrehozására vonatkozóan nem született döntés az önkormány-

zatnál és nincs folyamatban (tervben) ilyen lépés. Ennek oka elsősorban az intézmények pedagógiai programjában 

jelentkező jelentős különbségekben rejlik. Az óvodák általános problémája az épületek leromlott állapota mellett 

(lásd alább intézményenként), hogy az óvodapedagógusok jelentős hányada 3-8 éven belül nyugdíjba megy. 

Ugyanakkor nincs utánpótlás, amióta megváltozott a gimnázium szakközépiskolai képzési rendszere. A pedagógiai 

szakirányon tanuló szakközépiskolások a gyakorlatot a helyi óvodákban végzik, ugyanakkor általában nem itt he-

lyezkednek el. Az utánpótlás folyamatos kinevelése nehézkes, így hirtelen fog jelentkezni a pedagógushiány pár 

éven belül. Az ebből adódó előre látható problémák miatt szükséges és hasznos lehet egy ösztöndíjprogram beve-

zetése. 

2015/16-os tanévben az óvodai intézmények közül a Vadárvácska Óvoda és tagintézménye, illetve a Belterületi 

óvoda székhelye közel teljes kihasználtsággal bír (96% és 99%). Extrém mértékben kihasznált a Homoki óvoda 

Ószőlői tagintézménye (112%), ennél az intézménynél tehát a tagóvodára jelentősebb az igény, mint az intézmé-

nyi székhelyre). 

Tiszaföldváron három általános iskola működik, mindhárom intézmény a KLIK fenntartásban és működtetésé-

ben van. Az intézmények átadása 2013-ban történt meg. A KLIK és az önkormányzat között megkötött szerződés 

szerint önkormányzat évi 96 millió Ft-tal járul hozzá a létesítmények működtetéséhez.  

Az iskolák mindegyikéhez tartozik tornaterem/csarnok, amelyek változó korúak (15-33 év), közös vonásuk, 

hogy mind jelentősebb rekonstrukciót igényelne. (A Malom úti telephely nem rendelkezik megfelelő tornaszobá-

val.) Az intézmények kihasználtsága nem éri el a 100%-ot. A statisztikai adatok szerint e tekintetében a Pap Berta-

lan Ószőlői Általános Iskola van a legkedvezőtlenebb helyzetben – itt 60% volt az elmúlt tanévben a 

kapacitáskihasználtság az alapító okirat alapján.  

Tiszaföldváron speciális helyzetű intézmény a Révay Iskola és Gyermekotthon (teljes ne-vén Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény és Kollégium), ami megyei fenntartású. Az iskola Homokon, egy 150 éves kastély köré szerveződő területen 

működik. Tanulói a megye egész területéről érkeznek.  

Tiszaföldvár egyetlen középiskolai oktatási intézménye a Hajnóczy József Gimnázium Szakközépiskola és Kollé-

gium. Jelenleg a fenntartás és működtetés is a Jász-Nagykun-Szolnok megyei KLIK-hez tartozik. 

Egészségügy 

- Alapellátás 

Tiszaföldvár egészségügyi alapellátását öt felnőtt háziorvos, két gyermekorvos, két fogorvos, egy labor és egy 

központi ügyelet biztosítja. A védőnői szolgálat a kötelező alapellátás részeként biztosított. Az alapellátás öt hely-

színen történik, az ellátást biztosító épületek állapota és felszereltsége változó, általában kielégítőnek, megfelelő-

nek mondható. Az alapellátás keretében alkalmanként elérhető az allergológiai szűrés és a hallásvizsgálat is. A 

háziorvosi praxisok körzeti, területi ellátási rendszerben működnek, minden orvos vállalkozóként dolgozik. Az 

önkormányzat alkalmazásában csak a laborasszisztensek és a védőnők vannak. Az alapellátásban részt vevő orvo-

sok átlagéletkora 50 év felett van – két háziorvos a 70 év feletti korosztályhoz tartozik. Hamarosan nagy szükség 

lesz új, fiatal háziorvosokra. 

- Szakellátás 

Szakellátást biztosító intézmény nincs a településen, ugyanakkor egyes szakellátási formák térítés ellenében 

elérhetők. Az egyetlen ingyenesen elérhető szakellátás a reumatológia és fizikoterápia. 

- Szociális és gyermekvédelmi ellátás 

Minden 10 000 lakos feletti településen kötelező az önkormányzatnak bölcsődét működtetni. Tiszaföldváron a 

bölcsőde 2006-ban épült zöldmezős beruházásként. Az épület típus-bölcsőde: az épületben 2 csoportszoba és egy 

gondozási egység van. Az alkalmazottak lét-száma 7 fő.13 Az épület kapacitása az igényeknek megfelelő, nem 

mindig 100%-os. 2015 végén a 26 férőhelyet 21 beíratott gyermek foglalta el. Az év során a kihasználtság változó 

–általában a tavaszi időszakban várható a maximális vagy ahhoz közeli kihasználtság. A GYED extra feltételei miatt 
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egyre többen térnek vissza dolgozni idő előtt, ezért a jövőben teljes kihasználtság várható. Várólista egyelőre 

nincs. A bölcsödében nincs hátrányos helyzetű gyermek, minden gyermek szülője foglalkoztatott. 

Tiszaföldváron egyetlen szociális szolgáltató intézmény működik, a Tiszaföldvári Egyesített Szociális Intézmény 

(ESZI), ami három telephelyen végzi tevékenységét. Az intézmény alap és szakellátást egyaránt végez. Az intéz-

mény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Sztv.- 57. § alapján működik:  

Biztosított szociális alapszolgáltatás:  

- szociális étkeztetés,  

- házi segítségnyújtás,  

- családsegítés,  

- nappali ellátás - idősek klubja. 

Az ESZI a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - többször módosított - 1997. évi XXXI. tör-

vény (továbbiakban: Gyvt.) 38.§, 39.§, 40.§ alapján gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgáltatás is 

biztosít. Az alapszolgáltatások biztosítása mellett az intézmény az Szt. 67.§ és 68.§ szerint a személyes gondosko-

dás keretébe tartozó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi részleget működ-

tet. 

 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a közszolgáltatások 
részhez 

A helyzetelemző műhelyben elhangzottak alapján elmondható, hogy a helyi lakosság alapvető-
en elégedett a település közintézményi ellátottságával. A település méretéhez megfelelőnek tart-
ják az oktatási, egészségügyi és rendvédelmi intézmények számát. Mindez mellett az iskolák 
infrastrukturális állapotát – a szakmai helyzetelemzéssel összhangban – javítandónak tartják. Szin-
tén a szakmai helyzetelemzéssel összhangban állapították meg, hogy veszélyt jelent az orvosi kar 
elöregedése. Az előzetes helyzetelemzéshez hozzáfűzték, hogy a település útjainak, járdáinak álla-
pota szélsőségesen eltérő, továbbá, hogy a posta túlzsúfoltsága enyhítendő, valamint, hogy a Ba-
log sarki csomópont fejlesztést igényel. 

Hiánypótló szolgáltatásként merült fel a nyári napközi és óvodai ellátás megszervezése, és az 
idősgondozás fejlesztése. 

A helyzetelemző műhelyben lehetőségként fogalmazták meg a bűnmegelőzési programok mű-
ködtetését a lakosság bevonásával, szintén a közbiztonság javítása érdekében fogalmazták meg a 
térfigyelő kamerarendszer telepítését. 

3.1.5. A társadalom állapota 

Tiszaföldvár lakónépessége a KSH 2014-es helységnévkönyve alapján 11 082 fő volt 2014. elején.  A lakó- és ál-

landó népesség száma nem szükségszerűen egyezik. Minél jobban közelít a két szám, annál több bejelentett lakos 

él életvitelszerűen a településen. Ritka jelenség, hogy a lakónépesség száma meghaladja az állandó népesség 

számát, ilyen nem volt tapasztalható Tiszaföldváron az elmúlt 15 évben. Jellemző trend ugyanakkor, hogy a lakó-

népesség száma egyre inkább elmarad az állandó népességétől, míg mindkettő tendenciózusan csökken. 

Tiszaföldvár csökkenő népességszám mellett elöregedő tendenciát mutat. Az utóbbi években a korcsoportok 

belső aránya jelentősen átalakult. Ez leginkább a 60 év feletti korcsoport arányának látványos növekedésében 

nyilvánul meg. E korcsoport 2000-ben 19,7%-át, míg 2014-ben 24%-át tette ki az állandó népességnek. Mindeköz-

ben a 17 év alatti korcsoportok mindegyikének belső aránya fokozatosan csökkent. A mindenkori 0-3 évesek ará-

nya 2,8%-ról 2,5%-ra, 3-5 évesek aránya 3,7%-ról 2,7%-ra, 6-13 éveseké pedig 10,3%-ról 8,1%-ra csök-kent 2000 

és 2014 között. 

2011-ben a hazai nemzetiségek együttes száma 318 fő volt Tiszaföldváron. Ez a teljes népesség csupán 2,8%-a 

(a válaszadók 3,3%-a). A Kunszentmártoni járásban ez az arány 3,8%-os, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

5,7%-os. Tiszaföldváron a hazai nemzetiségeken belül legnagyobb számban a cigány (romani, beás) népesség kép-

viselteti magát: 238 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek (lakónépesség 2,1%-a). Ez a szám az összes Tisza-

földváron élő hazai nemzetiség 75%- a. A járásban 3,1% a megyében pedig 4,9% a cigány nemzetiség aránya a 

lakónépességen belül. 

Jövedelmi viszonyok, életminőség 
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A háztartásokban élők életminősége a lakások komfortosságát tekintve jelentősen javult 2001 és 2011 között. 

Az összkomfortos lakások aránya 5%-kal javult ugyanakkor még mindig nem éri el a megyei átlagot. A komfortos 

lakások aránya jelentősebb mértékben nőtt Tiszaföldváron (nyolc százalékponttal), ez közel azonos a megyei nö-

vekedés mértékével. A komfort nélküli lakások aránya a megyeit meghaladó mértékben csökkent és már szinte 

eléri a megyei szintet. 2015 évre a közcsatornával ellátott lakások aránya Tiszaföldváron 76,8%-ra nőtt. Az összes 

lakásszám jelenleg (2016. január) 4690 db, ebből közcsatornába bekötött lakás 3602 db. 

Az egy főre jutó éves nettó jövedelem (2013) Tiszaföldváron megyei viszonylatban átlagosnak mondható. A vá-

rosban az egy főre jutó éves nettó jövedelem 800 000 – 1 000 000 Ft között volt a vizsgált évben. (Az adatok az 

ITS-ben találhatók.) 

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok 

Tiszaföldvár társadalma – csakúgy, mint Magyarország társadalma általában – polarizálódik. Ugyanakkor, mivel 

az általános jólét szintje az alacsony jövedelmek miatt nem kifejezetten magas, a különbségek nem olyan látvá-

nyosak, mint az ország központi vagy nyugati területein. Az utóbbi években jelentős számban érkeznek cigány 

származású családok főleg Szolnokról. A helyi romák és a betelepült romák között a Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője szerint nincs feszültség. A városban a mélyszegénység extrém formákat ölt és elsősorban – a később 

részletesen elemzett – szegregátumokban koncentrálódik. A mélyszegénységhez esetenként a társadalmi nor-

máknak nem megfelelő viselkedés párosul: önkényes lakásfoglalás, elhagyatott házak széthordása – ez különösen 

a betelepülők körében jellemző. A családokban a felnőttek deviáns viselkedése (drogfogyasztás), a tanulás, tudás 

alacsony presztízse természetszerűleg kihat a gyermekekre, amit a város oktatási intézményeiben dolgozó peda-

gógusok nyomon követnek. Elmondásuk szerint a helyzet évek óta egyre kedvezőtlenebbé válik. A hátrányos hely-

zetű gyerekek magas aránya a Homok városrészben ennek a romló helyzetnek az indikátora. 

Civil szerveződések, közösségek 

Tiszaföldváron számos egyesület és civil szervezet működik, az ITS Megalapozó Tanulmány 46 jelentősebb, 

működő civil szervezetet sorol fel. Működési helyük elsősorban a Művelődési Ház, itt jelképes összegért vagy 

ingyenesen jogosultak a helyiségeket használni a Ház által meghatározott rendben. A városban Civil Ház nincs, 

egyes szervezeteknek (pl. Polgárőrség, nyugdíjas klub stb.) az önkormányzat biztosít üresen álló épületeket térí-

tés-mentesen vagy jelképes bérleti díjért. A civil szervezetek önfenntartásra kényszerülnek. További működést 

biztosító/segítő forrás az önkormányzattól származik: ennek megszerzése érdekében a szervezetek évente egy 

alkalommal pályázatot nyújtanak be, melyet a testület szakbizottsága bírál el. A civil keret az éves költségvetés 

keret terhére a pályázatban megjelölt cél alapján kerül szétosztásra. Az éves keret 2 millió Ft a civilek és 3 millió Ft 

sport célokra. A civilek közül mindenki részesül a keretből, de mivel minden igénylő kap, az egy szervezetre eső 

összeg szinte jelképes (ez cca. 50 000 Ft, ami egy-egy esemény megrendezésére elegendő). A rangos, ismert szer-

vezetek támogatása pl. Férfi kórus ennél esetenként valamivel magasabb. 

A civil szerveztek egyike sem kötött feladatellátási szerződést az önkormányzattal, azaz közfeladatok végzését 

nem vállalták fel. Ezek mindegyikét az önkormányzat végzi. Ugyanakkor az évenként megítélt és felhasznált keret-

re vonatkozóan a civil szervezetek támogatási szerződést kötnek az önkormányzattal és a forrás felhasználásáról 

beszámolót készítenek. 

 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a társadalom állapota 
részhez 

A helyzetelemző műhelyen a szakmai helyzetelemzésből különösen fontosnak tartották azt, 
hogy a fiatalok elvándorlása egy elöregedő és romló iskolázottsági mutatókkal rendelkező város 
képét vetíti előre a tiszaföldváriak számára. Mindezzel együtt is részleges ellentmondás van a 
szakmai helyzetelemzésben megállapítottak, és a helyi lakosság percepciója között. A helyzetelem-
zés megállapítja, hogy a képzett lakosság elköltözése, és a képzetlen lakosság beáramlása miatt a 
település lakosságának képzettségi szintje gyorsuló ütemben csökken. A folyamatot a helyi lakosok 
is érzékeli, de még mindig úgy látják, hogy településük egyik legnagyobb erőssége a helyi értelmi-
ségiek magas aránya. Mindez mellett a helyi társadalom további erősségének látják – a szakmai 
helyzetelemzéssel összhangban – a helyi egyesületi életet, az aktív kulturális és egyéb civil szerve-
zetek magas számát, viszont a civil szervezetek támogatásának mértékét kevésnek gondolják. 

Az előzetes helyzetelemzés megállapításaival összhangban fogalmazták meg a helyzetelemző 
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műhelyen, hogy egyre súlyosabb problémákat okoz a deviáns viselkedések megjelenése, de plusz 
veszélyként fogalmazták meg a település etnikai összetételének gyors megváltozását a „párhuza-
mos társadalom kialakulását”. 

3.1.6. A gazdaság helyzete 

Jász-Nagykun-Szolnok megye a megyék fejlettségi sorrendjében a tizenhetedik helyen található, az 1 főre jutó 

GDP országos átlagának 62-68%-ával, ráadásul relatív pozíciója romló tendenciáét mutat. Innovációs potenciálja 

bár javul, de megyei összehasonlításban alacsony. A megye jelentősebb gazdasági potenciálja Szolnok térségében 

és a Jászságban koncentrálódik. A Kunszentmártoni járás gazdasága a legfejletlenebb a megyében. Jellemző a 

mezőgazdaság dominanciája, az ipar és a szolgáltatások szintje és fejlettsége gyenge. Az iparon belül alacsony az 

alkalmazott technológiák és az innováció szintje, kevés a fejlesztés, amely a versenyképesség alapját adhatná. A 

meglévő üzemek jellemzően bedolgozó tevékenységet folytatnak, illetve agrárfeldolgozásból élnek. Ezen országos 

viszonylatban viszonylag fejlett-len regionális és térségi gazdasági környezetben Tiszaföldvár város gazdasága sem 

mutat fel kiemelkedő potenciált. Jellemző, egyben sajnálatos, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési 

Koncepciója Gazdasági környezet c. fejezete meg sem említi a várost, sőt, a Kunszentmártoni járás gazdaságát 

részletesebben jellemző fejezetben sem kerül említésre Tiszaföldvár (holott a járási szinten azért több jelentősebb 

vállalkozás is működik itt). 

A város jelenlegi gazdaságát néhány kis- és közepes vállalkozás jellemzi. A fő tevékenységi területeik a cipőipar, 

szeszipar, csomagolástechnika, fémipar, ipari gépgyártás, továbbá szállítmányozás, szántóföldi növénytermesztés, 

növényiolaj gyártás. Az egyes vállalkozások adott esetben országos, illetve nemzetközi kapcsolatrendszerrel (pia-

cokkal, beszállítókkal) rendelkeznek. A helyi-térségi kapcsolatok a vállalkozások között minimálisak. A város gazda-

sági súlya területi-regionális szinten nem túl jelentős, a helyi munkaerő jellemzően ingázik, a befelé irányuló ingá-

zás nem jellemző, mindezek okán Tiszaföldvár térségi gazdasági köz-ponti szerepköre gyenge. A városban a mű-

ködő vállalkozások száma 2013-ban 375 db volt. Ez kissé alacsonyabb, mint 2011-ben (417 db). A működő 

vállalkozások 1000 lakosra vetített száma Tiszaföldváron 2001-ben 33,8 db/1000 fő.  

Mezőgazdaság 

Tiszaföldváron a város határának természeti adottságaiból és történelmi hagyományaiból adódóan mindig is 

meghatározó szerep jutott a mezőgazdaságnak mind a város gazdasági szerkezete, mind az itt élők munkalehető-

sége, megélhetése szempontjából. A rendszerváltást követően a téeszek felbomlottak, helyettük néhány nagyobb 

(100-1000 ha-os) és sok kisebb (10-20 ha-os) agrárvállalkozás működik máig is (A működő mezőgazda-sági szövet-

kezetek száma 2013-ban 1db.). A mezőgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe összezsugorodott, a háztáji 

gazdálkodás gyakorlatilag megszűnt. Átalakult a mezőgazdaság szerkezete is: ma domináns a szántóföldi növény-

termesztés: gabonafélék termesztése, hibridkukorica, továbbá az olajosnövény termelés, hagyma, paprika, vető-

magtermesztés. Az állattenyésztést ma kevésszámú vállalkozás képviseli (sertés, baromfitenyésztés), a nagyobbak 

között megemlítendő a Dobos Baromfitenyésztő Kft. A város állattartásának sajátos és speciális érdekessége Nagy 

Ferenc helyi szállítmányozási vállalkozó (Nagy és Társa Kft.) mintegy 200 állatból álló ménese a homokréti tele-

pen, ahol elsősorban fajtamegőrzést, illetve tenyészállatok nevelése folyik. A korábbi szőlő- és gyümölcstermesz-

tés mára szinte teljesen leépült, amiben az érdekeltség hiánya, mára a szakismeret eltűnése mellett jelentős 

szerepe van a vagyonbiztonság csökkenésének is (a termény egy részét ellopják, az őrzés nem megoldott, mezőőri 

szolgálat gyakorlatilag nincs). Tiszaföldváron működik az ország egyik legjelentősebb pálinkafőzdéje a Szicsek Pá-

linkafőzde Kft., ám a cég a pálinkafőzés alapanyagait nem helyben szerzi be, mivel azok sem mennyiségi, sem mi-

nőségi szempontból nem megfelelők. Ez nyilván igen sajnálatos egy hajdan híres gyümölcs- és szőlőtermesztő 

vidékre nézve.  

Szolgáltatás 

Tiszaföldváron a működő vállalkozások 69,3%-a tevékenykedik a szolgáltatások területén, míg a foglalkoztatot-

tak 65%-a dolgozik itt. Ezen arányokkal a város tercier szektora elmarad a megyei mutatóktól (76,1%) (főleg a 

feldolgozóipar és az építőipar nagyobb aránya miatt, a mezőgazdaság esetében kisebb az aránybeli eltérés). 

A szolgáltatások köréből toronymagasan kiemelkedik a Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ág, az 

összes szolgáltatásban működő vállalkozás 37,7%-ával - ez a megyei átlagnál is magasabb érték. Magas a részará-
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nya még a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenységnek (15,6%) is. A szolgáltatások nagy részének az aránya 

ugyanakkor elmarad a megyei értékektől.  

Összességében elmondható, hogy megyei összehasonlításban Tiszaföldváron a szolgáltatások a megyei átlag-

nál alacsonyabb szinten vannak meg, a szolgáltatások belső arányait nézve pedig kiemelkedően magas a kereske-

delem, míg a többi (pénzügyi, turisztikai, adminisztrációs stb.) a megyeinél alacsonyabb mértékű. Külföldi tulajdon 

jellemzően a pénzügyi, banki szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban, és a kiskereskedelem nagyobb egységeiben 

jellemző. 

Ipar 

Tiszaföldvár iparának alapjai a XIX. sz.-ban bontakoztak ki és az agrárium termékeinek feldolgozására irányul-

tak, mint pl.: malomipar, az élelmiszeripar különféle ágazatai, tejfeldolgozás, húsfeldolgozás (vágóhíd), szeszfőzés 

stb. Ebben az időben nyitották a téglagyárat is. Martfű és Szolnok árnyékában nem került sor Tiszaföldváron jelen-

tősebb ipari kapacitás kialakítására.  

A fentieknek megfelelően a város iparát kevés számú kis- és közepes vállalkozás jelenti. A feldolgozóiparban 38 

db, az építőiparban 49 működő vállalkozás szerepel a KSH nyilvántartásban. Ezek összes vállalkozáson belüli ará-

nya magasabb, mint a megyei arányok (10,1% és 13,1%). 

A martfűi cipőgyártás örökségeként ma is hangsúlyosan van jelen a város iparában a lábbeligyártás, amelynek 

jelentős hagyománya és a hozzá szükséges szakértelem is megvan a város munkaerő állományában. Az 50-es lista 

ipari vállalkozásaiból 3 foglalkozik lábbeligyártással, az Eurotechnik Kft. pedig cipőipari gépek gyártásával, keres-

kedelmével, alkatrészgyártásával foglalkozik.  

Tiszaföldvár fontos ipari vállalkozása - és egyben foglalkoztatója - a 2009-ben létrehozott Cikta Cipőgyár Kft., 

amely a volt Tisza Cipőgyár régi, eredeti nevét viseli. Jelenleg az osztrák Legero cég beszállítója, a városközpont-

ban működő üzemben mintegy 125 fő napi 4500 cipő-felsőrészt állít elő. A cég állománya folyamatosan bővül (40 

főről a jelenlegi 125 főre), a lét-szám mintegy fele tiszaföldvári, a többiek a környékről járnak be dolgozni (telep-

hely választási szempont volt a közösségi közlekedéssel való jó megközelíthetőség).  

A Szicsek Pálinkafőzde Kft. országos, sőt nemzetközi hírű pálinkafőzde, a hazai pálinka-export 50%-át adja, és 

mintegy 1650 étteremben kapható Szicsek pálinka. A tiszaföldvári telephelyen mintegy 50 főt foglalkoztatnak, 

zömmel helyi lakosokat. A cég nagy hangsúlyt fektet a település korábbi erősségeinek, jellegének visszaállítására, 

ennek érdekében 20 ha fölötti van a telephely körül megvásárolt telkek összterülete, ahol szőlőt, gyümölcsfákat 

telepítettek, állatokat tartanak. 

Képzettség 

Tiszaföldvár népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása a megfelelő korcsoportokban a legutóbbi két 

Népszámlálás évében (2001 és 2011) nem csökkent (2,6%). Összehasonításként elmondható, hogy az alap-, közép- 

és felsőfokú végzettségűek aránya Jász-Nagykun-Szolnok megyében magasabb (kedvezőbb), míg a Kunszentmár-

toni kistérségben átlagosan alacsonyabb (kedvezőtlenebb) arányokat mutatott, mint Tiszaföldváron úgy 2001-

ben, mint 2011-ben. 

A város vonatkozásában fontos megállapítás, hogy az általános iskola nyolcadik évfolyamát el nem végzettek 

aránya magasabb, a megyei és a járási átlagnál is, aminek jelentős kihatása van a foglalkoztathatóságra és munka-

nélküliségre nézve is. Sajnálatos, hogy ennek a mutatónak az értéke a 2001 óta nem csökkent, hanem növekedett 

mind a városban, mind pedig a járásban, amíg a megyében átlagosan csökkenő volt a tendencia. 

Foglalkoztatási helyzet 

Tiszaföldvár lakónépességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlása kedvezőbb képet mutatott 2011-ben, 

mint 2001-ben. A foglalkoztatottak aránya 5,3%-kal nőtt (29,97%-ról 35,26%-ra), miközben csökkent az inaktív 

keresők és az eltartottak belső hányada. A munka-nélküliek aránya mindazonáltal növekedett. A járás és a megye 

népességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlása a tendenciát tekintve hasonlóan alakult 10 év alatt, mint 

Tisza-földváron. Az egyes mutatók változásának mértéke ugyanakkor eltéréseket mutat. A foglalkoztatottak szá-

mának növekedése nagyobb arányú a járás és kisebb a megye esetében, mint Tiszaföldváron. A munkanélküliség 

ugyanakkor jelentősebb mértékben nőtt a megyében és átlagban a járáson belül is, mint a városban. 

Tiszaföldváron a munkanélküliek és tartós munkanélküliek száma közel együtt mozgott az elmúlt 15 évben. A 

legkedvezőbb munkanélküliségi adatok (abszolút számok) 2001-ben és 2002-ben voltak jellemzőek (nyilvántartott 
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álláskeresők száma: 707 fő, 180 napon túl nyilván-tartott álláskeresők száma: 381 fő), majd romlás volt tapasztal-

ható. Egy újabb kedvezőbb értékekkel jellemezhető időszak a 2006 és 2007-es évekre volt jellemző, majd erőteljes 

növekedés következett be 2009-ben a 2008-as gazdasági válság hatásaként.  

A TEIR adatbázis szerint a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma 2015 januárjában 136 fő, míg júni-

usban 249 fő volt. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásban részt vevők havi átlagos száma január-

ban 121, míg júniusban 142. Az országos köz-foglalkoztatási programban részt vevők havi átlagos száma 

januárban 12 főt számlált, ami alig nőtt júniusra (14).  

Gazdasági élet élénkítését szolgáló tevékenységek 

A korábbi hazai 174 kistérség versenyképességét rangsoroló komplex (78 mutatóból álló) mutatórendszer sze-

rint a Kunszentmártoni kistérség a 125. helyen található. Ez alapján a térség a relatíve gyenge versenyképességű 

térségek közé lett besorolva. 

Az Önkormányzat költségvetése kiegyensúlyozott, likviditása biztosított, az eladósodottság szintje minimális. 

Az iparűzési adó bevételek növekvő tendenciát mutatnak. A források csak a minimális önerőt igénylő (5-10%) pá-

lyázatok önerejére elegendő, jelentősebb önerőt kívánó (10-50%) pályázatokban az Önkormányzat nem tud in-

dulni. Jellemzően ezek a gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés. 

Tiszaföldvár 2015. óta rendelkezik települési szintű Gazdasági Programmal, amely a 2015-2019-es időszakra 

vonatkozóan fogalmaz meg fejlesztési területeket.  

Innovációs potenciál (K+F helyzete) 

Tiszaföldváron a K+F+I tevékenység elenyésző szintű, egyedi céges fejlesztésekhez köthető. Ezek jellemzően 

eszközfejlesztések, technológiai fejlesztések, a helyi vállalkozások többsége ugyanakkor nem képes jelentősebb 

fejlesztéseket finanszírozni. Alap- és alkalmazott kutatás nem folyik a településen. A város gazdaságára tehát álta-

lában nem jellemző a forrásigényes kutatás és az innováció, ami a versenyképesség egyik alapja, mivel a magas 

hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységek ehhez kötődnek. Így ezek támogatása, ösztönzése alapvető 

érdeke és feladata a városnak. A helyi K+F tevékenység alapja a vállalkozások közötti innovációs összefogások 

ösztönzése, koordinálása.  

 

Tiszaföldvár város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a gazdaság helyzete 
részhez 

A fókuszcsoport résztvevői megerősítették a helyzetelemzésben feltárt gazdasági jellemzőket. A 
Tisza és környezete által biztosított kedvező mezőgazdasági művelésű területek megléte biztosít-
hatná a jövőben az elmúlt évtizedekben virágzó, de mára leépülő zöldség- és gyümölcstermesztést. 
Az országosan híres szeszfőzés alapanyagát így helyben termesztett gyümölcsökből lehetne bizto-
sítani. Szintén a mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése mellett szól a több évtizedes szakmai 
tapasztalat jelenléte is.  

A település területén található termálvíz jobb kihasználtsága is többféle fejlesztést jelenthet a 
helyi közösség számára. Elsősorban a termálvíz gyógyászati és élményfürdő felhasználása merült 
fel, erre közvetlenül épülhet a turizmusfejlesztés révén a helyi szolgáltatások fejlesztése és a szál-
láshelyek bővítése egyaránt. Szintén a termálvíz biztosította lehetőség annak energetikai felhasz-
nálása. Egyrészt a település ingatlanjainak fűtésére alkalmas, másrészt a zöldségtermesztés során 
használt épületek fűtésére is felhasználható lenne. Egyéb alternatív energiaforrások is rendelke-
zésre állnak a területen, ilyen például a nap- és a szélenergia vagy a mezőgazdasági hulladékok 
fűtőanyagként való hasznosítása is. 

A fejlesztések legnagyobb gátja, hogy nem állnak rendelkezésre a szükséges anyagi források, va-
lamint a település nem rendelkezik kiépített ipari parkkal. 

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

A projekt céljainak megvalósulása nagyban függ attól, hogy a fejlesztési-stratégiai környezet mennyire támo-

gatja azt. Meg kell vizsgálni a tervezés során, hogy a fejlesztési dokumentumok milyen kulturális, közösségfejlesz-

tési célokat és kulturális infrastruktúra-fejlesztési beavatkozásokat jelölnek ki.A CLLD hazánkban teljesen új 

területi integrációs eszköz,a 2014-2020 közötti EU-s programidőszak új területi integrációs eszköze. Mivel a terve-

zési időszakra betervezésre kerültek a CLLD források, a releváns országosfejlesztési dokumentumok mindegyike 
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tervez közösségvezérelt helyifejlesztésekkel. A Területi Operatív Program felépítéséből következően a megyei és 

települési tervezésidokumentumok is megemlítik, mint a helyi fejlesztések lehetséges forrását. 

3.2.1. Az érintett országos fejlesztési dokumentumok 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az OFTK a teljes hazai fejlesztéspolitika kereteinek kijelölését szolgálja. A koncepció hosszú távú, 2030-ig szóló 

fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg; majd ezekből a célokból kiindulva fejlesztési prioritásokat fo-

galmaz meg. A dokumentumban röviden megemlítésre kerül a CLLD, mint a helyi, térségi együttműködésben 

megvalósuló fejlesztésiprogramok végrehajtásának legfontosabb eszköze. A koncepció az általános célok mellett a 

hazaifejlesztéspolitika térségi szemléletű specifikus céljait is kijelöli. A HKFSelsősorban a dokumentum 5. számú 

specifikus céljához járul hozzá: amely egy szolidáris, felelős ésösszetartó, értékeit ismerő és valló társadalom ki-

alakítását célozza. 

Partnerségi megállapodás 

A Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) Magyarország 2014 és 2020 közötti EU általi finanszírozású 

fejlesztési programjait stratégiai szinten megalapozó dokumentum. A megállapodás beazonosítja Magyarország 

legfontosabb kihívásait és meghatározza a legfőbb középtávú fejlesztési prioritásait. Ezek a prioritások magukba 

foglalják az Európai Unió által támogatásra javasolt, az Európa 2020 stratégiából kialakított 11 tematikus célkitű-

zést is. A hazai közösségvezérelt helyi fejlesztések a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően elsősorban az Eu-

rópai Unió 9.számú tematikus célkitűzésének teljesítéséhez, a társadalmi együttműködés erősítéséhez és a 

szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez járul hozzá. A Partnerségi Megállapo-

dás azt is megfogalmazza, hogy a térségileg decentralizált fejlesztések egyik fő küldetése a helyi közösségek meg-

erősítése, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése. 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az 5. nemzeti fejlesztési prioritás: a gazdasági növe-

kedést segítő helyi és térségi fejlesztések EU-s források finanszírozásával való megvalósításának legfontosabb 

háttérdokumentuma. A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés (a foglalkoztatás növelé-

se, a munkavállalók helyben boldogulás biztosítása). A TOPmegvalósításának alapját a megyei területfejlesztési 

koncepciók és területfejlesztési programok,illetve városok esetében az integrált településfejlesztési stratégiák 

képezik.  

A CLLD eszköz feltételeit az operatív program 7. prioritási tengelye (Közösségi szinten irányítottvárosi helyi fej-

lesztések) határozza meg. A program előírja a jogosult városok számára a helyi lakosság,civil szervezetek, vállalko-

zások és önkormányzatok együttműködésében megvalósítandó, integrált, közösségfejlesztést és helyi 

identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturálisés közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató 

stratégiák elkészítését (HKFS).A HKFS-ek alapján a városokban tervezett projektek pályázati úton kerülnek kivá-

lasztásra és támogatásra. 

3.2.2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és a 2014-2020-as Operatív Programok 
kapcsolata, külső koherenciák: 

EFOP-1 prioritás Az együttműködő társadalom 

Célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, 

a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos 

helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazda-

ságban való részvételének növelése. 

A CLLD által elvárt integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és 

közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést is támogató stratégiák hozzájárulnak a prioritásban megfogalma-

zott célokhoz. 

EFOP -3. prioritásA gyarapodó tudástőke 

Célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint 

a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítás, illetve a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban 

való részvétel növelése. 
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A CLLD a közösségfejlesztés és a helyi identitástudat segítésével, a kulturális és közösségi fejlesztéseivel hozzá-

járul a korai iskolaelhagyók számának csökkentéséhez és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez. 

3.2.3. A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési szintű fejlesztési célkitűzések 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 

A Területfejlesztési ProgrambanTiszaföldvár többek között TOP források terhére a következő fejlesztendő prog-

ramokban kerül említésre: gyermekintézmények fejlesztése, városi fókuszú településfejlesztés, települési közle-

kedésfejlesztés, energetikai fejlesztések, szociális városrehabilitáció. Hazai finanszírozású fejlesztések az alábbiak 

lehetnek: önkormányzati belterületi utak építése és felújítása és a 4628. sz. Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötőút 

felújítása. A dokumentum a 4. területi cél mentén kapcsolódik a jelen stratégiához: Tiszazug és Körös mente pozí-

ciójának és önfenntartó képességének javítása, a kapcsolódó specifikus cél pedig a Körösmente-Tiszazug értékei-

ben rejlő jövedelemtermelő képesség növelése (Főbb beavatkozások: Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum térségi 

tájközponttá fejlesztése és Tiszaföldvár térségi szociális tájgazdálkodási kísérleti program, folyóparti fürdőhelyek) 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Integrált Területi Programja (2015) 

Az ITP tartalmát a Megyei Közgyűlés hagyta jóvá, majd az Irányító Hatóság jóváhagyásával a Kormány fogadta el. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye forráskerete 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján 53,78 milliárd Ft. Tiszazug 

térsége nem élvez előnyt vagy kiemelten támogatandó státuszt egyik TOP intézkedés esetében sem. 

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

T1 Gazdasági középtávú stratégiai cél: A város gazdasági dinamizmusának és versenyképességének erősödé-
se 

Középtávú célnak két jelentősebb aspektusa van, amelyek különböző koncepcionális szinttű átfogó célokat tá-
mogatnak: a város tőkevonzó képességének növekedése ezzel térségi szerepének erősödése és a munkahelyte-
remtés ezzel a városban uralkodó társadalmi feszültségek fokozatos csökkenése és az elvándorlás lelassítása. A 
két aspektus szorosan összefügg, hiszen munkahelyteremtés csakis jelentősebb tőkebefektetéseken keresztül 
lehetséges. Kapcsolódó beavatkozási terület: - Az üzleti szereplők együttműködésének fejlesztése. 

Kapcsolódás: A város közösségi tereinek megújításával és közösségfejlesztő, együttműködést segítő progra-
mok megvalósulásával az üzleti szereplőknek is találkozási helyet, lehetőséget, programot biztosít jelen progra-
munk. 

T2 Városi infrastruktúra középtávú stratégiai cél: A mai kor igényeinek megfelelő vonzó városközpont kiala-
kítása, a városi infrastruktúrák kiteljesedése, minőségük javulása 

Tiszaföldvár város sajátos településstruktúrájából adódik, hogy rendkívül kiterjedt közműhálózatok kiépítésére 

van szükség. A közművek kiépítettsége közel 100%-os, ugyanakkor pl. a szennyvízcsatorna rendszerre való csatla-

kozás arányának növekedése fontos középtávú cél. A város úthálózata ugyancsak rendkívül kiterjedt 30 %-ban 

burkolatlan és a burkolt utak is rossz minőségűek. A város speciális problémája a Homok városrész, amely infrast-

rukturális hiányosságok pótlása mellett komplex tájrehabilitációt is igényel. 

Kapcsolódó beavatkozási terület: 
- A városközpont fizikai és ezzel esztétikai megújítása, funkció-gazdagságának növelése 

A kulturális és közösségi szolgáltatások több helyen találhatók a városban. A funkciórakevés jelenleg használt 
létesítmény alkalmas. A központi épület irodaháznak épült, nagyteret igénylő és tömegeket vonzó események 
programok lebonyolítása itt nem is lehetséges(külső helyszínek szükségesek). Tekintetbe véve a város turisztikai, 
városközpont fejlesztésitörekvéseit, indokolt egy turisztikai és közösségi célokat szolgáló, többfunkciós rendez-
vényközpont létrehozása a városközpont integrált megújításáhozkapcsolódóan (2. tematikus cél) 

T3 Szolgáltatások fejlesztése középtávú stratégiai cél: A közintézményi és üzleti szolgáltatói környezet mű-
ködési feltételeinek javulása 
A város közszolgáltatásai elsősorban alapellátást biztosítanak, ugyanakkor a közoktatásban és a szociális ellátás-

ban megjelennek a középfokú, ill. szakellátó intézmények. Az iskolaépületek jelentős fenntartási és leginkább fej-

lesztési célú beruházásokat igényelnek.  

Beavatkozási területek: 

- A közintézményi infrastruktúra fejlesztése  

Stratégiai fontosságú lépések: kulturális és közösségi célú létesítmények korszerűsítése – térségi, ill. turiszti-
kai vonzerőt erősítő létesítmény (rendezvényközpont) megvalósítása a városközpont megújításával összefüg-
gésben. 
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Antiszegregációs terv horizontális intézkedései között a HSZ 4.Közösségi élet és alulról építkező, egymást segí-
tő kezdeményezések bővítése, civil szerveztek bevonása a szociális szolgáltatások biztosításába, 4.1. A közösségi 
élet és szociális ellátórendszer infrastrukturálishátterének fejlesztése, kulturális és közösségi célú intézmények-
re, ahol minden generáció érdeklődésének megfelelő rendszeres elfoglaltságot talál. 

3.2.4. A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a 
befogadást támogató programok, szolgáltatások 

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja  

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 c. dokumentum 2015.III.26-án került 

elfogadásra. A Gazdasági program a 2015-2019-es időszakra vonatkozóan az alábbi tématerületekkel kapcsolato-

san határozza meg a legfontosabb célokat és alapelveket: településfejlesztés, városüzemeltetés, közszolgáltatás-

ok, adópolitika, pénzügyi egyensúly, befektetés-támogatás, munkahelyteremtés, ingatlangazdálkodás, szociális 

helyzetelemzés.  

"Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalá-

nak emelésével, a szociális ellátásokkal javítsa a város polgárainak életminőségét." Alapelvei: a tárgyi fejlesztések 

mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a város polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a 

városi rendezvények, a kulturális programok és a hagyományápolás eszközeivel. 

Programunk illeszkedik a fenti célokhoz és alapelvekhez.  

Tiszazugi LEADER Egyesület LEADER helyi fejlesztési stratégia 2014-2020 

A LEADER térséget két kistérség alkotja: Kunszentmártoni kistérség és a Szolnoki kistérség. Az illetékességi te-

rülethez tartozó méret 599,56 km2, melyhez 31183 fő jogosult lakosságszám tartozik, így a vonatkozó uniós keret-

jogszabálynak megfelel. A Helyi Fejlesztési Stratégia 12 települést foglal magába, melyből 11 település (Cibakháza, 

Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas) külterü-

lettel és belterülettel jogosult támogatásra, 1 település (Tiszaföldvár) pedig kizárólag külterülettel vehet részt a 

programban. 2015-ben Tiszaföldvár település is csatlakozott a HACS-hoz a külterületeivel, így ezen térség fejlesz-

tése is kiugrási pont. 

A LEADER stratégia kapcsolódó fejlesztési szükségletei:  

 Szakképzetlen munkaerő, magas munkanélküliségi ráta, képzések hiánya, 

 Tőkehiányos civil szervezetek 

A fejlesztési szükségletek alapján meghatározott specifikus célok közül a 6-os számú, Civil szervezetek tevé-
kenységeinek támogatása, valamint a 3-as számú Hátrányos helyzetű csoportok támogatása (képzések) kapcso-
lódik projektünkhöz. Intézkedési szinten az előbbiekkel azonos nevű intézkedésekkel van összhangban tervezett 
programunk. A 6. intézkedés esetében említésre kerül a TOP CLLD, mint kiegészítő forrás. 
Tiszaföldvár város közművelődési feladatairól szóló rendelet 

A rendelet célja, Tiszaföldvár város a saját fenntartású közművelődési intézménye működtetése és szakmai 
szolgáltatásai folyamatos fejlesztése. Az intézkedés az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít 
a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni 
és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja. A rendelet 
meghatározza a feladatok elvégzése érdekében fenntartott intézményt a Városi Művelődési Házat. 

A rendeletben szereplő főbb közművelődési feladatok az alábbiak: 
- Biztosítja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget, élet-

esélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségeket, s az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket. 

- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gazdagítása érdekében kiállításokat, egyéb rendezvénysorozatokat szervez és rendez. 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gon-

dozása területén biztosítja az egyetemes állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplését. 

- Támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységét.  

- Támogatja a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését tárgyi eszközök-

kel, szakmai információkkal segíti. 

- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a tárgyi, személyi feltételeket. 

A tervezett program a fentiek kapcsán minden ponton kapcsolódik a helyi rendelethez. A kulturális törvény, - 
azaz a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
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szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról - módosítása számos, a törvénnyel 
kapcsolatos feladat elé állítja a településeket. A törvény hatályba lépését követően a településeknek módosítani-
uk kell a közművelődési rendeleteiket. 
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3.3. SWOT 

A pályázati kiírásban meghatározott fókuszpontok alapján a helyi közösség 2016. június 3-án, a művelődési 
házban tartott közösségi tervező műhelyen elkészítette a település helyzetfeltáró elemzését, melyre 42 fő jött 
el, összesen 30 szervezettől. A település szereplőitől kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT 
elemzése, vagyis meghatározásra kerültek a település erősségei, gyengeségei, a kiaknázható lehetőséget nyújtó 
tényezők, és a fejlődést gátló veszélyek. A SWOT elemzésben beépítésre kerültek a műhelyen elhangzott informá-
ciók (dőlt betűkkel szerepelnek), ezzel biztosítva helyi szempontok, elvárások és igények megjelenését az elem-
zésben, megoldást keresve a település problémáira.  

 

 

 
 



 
27 

 
 

 



 
28 

 
 

 



 
29 

 
 

  



 
30 

 

SWOT 
Mátrix 

Belső erősségek Belső gyengeségek 

Külső 
lehetőségek 

 

Offenzív stratégia: 
 

A meglévő kulturális tevékenységekre és 

természeti értékekre építve bővíteni kell a 

közösségi infrastruktúrát (közösségi terek), 

valamint fejleszteni kell a hozzájuk kap-

csolódó közösségi szolgáltatások minősé-

gét. Az infrastruktúra fejlesztésen belül 

hangsúlyt kell kapnia a közösségi gazda-

ságfejlesztést támogató lépéseknek. A kö-

zösségek fejlesztésére és szervezésére 

irányuló programok pedig erősítik a helyi 

együttműködést, identitást, közösségi gaz-

dasági törekvéseket. Erősíteni kell a helyi 

gyümölcstermesztést és az erre épülő fel-

dolgozóipart, valamint a környezeti adott-

ságokra épülő turizmust. 

Fejlesztő stratégia 
 
A képzettség növelése és a képzett munkaerő 

kiáramlásának megakadályozása csökkenti 

az egyes társadalmi rétegek leszakadását. A 

képzett munkaerő rendelkezésre állása új 

befektetőket vonz a településre, amely mun-

kahelyteremtéssel, egyben az életminőség 

javulásával jár. A város minőségi lakóhelye 

lehet a magasabb iskolai végzettségű fiatal 

generációknak, ezáltal növekedhet a közös-

ségi aktivitás és annak sokszínűsége a tele-

pülésen. 

Külső 
veszélyek 

Védekező stratégia 
 
A településen élők kohézióját és identitá-

sát, valamint életminőségét fejleszteni kell 

ahhoz, hogy a szociális (helyi konfliktusok, 

bűnözés, mélyszegénység, roma ellentét) 

problémák ne feszítsék szét a települést. A 

helyiek vagyoni, személyi és közösségi 

biztonságának növelésével növelhető a 

település népességmegtartó ereje. 

Elkerülő stratégia 
 
A teljes lakosságot érintő fejlesztések eseté-

ben mindenképpen foglalkozni kell a hátrá-

nyos helyzetű csoportok élethelyzetével, a 

települési konfliktusok oldásával. Az átfogó, 

komplex fejlesztésekhez fel kell készíteni a 

helyi közösséget, erősíteni kell az együttmű-

ködést a különböző szektorok, szervezetek, 

csoportok között. 
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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 azo-
nosításra kerültek, és így a SWOT mátrixban meghatározhatóvá váltak a fejlesztési stratégia fő irányvonalai. A 
fejlesztési stratégia fő irányvonalainak meghatározása Tiszaföldvár város közösségének elképzelésein alapul, mivel 
a helyzetfeltárásban és a SWOT meghatározásában a város szereplőitől kapott információk is beépítésre kerültek. 

A helyzetfeltárás és a SWOT mátrix alapján az alábbi stratégiai lépések váltak szükségessé:  
A SWOT analízis áttekintése után egyértelműen megállapítható, hogy Tiszaföldvár számos erősséggel rendel-

kezik, melyek megfelelő kihasználását valamelyest megnehezítik a város gyengeségei, leginkább a szegénység és 
az elvándorlás. A város erősségeifunkcionális vonzerővel bír a környező és a tágabb térség településeinek lakossá-
gára, valamintfontos szerepe van a megyeszékhely, Szolnok elérésében. 

 
Tiszaföldvár város fejlesztési szükségletei: 

 
SZ 1. Infrastrukturális szükségletek 

Mind a szakértői, mind pedig a közösségi helyzetelemzés során már világossá vált, hogy a városi, város-
részi területek, zöldterületek, valamint a szabadtéri közösségi helyszínek nagyon komoly infrastrukturális 
és eszközbeli hiányosságokkal küzdenek. Az elemzés során igény jelentkezett a következők iránt: 

 gyermekjátszótér és felnőtt szabadtéri testedző park kialakítása (TSZF, L6) 

 a „szocreál”, leromlott állapotú művelődési háznak alkalmatlan épület felújítása, átalakítása 
(képző termek, civil, közösségi, előadói, ifjúsági terek kialakítása) (KF, GY1) 

 a városban egyéb közösségi funkciójú infrastruktúra kialakítása (KF, GY8) 

 nagy tömeget is befogadni képes tér,szabadidős terek kialakítása (sport, rendezvények, játszó-
terek), illetve hozzájuk kapcsolódóan eszközpark (KF, GY7) 

 lehetőség nyílik képzési helyszínek biztosítására, képzések tartására (GF, L4) 
 
Fontos a szakmai szervezetek, területi és városrészi közösségek és csoportok f működéséhez, tevékeny-

ségeik, programjaik megvalósításához szükséges színterekinfrastrukturális hiányosságainak felszámolása, 
és ezzel a város központosítottságának enyhítése. 

A városban komoly szerepet töltenek be az egyházak és az egyházi közösségek. A helyi egyházi 
közösségekegyre több hagyományos szerepükön túlmutató közösségi fejlesztési és közösségfejlesztési ak-
tivitásokat szerveznek, amelyekhez nem áll rendelkezésükre a megfelelő eszközpark és infrastruktúra (hit-
életi programokon túl találkozók, családi, ifjúsági és zenei programok, lelki egészséget fejlesztő, lelkiségi 
programok) 

A lakosság képzettségi szintje, valamint a képzett munkaerő elvándorlása miatt szükséges az alacsony 
végzettségűek képzése, valamint a magasabb végzettségűek továbbképzése. 

 
Sz 2. Eszközök beszerzése 
A városban rendelkezésre álló infrastruktúra felszereltsége elavult és hiányos. A közösségi, közösségi művelő-
dési, szabadidős, sport és egyéb szervezetek nem képesek feladatukat ellátni és szerepüket megfelelően betöl-
teni, a célcsoportokat aktivizálni, bevonni, a részvételüket segíteni, ha nem rendelkeznek korszerű eszközökkel, 
technológiákkal. (TF, GY5) 
 
Sz.3. Az egyenlő esélyű hozzáférést, a részvételt és a biztonságot fejlesztő infrastrukturális beruházások, 
eszközbeszerzések.  
A város Tisza menténhosszan elnyúló formája miatt az egyes városrészek lakossága nehezen fér hozzá a szol-
gáltatások többségéhez, amelyek nagy része a központban található. Éppen ezért szükség lenne a közösségi 
közlekedés átszervezésére, amely biztosítja a teljes lakosság számára az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgálta-
tásokhoz, valamint hozzá kapcsolódóan az érintett útfelületek megújítása is szükséges. (TSZ,GY14) 
Szükséges új parkolók építése az infrastruktúra használatához kapcsolódóan (KF, GY2) 
A közbiztonság javítása érdekében szükség lenne térfigyelő kamerák felszerelésére (KÖF, L3), mely hozzájárul 
az életminőség javulásához, valamint a biztonságos szórakozáshoz. 
 
Sz4.Közösségi célú gazdaság fejlesztés 
A helyi közösségekben számtalan egyéni és közösségi kompetencia megtalálható. A társadalmi helyzet (állandó 
leterheltség, létbizonytalanság, széthúzás, biztonságérzet hiánya) nem támogatja a helyi kulturális értékek fej-
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lesztését, összekötését a jelenkor technikai-technológiai vívmányaival. A település kulturális értékeinek és ha-
gyományainak átadása, azok fejlesztése a település jövőjének záloga.Időszerű az innovatív ötletek felkarolása, 
a KKV szektor ezirányú szemléletformálása. Tiszaföldváron nincsenek kihasználva a települési adottságok, va-
lamint az új technológiák adta lehetőségek, éppen ezért fontos a jövő generációinak ilyen irányú szemléletvál-
tása. Ennek érdekében támogatni kell a vállalkozási hajlandóságot, a kreativitást, az új technológiák 
használatát. Olyan gazdaságfejlesztési tevékenységeket kell segíteni, amelyek lehetővé teszik a középfokú vég-
zettségűek széles csoportjának fejlesztését és munkába állását. Az egyes vállalkozások adott esetben országos, 
illetve nemzetközi kapcsolatrendszerrel (piacokkal, beszállítókkal) rendelkeznek. A helyi-térségi kapcsolatok a 
vállalkozások között minimálisak. Mivel alacsony a gazdasági aktivitás, azaz a vállalkozási hajlandóság, lehető-
sége jelent a vállalkozói kompetencia képzés, a hagyományos mezőgazdasági tudások átadása (GF GY1, GY4, 
L4, L7, L10) 
 
SZ5 Helyi identitás és kohézió erősítése 
A város erőssége, hogy viszonylag komoly természeti értékekkel rendelkezik, amelyek harmonikusan egészítik 
ki a kulturális látnivalókat. Kihasználatlan termálvíz, turisztikai szempontból kiaknázatlan lehetőségek jellemzik 
a várost. (KÖF: E1, E3, E4, E5) Mindezek mellet a város magas színvonalú mezőgazdasági termelésre alkalmas 
területtel, valamint sok erdős területtel rendelkezik. Tiszaföldvár a térség oktatási és kulturális központja, kul-
turális rendezvényei viszonylag sok látogatót vonzanak, erős a civil hagyományőrzés, jó a kapcsolat a különbö-
ző egyházak és az önkormányzat között. Komoly nehézséget jelent a lakosság részvételének és érdeklődésének 
fenntartása, bevonásuk a települése életébe. Hasonló a helyzet a fiatalok esetében is. A társadalmi kohézió 
erősítéséhez jelentősen hozzájárul, ha a helyi roma közösségek és a település lakosság között kapcsolat alakul 
ki, melynek keretet adnak a kulturális és közösségi találkozók, a helyi hagyományok ápolásában való közös 
részvétel (KF, GY3, GY9, L5, L6). 
Éppen ezért fontos a helyi közösségi kezdeményezések és együttműködések erősítése, melyek hozzájárulnak a 
lakossági aktivitás növekedéséhez, az életminőség javulásához, a helyi együttműködések és kapcsolatok erősí-
téséhez.  
 
SZ6 Ifjúsági közösségi tér és programok 
Hiányzik a fiatalok számára a közösségi tér és helyszínek, valamint olyan eszközpark, mely a szabadidős-, kultu-
rális-, sport- szükségleteiknek lehetőséget biztosítana. A jelenlegi intézményrendszer sem fizikailag sem szel-
lemileg (más a célközönség) nem tudja biztosítani a fiatal generációk szükségleteit. A gyermek és fiatal 
korosztályok egyéni és közösségi fejlődésére, a biztonságos és kulturált szabadidő eltöltésére, közösségi rész-
vételük iránti igényeik kielégítésére mindenképpen infrastruktúrát, eszközöket és fejlesztési lehetőségeket kell 
biztosítani. (KF GY3, GY7, L3, L4, L6) 
 
SZ7 Lelki és fizikai egészség 
A helyi társadalom egészségi állapota, valamint a jövő generációinak egészségének megőrzése érdekében 
szükség van szabadidő- és sportlétesítmények, helyek, valamint mindezt szolgáló programok kialakítására. A 
helyi lakosság általános véleménye, hogy Tiszaföldvár lakossága rendkívül beteges, egyfajta „betegség kultúra” 
tudat van jelen, melyet tovább ront a függőségek erősödése a helyi lakosság körében. (TF V9, GY2) 
 
SZ8 Kulturális és közösségi célú, valamint helyi értékekre, hagyományokra épülő programok 
 
Egy település életében nagyon fontosak a helyi identitást és kohéziót erősítő kulturális és közösségi progra-
mok. Tiszaföldvár esetében sincs ez másképpen. A város erősségként tekint a Városi Művelődési Ház sokszínű 
tevékenységére (KF E1), a felkészült szakemberekre (KF E2) a további közművelődési és egyéb intézmények 
pozitív hatására a közösség fejlesztésében (KF E5). Az értékelés viszont rámutat arra, hogy komoly veszélyt je-
lentenek a virtuális terek és közösségek (internet hatása) (KF V5), a közlekedési nehézségek (KF V6), a kulturális 
és közösségi programok szélesebb választéka, valamint a jobb infrastruktúra más településeken (KF V6). 
A programok tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a roma közösségek bevonására (KF L5), az összefo-
gásra (KF L6), valamint a felnőttképzések fejlesztésére (KF L3). 
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4. A stratégia jövőképe 

 
 

TISZAFÖLDVÁR AZ ÉLHETŐ VÁROS 
 

Tiszaföldvár a tiszazugi kistérség közigazgatási, kulturális, oktatási, gazdasági, turisztikai és egészségügyi köz-
pontja. 

 
A város lakosságának megélhetése biztosított, a helyi erős gazdaságon alapul. Képes megtartani lakosságát, 

vonzó és visszavonzó ereje nagy, különösen a fiatalok és családok számára. A lakosság aktív kulturális és közösségi 
életet él, általánosságban jó egészségi állapot jellemzi. 

Biztonságos, nyugodt és zöld város. 
 
A városkép rendezett és jól tervezett, infrastrukturális hálózata jól kiépített, a köz- és magántulajdonú épüle-

tek állapota jó, megfelelnek a kor elvárásainak. Energiaellátását nagy részben a városban elérhető megújuló ener-
giaforrások biztosítják. 
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5. A stratégia célhierarchiája 

Jövőkép 

TISZAFÖLDVÁR AZ ÉLHETŐ VÁROS 

Tiszaföldvár a tiszazugi kistérség közigazgatási, kulturális, oktatási, gazdasági, turisztikai és 
egészségügyi központja. 

A város lakosságának megélhetése biztosított, a helyi erős gazdaságon alapul. Képes megtar-
tani lakosságát, vonzó és visszavonzó ereje nagy, különösen a fiatalok és családok számára. A 
lakosság aktív kulturális és közösségi életet él, általánosságban jó egészségi állapot jellemzi. 

Biztonságos, nyugodt és zöld város. 
A városkép rendezett és jól tervezett, infrastrukturális hálózata jól kiépített, a köz- és magán-

tulajdonú épületek állapota jó, megfelelnek a kor elvárásainak. Energiaellátását nagy részben a 
városban elérhető megújuló energiaforrások biztosítják. 

 

Átfogó célok 

1. A helyi kulturális és közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése 
2. Megújuló társadalom 
3. A helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés 

 

 
Átfogó 

cél 
Specifikus célok 

S1 1. Aktív közösségi- és kulturális élet, egészségtudatos életmód alakítása 
S2 1 Társadalmi együttműködés erősítése, közösségfejlesztés 

S3 2. 
Település megtartóképességének, társadalmi kohéziójának és központi szere-

pének erősítése 
S4 3. Helyi hagyományok és kulturális értékek bekapcsolása a gazdaságba 

 

A specifikus célokhoz kapcsolódóműveletek bemutatását a következő táblázat foglalja össze.  
 

Műveletek 
Melyik specifikus célhoz járul hozzá 

S1 S2 S3 S4 

1 
Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek 

korszerűsítése és infrastruktúra fejlesztése 
X X X  

2 
Kulturális és közösségi szolgáltatások minőségének fejleszté-

séhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
X X X  

3 
Közösségi célú gazdaságfejlesztést támogató innovatív kez-

deményezések fejlesztése 
  X X 

4 
Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támo-

gatása 
X X X  

5 
Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzé-

sek 
 X X  

6 
Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást 

erősítő aktivitások támogatása 
  x X 
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 neve típu-
sa 

bázisér-
ték 

célérték válto-
zás 

elérés 
dátu-
ma 

forrása 

S1   Városi területeken épített vagy 
renovált köz- vagy kereskedelmi 
épületek (m2) 

output  0  282 282 2021 műszaki 
dokumen 
táció 

Az 
S1  

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek (m2) 

output  0  1800 1800 2022 műszaki 
dokumen 
táció 

S3, 
S4  

A HKFS végrehajtása keretében 
szervezett  
programok, események száma (db)  

output  0  50 50 2022 projektdo- 
kumentációk 

S1, 
S2, 
S3, 
S4 

A közösségi, szabadidős, közszol-
gáltatást nyújtó terekkel és létesít-
ményekkel való lakossági 
elégedettség (pontérték) 

ered-
mény 

3 8 5 2022 HACS prog-
ram haté-
konyság- 
mérés 

S3, 
S4  

A HKFS végrehajtása keretében 
szervezett programokon, esemé-
nyek résztvevők száma (fő)  

ered-
mény  

0  3000 3000  2022  projektdo- 
kumentációk 

S1,  
S2,  
S3,  
S4,  
 

A HKFS végrehajtás keretében 
megújított közösségi tereket rend-
szeresen igénybe vevő lakosság 
aránya (%)  

ered-
mény  

0  5%  5%  2022  HACS prog-
ram haté-
konyság-
mérés 

S1,  
S2,  
S3,  
S4,   

Intézmények száma, amelyekben 
nőtt a 
látogatottság a program előtti idő-
szakhoz képest (db)  

ered-
mény  

0  3  3 2022  pályázói 
adatszolg 
áltatás 

S1,  
S2,  
S3,  
S4  

A közösségi, szabadidős, közszol-
gáltatást nyújtó terekkel és létesít-
ményekkel való lakossági 
elégedettség növekedése (pontér-
ték)  

ered-
mény  

3  5 2  2022 HACS prog-
ram haté-
kony 
ságmérés 

S1,  
S2,  
S4 

Intézmények száma, amelyekben 
nőtt a 
látogatottság a program előtti idő-
szakhoz képest (db) 

ered-
mény 

3 6 3 2022 pályázói 
adatszolgál-
tatás 

S5,  
S3,  

A megvalósult projektek keretében 
vagy eredményeként teremtett mun-
kahelyek száma (db)  

ered-
mény  

0  3  3  2022  projektdo- 
kumentációk 

S1,  
S2,  
S3, 
S4,  
 

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

program 
szintű 
output  

0  10.771  10.771  2020  KSH adat-
szol-gáltatás 

S1,  
S2,  
S3,  
S4,  
 

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

program 
szintű 
output  

0  50 50 2022  TOP 7.1.1. 
projektdo- 
kumentáció, 
nyilvántar-
tások 
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6. Cselekvési terv 

6.1. A beavatkozási területek/műveletek leírása 

1. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KULTURÁLIS-, KÖZÖSSÉGI- ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS TEREK KOR-

SZERŰSÍTÉSE ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (ERFA) 

Kulcsprojekt: Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár rekonstrukciója és eszközbeszerzése 

2. Kulcsprojekt indoklása, alátámasztása: a „szocreál”, eredetileg irodaháznak épült, leromlott állapotú, mű-

velődési háznak alkalmatlan épület felújítása, átalakítása a szükségleteknek megfelelően: képző termek kialakítá-

sa, civil, közösségi terek, előadói tér, valamint ifjúsági tér kialakítása. Jelenlegi állapotában nehézségeket okoz az 

egyébként széleskörű és tartalmas kulturális és közösségi programok megvalósítása. A ház nem képes kiszolgálni 

az igényeket, átalakításra, rekonstrukcióra van szükség. (KF, GY1)A ház felújításával és átalakításával a helyi közös-

ségek és civil szervezetek is helyet kapnának programjaik megvalósításához.  

3. Specifikus cél:  

- Aktív közösségi- és kulturális élet, egészségtudatos életmód alakítása 

- Társadalmi együttműködés erősítése, közösségfejlesztés 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Kulturális és közösségfejlesztési tevékenységeknek helyszínt biztosító épület, épületrészek, 

helyiségekkialakítása, felújítása, bővítése 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

- közösségi és kulturális terek, képzési helyek megújításához kapcsolódó eszközbeszerzés  

A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem 

támogathatókhelyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitű-

zés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi szerepének megerősí-

tése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősí-

tése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel 

kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív mun-

ka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik. 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, mely: 

- ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt ingatlannal rendelkezik, 

- igazolható tapasztalattal bír a kulturális programok és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesz-

tés terén. 

A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a közösségi tereket már működtető, illetve újak kialakí-

tását célul tűző csoportok, közösségek és szervezetek, intézmények, különös tekintettel az újonnan létrejövő 

innovatív kezdeményezéseket megvalósítók.  

A beavatkozás végső célcsoportjaa szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
- A tervezett program célja a közösségi tér kialakítása és működtetése, a közösségépítő tevékenység 

bemutatása  

- Részletes költségterv benyújtása 

- Kizárólag Tiszaföldvár város területén megvalósuló tevékenység támogatható, külterületi beruházások 

nem támogathatók 

- Engedélyköteles beruházás esetén az építési dokumentáció benyújtása 
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- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást és a népes-

ség megtartó erőt 

A pályázóknak vállalnia kell, hogy a fenntartási időszakban látogatottsági mérést végez.A pályázónak vállalnia 

kell, hogy a projekt zárásakor összefoglaló beszámolót készít a megvalósult projektről. 

8. A tervezett forrás: 
A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 85.000.000,- Ft 

- ebből kulcsprojekt megvalósítására elkülönített összeg: 85.000.000, -Ft  
- ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 85.000.000, -Ft  

Támogatott pályázatok várható száma: 1 db  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85.000.000 Ft  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16-ból: 85.000.000 Ft 
10. Forrás ütemezése:A műveletre tervezett teljes forrás meghirdetésre kerül 2019-ben- 11. A megvalósítás 

tervezett időintervalluma: 2019. március 1. – 2022. március 25. 
 
2. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KÖZÖSSÉGI- ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK, TEREK KORSZERŰSÍTÉSE, 

SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS  (ERFA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 
2. Indoklás, alátámasztás: 
A művelet a közösségi terek létrehozásával a közösségi tevékenységek előtt nyitja meg a lehetőséget, hozzájá-
rulva ahhoz, hogy a fiatalok és a többi célcsoport közösségi bevonása révén a városban működő közösségek 
megerősödjenek, a helyi társadalom integráltabbá váljon. A kulturális szabadidős területen a játszóterek, sza-
badtéri rendezvények, sportágak számára alkalmas terek hiányoznak, valamint nincs nagy tömeget befogadó 
szabadtéri rendezvényre alkalmas tér a városban. A kulturális és közösségi terek, intézmények, szervezetek, va-
lamint a civil szervezetek Tiszaföldváron nagyon elavult eszközparkkal rendelkeznek, hiányában vannak az új 
technológiák használatát biztosító eszközöknek. A kulturális és közösségi célok programok megvalósításához, 
valamint az infrastrukturális beruházások működtetést segítő tevékenységéhez szükségesek az eszközbeszer-
zések. A megvalósítható tevékenységek lehetnek: 

- gyermekjátszótér és felnőtt szabadtéri testedző park kialakítása (TSZF, L6) A játszóterek és a parkok 

közösségi találkozóhelyek is egyben, melyek alkalmasak a gyermek és ifjúsági, valamint a felnőtt kö-

zösségek építésére, a kohézió erősítésére  

- a városban egyéb közösségi funkciójú épületekinfrastruktúrájának felújítása és kialakítása (KF, GY8) 

Számos civil és egyházi szervezet működik a városban. Ezen szervezetek közössé térnek alkalmas terü-

letei leromlottak, korszerűtlenek, felújításuk szükségessé vált. 

- nagy tömeget is befogadni képes szabadidős terek kialakítása (sport, rendezvények) Nincsenek a tele-

pülésen olyan szabadtéri közösségi funkciókkal bíró terek, amelyek nagyobb létszám (koncert, városi 

nap, helyi fesztivál) befogadására, a kapcsolódó rendezvények megtartására alkalmas lenne (KF, GY7) 

- képzési helyszín kialakítása: nincs a városban korszerű, a képzési igényeknek megfelelő helyszín. A tá-

mogatásból ezek kialakítása valósul meg. (GF, L4) 

- a fenti beruházásokhoz kapcsolódó eszközök vásárlása, beüzemelése, melyek lehetnek irodai és infor-

matikai eszközök, kulturális programokhoz kapcsolódó eszközök, mint hangtechnika, színpad, bútorzat, 

játék- és sporteszközök, képzéshez és egészségfejlesztési programokhoz szükséges eszközök. 

3. Specifikus cél:  

Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és infrastruktúra fejlesztése 

Aktív közösségi- és kulturális élet, egészségtudatos életmód alakítása 

Társadalmi együttműködés erősítése, közösségfejlesztés 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- játszótér kialakítása, felújítása 

- szabadidős terek, nyílt közösségi terek kialakítása, meglévők felújítása, bővítése 

- közösségi és kulturális célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, bővítése 
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- nem iskolarendszerű képzési helyszínek kialakítása, felújítása, bővítése 

- infrastruktúrához kapcsolódó eszközök beszerzése 
- kulturális, közösségi, gyermek- és ifjúsági közösségfejlesztéshez, programokhoz kapcsolódó eszközbe-

szerzés 
- egészségfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés  
- felnőttképzési fejlesztési programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése 

A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem támogat-

hatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  
- tájékoztatási tevékenység 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A projekt a beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyer-

mekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken 

belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció tá-

mogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil tár-

sadalom megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik. A TOP programon belül a 

felhívások nem támogatnak külön eszközbeszerzést. A GINOP felhívásoknak a célcsoportja nem azonos jelen 

projektek célcsoportjaival, illetve azokban elérhető eszközbeszerzések, főképp termelő kapacitás növeléséhez 

kapcsolódnak. 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, mely: 

- igazolhatóan legalább 3 éves tapasztalattal bír a kulturális programok és/vagy a közösségi fejlesztések, 
közösségfejlesztés terén 

- tulajdonosa a fejlesztendő infrastruktúrának vagy hosszú távú bérleti szerződéssel rendelkezik a beru-
házással érintett ingatlan felett.  

A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a közösségi, kulturális, ifjúsági és egészségfejlesztési 
programokat, tevékenységeketmegvalósító közösségek és szervezetek, intézmények, különös tekintettel az 
újonnan létrejövő innovatív kezdeményezéseket megvalósítók. 
A beavatkozás végső célcsoportjaa szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
- A tervezett program célja a közösségi és/vagy kulturális és/vagy ifjúsági és/vagy képzési és/vagy sport- 

és/vagy egészségfejlesztési tevékenységekhez, vagy infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó beruhá-
zás és eszközbeszerzés megvalósítása 

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tiszaföldvár város területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A pályázók formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 46.573.591,- Ft 
- ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 46.573.591,- Ft 

Támogatott pályázatok várható száma (kulcsprojekten kívül): 1-3 db 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft –max. 46.573.591Ft  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16:46.573.591,- Ft 
10. Forrás ütemezése: 2021-ben: 35.000.000 Ft, 2022-ben: 11.573.591 Ft 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2020. június 16. – 2022. október  31. 
 

3. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KÖZÖSSÉGI CÉLÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ INNOVATÍV KEZDE-

MÉNYEZÉSEK FEJLESZTÉSE (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 
2. Indoklás, alátámasztás: 
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A település méretéhez képest viszonylag alacsony a vállalkozások száma. Hiányoznak a városban az innovatív 
megoldásokat, valamint a helyi környezeti adottságokat, erősségeket ötvöző, közösségi célú vállalkozások. En-
nek érdekében szükség van a vállalkozási aktivitás ösztönzésére, innovatív és fejlesztő ötletek generálására, 
megvalósítására.  
A művelet hozzájárul a város népességmegtartó erejének erősítéséhez, a helyi identitás erősítéséhez, valamint 
a helyi együttműködések, hálózatosodás elindulásához. A művelet keretében azon tevékenységek támogatha-
tók, amelyek keretében a helyi közösségi gazdaság fejlesztést tűzik ki célul, továbbá bátorítják az innovatív öt-
letek, megoldások létrejöttét és megvalósítását. A művelet hozzájárul az érintettek kompetenciáinak 
növelésén keresztül a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció elősegítéséhez. Támogatható a helyi, 
közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások kialakítása, elterjesztése és népszerűsítése, helyi gazdasági in-
formációs adatbázisok kialakítása, kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások létrehozása, helyi hagyomá-
nyos mesterségek újratanítása, bemutatók, kiállítások szervezése, humánerőforrás minőségének fejlesztése, 
helyi vállalkozási kultúra fejlesztése, erősítése, szociális és szolidáris gazdasági kezdeményezések elindítása. 
3. Specifikus cél: 

- Település megtartóképességének, társadalmi kohéziójának és központi szerepének erősítése  
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  
A közösségi gazdaság fejlesztését szolgáló beavatkozások, valamint együttműködésen alapuló tapasztalatcse-
rét, jó gyakorlatok megosztását, hálózatosodást célzó tevékenységek, melyek hozzájárulnak új innovatív szol-
gáltatások, termékek kialakításához, valamint a kulturális gazdaság fenntarthatóságához: 

- A helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások tervezése, kialakítása, terjesztése és népszerű-
sítése 

- helyi hagyományokra épülő mesterségek újratanítása, az új technológiák és trendek figyelembe véte-
lével, kiállítások, bemutatók megvalósítása 

- helyi vállalkozási információs adatbázisok létrehozása, kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások 
megjelenítése 

- a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerőpiacra való bekapcsolódás lehető-
ségének megteremtése,  

- helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság, szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések ter-
vezésének, kialakításának támogatása. 
 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek mindkét komponens esetében:   
a kulturális gazdaságfejlesztést célzó beavatkozásokhoz szükséges eszközbeszerzés a fejlesztés értékének 10%-
át meg nem haladó mértékben (kizárólag kisértékű eszközök beszerzése lehetséges) 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitű-

zés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család társadalmi szerepének megerősí-

tése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősí-

tése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel 

kapcsolatos disszemináció támogatása és a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív mun-

ka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik. 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, amely: 

- rendelkezik legalább 1 fő bejelentett munkavállalóval 

- igazolhatóan tapasztalatokkal rendelkezik a kulturális gazdaság fejlesztését szolgáló közösségi- és in-

novatív fejlesztési programok, aktivitások megvalósításában 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- A pályázat eredményei kizárólag Tiszaföldváron kerülnek megvalósításra 

- A projekt közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez 

- a tervezésben és megvalósításban egyaránt együttműködik a városban működő szervezetekkel, 

- A projekt illeszkedik a város gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveihez 

A kiválasztási eljárás során előnyt élvez az a projekt, amely  

- munkahelyteremtési céllal is rendelkezik 
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- megvalósításához önerő is rendelkezésre áll 

- bevonja a hátrányos helyzetű és/vagy az ifjúsági célcsoportot 

- hangsúlyt fektet a női esélyegyenlőség kérdésére  

- innovatív 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 27.500.000,- Ft 

- ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 27.500.000,- Ft 
Támogatott pályázatok várható száma (kulcsprojekten kívül): –1-3 db 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 9.160.000 Ft –max. 27.500.000 Ft  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16:27.500.000 Ft 

10. Forrás ütemezése:2021: 11.000.000 Ft, 2022: 16.500.000 Ft 

11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2020. december 15 – 2022. október 31. 

 

4. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KULTURÁLIS-, SZABADIDŐS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK TÁMO-

GATÁSA (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  

Egy település életében fontosak a helyi identitást és kohéziót erősítő kulturális és közösségi programok. Tisza-

földvár esetében sincs ez másképpen. A város erősségként tekint a Városi Művelődési Ház sokszínű tevékeny-

ségére, a felkészült szakemberekre a további közművelődési és egyéb intézmények pozitív hatására a közösség 

fejlesztésében. Az értékelés viszont rámutat arra, hogy veszélyt jelentenek a virtuális terek és közösségek (in-

ternet hatása), a közlekedési nehézségek az egyenlő esélyű hozzáférésben, a kulturális és közösségi programok 

szélesebb választéka, valamint a jobb infrastruktúra más településeken.A város népességmegtartó erejének 

növelése, valamint a helyi identitás és kohézió érdekében, valamint a helyzetelemzésben beazonosított veszé-

lyek elkerülése érdekében szükséges a kulturális, közösségi és szabadős tevékenységek támogatása. 

3. Specifikus cél:  

- Aktív közösségi- és kulturális élet, egészségtudatos életmód alakítása 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a közösségi együttmű-

ködések bővítését tűzik ki célul, különös tekintettel, ha ezt innovatív módon valósítják meg. A művelet hozzájá-

rul a településen tevékenykedő civil szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek és a városi 

intézmények közötti együttműködés erősítéséhez, a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek bő-

vüléséhez. Támogatható a programokhoz szükséges eszközök és berendezések beszerzése vagy bérlése, a 

szervezetek ehhez a beavatkozáshoz kapcsolódó bérköltsége, rendezvények, konferenciák és szakmai esemé-

nyek szervezése, a létrejött eredmények bemutatása és gyűjtése, kommunikációs és marketing tevékenység is. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- kulturális programok megvalósítása  

- a hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programok 

- különböző előadó-művészeti programok  

- különböző közösségi és kulturális területen tevékenykedő szervezetek, csoportok, közösségek közös-

ségfejlesztő programjai  

- alkotó közösségek programjai 

- sportesemények, bemutatók, helyi versenyek  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:   

- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át 

meg nem haladó mértékben támogatható) 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: széleskörű tájékoztatás megvalósítása 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 
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A TOP-on belül kulturális és közösségi tevékenységek önállóan nem támogathatók, így projektünket nem érin-

tik. Nem támogathatók viszont azon szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti Együttmű-

ködési Alap kulturális, közösségi, ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekkel pá-

pályáztak. 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, amely: 

- igazolhatóan legalább 3 éves tapasztalattal bír a kulturális programok és/vagy közösségi programok 

megvalósítása és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesztés és/vagy szabadidős- és/vagy sport-

programok szervezése terén 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 

- Kizárólag Tiszaföldvár város területén megvalósuló tevékenység támogatható 

- A pályázatok formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 40.000.000,- Ft 

- ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 40.000.000,- Ft 

Támogatott pályázatok várható száma (kulcsprojekten kívül): 8 - 80 db 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 500.000 Ft –max.5.000.000 Ft  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16:40.000.000 Ft 

10 Forrás ütemezése: 2019.: 2.000.000 Ft, 2020: 3.000.000 Ft, 2021: 15.000.000 Ft,  2022: 20.000.000 Ft 

11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019. július 1.. – 2022. október 31. 

 

5. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KOMPETENCIAFEJLESZTŐ-, SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK, KÉPZÉSEK 

(ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  

A város egyik legnagyobb problémája a képzett munkaerő elvándorlása, a helyben maradók képzettségének, 

tapasztalatának, közösségi kompetenciáinak szintje. A közösségi fejlesztések és képzések helyszínének megte-

remtésével lehetőség nyílik a lakosság tudásának, kompetenciáinak fejlesztésére, szemléletformálására, külö-

nös tekintettel a fiatalokra és a hátrányos helyzetű csoportokra.A városban számos civil szervezet, egyházi 

közösség és egyéb csoport, szervezet működik. Tevékenységük széleskörű, nagy hatással bír a lakosság köré-

ben, pedig forrásaik alig vannak, infrastruktúrájuk állapota gyenge. A helyi közösségek és együttműködéseik 

éppen ezért nagy szereppel bírnak. A HKFS megvalósítása során törekszünk arra, hogy a helyi vagy térségi 

együttműködésben megvalósított programokat előnyben részesítsük.  

3. Specifikus cél:  

- Település megtartóképességének, társadalmi kohéziójának és központi szerepének erősítése 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása 

A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyek a fiatalok, a nők, a hátrányos helyzetű cso-

portok és a felnőtt lakosság tudásának fejlesztését, kompetenciafejlesztését, szemléletformálását tűzik ki célul. 

A képzések célja a helyi társadalomban való részvétel erősítése, munkaerőpiacra való felkészítés, társadalmi 

integráció támogatása egyéb képességek, készségek támogatása. Támogatható a programokhoz szükséges 

eszközök és berendezések beszerzése vagy bérlése, a szervezetek ehhez a beavatkozáshoz kapcsolódó szemé-

lyi költsége,kommunikációs és marketing tevékenység is. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
- képzések megvalósítása 
- kompetenciafejlesztő programok(műhelyek, táborok, előadások, szemináriumok) 
- szemléletformáló programok 
- tanulmányutak és tapasztalatcserék 
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- Önállóan nem támogatható tevékenységek:   
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át 

meg nem haladó mértékben támogatható) 
Kötelezően megvalósítandó tevékenység: esélyegyenlőségi csoportok tájékoztatása, bevonása 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése programban érintett szervezetek tevékenysége nem támo-

gatható. Nem támogathatók azon szervezetek, amelyek az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért, vagy az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályáza-

ton önállóan vagy konzorciumban nyertek. 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, amely: 

- igazolhatóan legalább 1 éves tapasztalattal bír hátrányos helyzetű csoportok vagy nők vagy fiatalok 

vagy felnőttek fejlesztése terén. 

Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik a következőkkel: 
- képző intézményi engedély 
- engedélyeztetett képzések 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tiszaföldvár város területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A pályázatokhozzájárulnak a település népességmegtartó erejének növeléséhez  

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg:7.500.000,- Ft 

- ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 7.500.000,- Ft 
Támogatott pályázatok várható száma (kulcsprojekten kívül): –2-15 db 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 500.000 Ft –max. 5.000.000 Ft  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16:7.500.000 Ft 
10. Forrás ütemezése:2020-ban: 4.000.000 Ft, 2021-ben: 1.750.000 Ft, 2022-ben: 1.750.000 Ft. 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2020. január 16.  – 2022. október 31. 
 

6. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: HELYI ÉRTÉKEKRE ÉS HAGYOMÁNYOKRA ÉPÍTŐ, HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ 

AKTIVITÁSOK TÁMOGATÁSA (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 
2. Indoklás, alátámasztás:  
Ahelyzetértékelés rámutat arra, hogy komoly veszélyt jelentenek a virtuális terek és közösségek (internet hatá-

sa), a közlekedési nehézségek, a kulturális és közösségi programok szélesebb választéka, valamint a jobb inf-

rastruktúra más településeken a helyi közösségi aktivitásokra.A település egyik legnagyobb problémája, hogy 

nem csak a képzett munkaerő, hanem a fiatalok is elmennek a településről. Nehéz a fiatal korosztály bevonni, 

a külső hatások miatt egyre inkább eltávolodnak szülővárosuktól, lakhelyüktől és máshol képzeli el jövőjüket. A 

helyi identitást és kohéziót segíti a helyi értékek innovatív, kreatív átadása, mely hozzájárul a fiatal generáció 

kapcsolatainak, kötődésének kialakításában és erősítésében.A beavatkozás kiemelt figyelmet fordít a települé-

sen belüli és annak határain túli együttműködések bővítésére. 

3. Specifikus cél:  

- Helyi hagyományok és kulturális értékek bekapcsolása a gazdaságba 
4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Önállóan támogatható tevékenységek: 
- A helyi értékek és hagyományok megismerését szolgáló programok, rendezvények, képzések, táborok, 

kiállítások, megvalósítása (helytörténet, helyi értéktár, népi kézműves mesterségek, stb) 
- Helyi gyűjtemények bemutathatóvá tétele 
- a programok, akciók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 

10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)  
- A helyi értékeket és hagyományokat bemutató, ismeretterjesztő kiadványok kiadása, elektronikus felü-

leten való megjelenítése 
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- Helytörténeti tankönyv összeállítása 
- Rendezvényszervezés 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át 

meg nem haladó mértékben támogatható) 
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:  

- széleskörű tájékoztatás megvalósítása, hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem támogat-
hatók. Nem támogathatók azon szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti Együttműködési 
Alap kulturális, közösségi, ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekkel pályázatot 
nyertek. 
6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendel-

kező jogi személyiségű szervezet, amelyigazolhatóan legalább 3 éves tapasztalattal bír hagyományőrző, helyi 

érték feltáró, gyűjtő, tevékenységek szervezése terén. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tiszaföldvár város területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A pályázatokjáruljanak hozzá a helyi kulturális gazdaság fejlesztéséhez 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 8.325.000,- Ft 

ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 8.325.000,- Ft 

Támogatott pályázatok várható száma (kulcsprojekten kívül):2-15 db 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 555.000 Ft –max. 4.162.500 Ft  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16:8.325.000,- Ft 
10. Forrás ütemezése:2021-ben: 4.162.500,- Ft, 2022-ben: 4.162.500 Ft 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019. július 1. – 2022. október 31. 
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6.2. Együttműködések 

Együttműködés a 2. specifikus cél megvalósításában 

Indoklás, alátámasztás 
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítását együttműködések segítik. A külső együtt-

működési projektek legalább két szervezet együttműködésében valósulnak meg, amelyek két külön-

böző helyi akciócsoport (TOP CLLD, illetve LEADER HACS) területén működnek. A nemzetközi 

együttműködések terén különösen Tiszaföldvár testvérvárosait érdemes figyelembe venni, így Mielec 

(Lengyelország), Graefenber (Németország: Bajorország), Hérimoncourt (Franciaország), Bácsföldvár 

(Szerbia, Délvidék) városait.  

A város ITS-ja alapján átfogó célja a térségi szerepkör elérése: cél, hogy a város térségi szerepe az 

elérhető szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésén, továbbá a közvetlen szomszédos Mart-

fűvel, valamint a járásközpont Kunszentmártonnal való fokozott együttműködésén keresztül megerő-

södjön. A térségi kapcsolatok fejlesztése a közeli, sok funkció vonatkozásában tradicionálisan 

egymásba épülő Martfűvel a partnerség, hatékonyság, méretgazdaságosság, kiegészítő funkciók je-

gyében kell, hogy megvalósuljon.  Fontos eleme ennek, hogy a már elindított programok fejlesztése, 

kiterjesztése és közös tartalomkezelése nagyban hozzájárul a helyi identitás erősítéséhez, valamint az 

érintett helyi közösségek részvételéhez.  

HACS az alábbi specifikus célterületen kíván hazai és nemzetközi szervezetekkel, más LEADER és 

CLLD akciócsoportokkal valamint a térségben ágazati együttműködéseket kialakítani: 

Specifikus célok:  

a. Helyi hagyományok és kulturális értékek bekapcsolása a gazdaságba, művelet: Helyi 

értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások támogatása 

b. Település megtartóképességének, társadalmi kohéziójának és központi szerepének 

erősítése, művelet: Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések 

A „Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások támogatása” cél 

esetében elsősorban a környező CLLD és LEADER HACS-okkal való együttműködést szeretnénk erősí-

teni. A hagyományok –járási és térségi szinten még erősebb pillére tud lenni a közösségi életnek és 

még jobban tudja erősíteni a közösséghez való tartozás érzését. Ezzel hozzá tud járulni ahhoz, hogy 

csökkenjen a városból és a térségből való elvándorlás mértéke, nőjön a terület népességmegtartó 

ereje.  

A település megtartóképessége hasonló a járási és térségi mutatókhoz. A településeknek segíteni-

ük kell a helyi és megyei identitás erősödését képzéseken, szemléletformáló programokon keresztül. 

A nemzetközi együttműködésekben tapasztalatot, jó gyakorlatot szerezhet a város a célkitűzés meg-

valósításához. 

 

Tervezett forrás: A tervezett forrás az ESZA forrás terhére kerülnek megvalósításra összesen 10 M 

Ft allokálásával az 5. és 6. műveletek terhére.  
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6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

A Helyi akciócsoport (Továbbiakban: HACS) összetétele, felelősségi körének 
bemutatása 

A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása 

 
 

A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök 
A Tiszaföldvári Helyi Közösség 2016. május 26-án jött létre, konzorciumi formában. A konzorcium-

nak 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 Tiszaföldvári Helyi Közösség elsősorban a kultúra és a közösség-
építés terén tervezendő fejlesztések megvalósítására alakult. A HACS a helyi szükségletek és lehető-
ségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és 
együttműködés keretében készíti el a helyi fejlesztési stratégiát. E követelmények figyelembe vételé-
vel választotta a meg a tagjait és hozta létre a szerveit a HACS a megalakulás során. 

 
A HACS alapító tagjai 
 

HACS elnöke Hegedűs István 

 
 HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok) Tagok képviselői Szféra 

1. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Hegedűs István Közszféra 

2. Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 
Hajós Attiláné Dr. Szlama 
Katalin 

Közszféra 

3. Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ollé László Közszféra 

4. Tiszazugi Földrajzi Múzeum Béres Mária Közszféra 

5. Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár Dobróka András Közszféra 

6. 
Tiszaföldvár Városi  
Sportegyesület 

Aszódi Zoltán Civil 

7. 
Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre 
Egyesület 

Lipka Andrásné Civil 

8. 
Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért Ala-
pítvány 

Tömösközi Károly Civil 

9. 
Mocorgó Művészeti És 
Sportegyesület 

Tokajiné Dr. Demecs Katalin Civil 

10. 
Égbolt Mezőgazdasági Kereskedelmi, Szolgálta-

tó ÉsTermelő Kft. 
Csontos Gyula Üzleti 

11. Cikta Cipőgyár Kft. Lakatos Irén Üzleti 

12. Nagy És Társa Kft. Nagy Ferenc Üzleti 

Közgyűlés

Elnökség Munkaszervezet

Helyi Bíráló 
Bizottság
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A HACS szervei 

A HACS szervei a Közgyűlés, az Elnökség, a Munkaszervezet, a Helyi Bíráló Bizottság, valamint a 

Közgyűlés által létrehozható további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.  

Közgyűlés 
A közgyűlés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.  
A Tiszaföldvári Helyi Közösségnek jelenleg 12 tagja van, melyből 5 önkormányzat (közszféra), 3 

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 ará-
nyok betartására a jövőben is különös figyelmet fordítunk. A HACS-nak a rendes tagok mellett lehet-
nek 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 rendel-
kező csatlakozni kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a pályázati felhí-
vásban 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 

- Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása 

- A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés 

Elnökség 
Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. A Közgyűlés választja meg a HACS tagjaiból. Az el-

nökség 3 tagú, amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor határozatképes, ha min-
den 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 El-

nökség üléseire.  
A HACS elnökének Hegedűs István, polgármestert választotta az alakuló ülés.  
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 Köz-
gyűlés hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott döntések 
végrehajtásának felügyelete.  

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 
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- 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, össz-
hangban a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet rendelkezéseivel.  

A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagaslóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait betartani, 
melyek a következők: 

- Egyenlő bánásmód 
Az egyenlő bánásmód elve alapján részlehajlás nélkül ugyanolyan szempontok szerint bí-

rálják 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 nem sérti az esélyegyenlőséget és nem ellentétes a 

fenntartható fejlődés elveivel. 

- Összeférhetetlenség 
A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat kidolgozásában részt vett, vagy kép-

viselője/munkavállalója annak a szervezetnek, amely az adott támogatási kérelmet be-

nyújtotta. Nem vehet részt a döntéshozatalban továbbá, aki a 272/2014 (XI.5.) 

kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése alapján érintett! A döntéshozatal során a HBB tagja 

helyett a póttag vesz részt a döntéshozatalban.  

Munkaszervezet 
A Tiszaföldvári Helyi Közösség munkaszervezete: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, amely gazda-

sági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollét-
ében az aljegyző, illetve az általuk írásban meghatalmazott köztisztviselő. 

A munkaszervezet irodája a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatalban található, melynek elérhetősé-
gei, és alapadatai: 

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Levelezési cím: 5431 Tiszaföldvár, Pf.: 56 

Központi telefon: +36 56 470-017 

Fax: +36 56 470-001 

Adószáma:15410168-2-16 

 
A hivatalon belül szervezetileg a munkaszervezeti feladatot a Műszaki Osztály látja el, amely alap-

vetően is felelős az uniós pályázati források hivatalon belüli kezeléséért. 
A munkaszervezet munkatársai feladataikat részmunkaidőben fogják ellátni, a tervezettek szerint 

napi 4 órát fordítva a CLLD-vel kapcsolatos teendőkre. 
A munkaszervezetnek a CLLD-vel kapcsolatos feladatai tekintetében nincs ÁFA-levonási joga, így 

bruttó elszámoló. 
Munkaszervezet feladatai: 

- A HKFS megvalósításával összefüggő koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs fe-

ladatok  

- Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése 
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- Projektfejlesztési tevékenység: ügyfélszolgálati iroda működtetése, tájékoztatás és nyil-

vánosság biztosítása, projektmenedzsment (a beérkező projektötletek esetében szakértői 

tanácsadás a fenntartási időszak végéig)  

- HBB tevékenységét segítő technikai, adminisztratív és szakmai háttér biztosítása 

- HBB döntés előkészítés 

- Kapcsolattartás a Program irányító hatóságával, továbbá más szakmai partnerekkel 

- Monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatgyűjtés  

- Konzorcium működésének segítése, a konzorcium tájékoztatása a HKFS végrehajtásáról, 

szükség esetén javaslattétel a HKFS módosítására  

- Együttműködési projektek előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés 

- Szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása   

A munkaszervezetet munkaszervezet-vezető irányítja.  
A munkaszervezet-vezető feladatai: 

- A munkaszervezeti iroda képviselete, szakmai és operatív irányítása 

- Kapcsolattartás a konzorcium tagjaival, a Program irányító hatóságával és más szakmai 

szervezetekkel 

- Beszámolás a konzorcium vezetőségének a működésről és a HKFS végrehajtásáról 

- Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezet dolgozói felett 
A munkaszervezetre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:  

- A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal rendelkező szervezet képviselője.  

- A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek kiválasztásával kapcsolatban.  

- A döntés előkészítésben nem vehet részt a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 39.§ (1) 

bekezdése alapján érintett dolgozó! 

 
A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása 
 
Felhívás megjelentetése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Javasol

Elnökség

•Döntéseket hoz

Közgyűlés

•Információkat nyújt

•Projektfejlesztésben 
segít

Munkaszervezet
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Projektkiválasztás 
 

 
A projekt kiválasztására vonatkozó előírások 

Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre. A HBB a 
stratégiában lefektetett kiválasztási kritériumok és alapelvek, illetve az azok alapján kidolgozott érté-
kelési szempontok alapján dönthet.  

A kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatók. 
A projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához. 
Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő kiválasztási eljárás. 
 

A HACS fizikai feltételeinek bemutatása 
A Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal. teljes mértékben biztosítja a HACS és a munkaszervezet fe-

ladatai ellátáshoz szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. Biztosított az irodahelyiség a szük-
séges informatikai és irodai eszközökkel, valamint biztosított az ügyfelek fogadására szolgáló 
tárgyalóhelyiség.  

Címe: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében 
A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a releváns szakmai tapasztalat.  
Tekintettel a Tiszaföldvári HACs akcióterületén rendelkezésre álló 250 millió Ft támogatási összeg 

relatíve alacsony mértékére, a munkaszervezetre ennek töredéke, 35,4 millió Ft kerül allokálásra. 
A munkaszervezet munkatársai feladataikat részmunkaidőben látják el, a tervezettek szerint napi 

4 órát fordítva a CLLD-teendőkre. 
A munkaszervezet-vezető esetében az elvárás a felsőfokú végzettség, minimum 8 éves munkata-

pasztalat, legyen tapasztalata uniós projektek megvalósításában. Előnyt jelent HACS munkaszervezet 
vezetésben, nemzetközi és hazai együttműködésekben szerzett tapasztalat.  

A munkaszervezet munkatársainak (megbízásos vagy munkajogviszony) rendelkezniük kell felső-
fokú végzettséggel és releváns európai uniós projektmegvalósítási tapasztalattal. 

 
A működési költségek indoklása 

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport a város lakosságszáma miatt legfeljebb 250 millió Ft támogatás-
ra jogosult a TOP CLLD forrásokból. 

A jelen stratégiában vázoltakra allokált, működésre tervezett teljes költség 35.101.409 Ft. 
 
A költségek kevesebb, mint felét a személyi jellegű költségek alkotják (14 m Ft). 
A munkaszervezetben 

 a munkaszervezet vezető 6 órában, 

Munkaszervezet

Befogad, nyilvántart, 
adminisztrál

Munkaszervezet

Formailag ellenőriz és 
hiánypótoltat

Munkaszervezet
Döntésre felterjeszti a 

Helyi Bíráló Bizottságnak

Helyi Bíráló Bizottság
Értékel és dönt     

Munkaszervezet
adiminisztrációval segít
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 a projektmenedzser 6 órában 

 a projekt asszisztens 2 órában lesz foglalkoztatva. 
Az előkészítési költségek (HKFS elkészítésének szakértői költsége) bruttó 7,6 m Ft. 
Az anyagköltségek és irodai informatikai eszközök költsége bruttó 1,58 m Ft-ot jelentenek. 
 
A feladatok részbeni kiszervezését jelenti 

 a HKFS félidei felülvizsgálata, 

 a monitoring és értékelési kézikönyv elkészítése, 

 a jelentés és elszámolás-menedzsmenti feladatok, illetve 

 a helyi projektek értékeléséhez értékelési kapacitások igénybevételét, és 

 ide sorolhatjuk a kötelező nyilvánosságot is. 
 
Tervezünk továbbá képzéseket (Közösségi tervezés, aktív állampolgári részvétel fejlesztése képzés; 

Társadalmi integráció és inklúzió képzés; Kisközösségi ifjúságnevelés képzés) összesen 1,5 m Ft érték-
ben, valamint marketing és animációs akciókat bruttó 2,2 m Ft összköltséggel. Ez utóbbi tevékenység 
elsősorban a potenciális kedvezményezettek tájékoztatását és szükséges felkészítését tartalmazza a 
sikeres megvalósítás érdekében. 

Másrészről széleskörű marketing tevékenységre is sor kerül, amely a társadalom szélesebb rétege-
it célozza, hogy minél többen ismerjék a CLLD-t és annak eredményeit. 

 

6.4. Kommunikációs terv 

A TiszaföldváriHelyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítási 
ideje alatt nagy hangsúlyt fektet a HKFS megvalósulás tervezése, szervezése során bevont intézmé-
nyek, szakmai partnerek, ágazati partnerek, egyházak és egyéb érdekeltek tájékoztatására, valamint a 
HKFS céljainak megvalósításában pályázó szervezetek (leendő pályázók) és partnerszervezetek tájé-
koztatására, a velük való megfelelő kommunikációs tevékenységekre. Másodlagos figyelmet fordít a 
teljes helyi lakosságra, szélesebb nyilvánosságra.  

6.4.1. A kommunikációs tevékenység célja 

A tevékenység célja, hogy kommunikációs eszközökkel egyrészt biztosítsa a projekt és annak 
eredményeinek minél szélesebb körű megismertetését a nyilvánossággal. Másrészt célja, hogy a helyi 
felhívások esetében minden potenciális projektgazdához eljusson az üzenet a pályázási lehetőségek-
ről, a pályázatok feltételeiről, valamint, hogy minden releváns információ birtokában sikeres pályáza-
tot nyújtsanak be.  

A kommunikációs modul az előírásoknak megfelelően a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájé-
koztatási kötelezettségeiben foglalt, a projektre érvényes kommunikációs tevékenységeket is megva-
lósítja 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 kö-
vetően 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. Másodlagos fontosságú, hogy elérjük az akcióterületen kívülről érkezőket is: a vá-
rosban dolgozó, máshonnan ingázókat, a városban járó turistákat, átutazókat. 

6.4.2. 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 nyilvá-
nosság. 
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6.4.3. Célcsoport kommunikációs eszközök 

Potenciális pályázók köre: elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél formájában 
a honlapon regisztrálóknak 

 HACS honlapján 

 pályázói tájékoztató fórumokon  
Széleskörű nyilvánosság: helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül (Földvári Hírlap) 

 HACS honlapján 

 HACS facebook oldalán 

 önkormányzat honlapján (www.tiszafoldvar.hu) 

 tájékoztató fórumokon 

 Kiadványokban, melyek folyamatosan bemutatják a programot, valamint annak 
eredményeit  

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 megjelené-
sének gyakorisága az aktuális információk tartalmától és mennyiségétől függ.Fontos a nyertes pályá-
zók kommunikációjának és nyilvánosságának összehangolása, ellenőrzése is. 

Nyilvános fórumok 
A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelenéseket követően éventelegalább egy tájékoz-

tató fórumot a potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy 
munkájáról beszámoljon, az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.  

Önálló weboldal működtetése 
Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ elérhető 

(rövid bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A weboldal létrehozá-
sa a HACS megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a közösségi média adta elő-
nyöket is, így önálló Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, 
vagy a sikeres projektekről.  

6.4.4. Átláthatóság, 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 hozzá-

jutni. 
Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet javasla-

tokat, 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.  

6.4.5. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás 
bemutatása 

A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A munka-
szervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet tagjaival együtt látja 
el. 
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6.4.6. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve 

 

6.4.7. Pénzügyi terv 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 120.000 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 kedvezménye-
zettek szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében” tevékenységet is, összesen 
2.250.000 Ft-ot terveztünk a megvalósítás teljes időszakára nézve. Ezen költségek több, mint fele a 
2018-2019-es években, azaz a támogatási időszak elején fog felmerülni. 
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6.5. Monitoring és értékelési terv, kockázatkezelés 

A stratégia megvalósítása során a HACS a következő elvek mentén az alábbi monitoring, valamint 
értékelési tevékenységet hajtja végre.A monitoring és értékelési tevékenység a HKFS megvalósítás 
során elért eredmények számszerűsítése, az adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú 
stratégia sikeres megvalósítása során. Az indikátorok, mutatószámok elemzése alapján lehetőség 
nyílik a kitűzött célok eléréshez szükséges korrekcióra, és esetlegesen új feladatok meghatározására. 

A HACS egyrészt folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végez. A monitoring a 
helyi projektek tervezése során meghatározott célok teljesülésének a vizsgálatát jelenti. A monitoring 
célja időszerű és releváns információk biztosítása a HACS közgyűlése, ill. az IH felé arról, hogy a pro-
jektek a kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e, feltárja az esetleges sikertelenség okait, korrekci-
ós lépéseket ajánl. A HACS másrészt a stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal – 
félidei – értékelést tervez. Az értékelés a beavatkozások eredményeinek és hatásainak megítélése a 
stratégia által elérni kívánt célok szempontjából. Az értékelés alapján válhat szükségessé a HKFS eset-
leges felülvizsgálata és módosítása.  

A folyamatos monitoring tevékenység során a HACS munkaszervezete szerzi be az adatokat a pro-
jektgazdáktól. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget is 
elvár a térségi pályázóktól: 

Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában, hogy az intézkedéshez kapcsolódó eredmény-
indikátorhoz mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá, 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 ada-
tok forrását, a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza mutatónként: 

 

 Indikátor neve 
Adat forrása és a Begyűjtés 

módja 

Begyűjtés 

gyakorisága 

1. 
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált 

köz- vagy kereskedelmi épületek (m
2
) 

Projektgazda előrehaladási 

jelentése, munkaszervezet 

ellenőrzése 

évente 

2. 
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek (m2) 

Projektgazda előrehaladási 

jelentése, munkaszervezet 

ellenőrzése 

évente 

3. 
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stra-

tégiával érintett települések lakosságszáma (fő) 
KSH adatok évente 

4. 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek 

vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS kereté-

ben tervezett és végrehajtott programok száma (db) 

HACS szintű előrehaladási jelen-

tés 
évente 

5. 
A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi tere-

ket 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 

Irányító Hatóság által biztosított 

módszertan alapján 
évente 

8. „ESZA indikátorok”
1
 

Projektgazda által összesített, 

résztvevői nyilatkozatok 
évente 

 

                                                
1 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók 
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A monitoring tevékenység során szerzett adatok alapján a munkaszervezet évente beszámol az 
Elnökségnek, a Közgyűlésnek, valamint a Helyi Bíráló Bizottságnak a Stratégia előrehaladásáról. Ennek 
is figyelembe vételével döntenek a HACS szervezeti egységei az esetleges következő évi helyi felhívá-
sok megjelentetéséről, vagy azok módosításáról, valamint dönthetnek a HKFS átfogó felülvizsgálatá-
ról.  

A munkaszervezet segítségével a HACS értékeli a saját tevékenységét is. A 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 tartal-
mazza azt a szakmai beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzé-
sére is.  

Az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadá-
sával egyidőben a Közgyűlés hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig éves előreha-
ladási jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi fejlesztési stratégia 
keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig.A HACS félévente kifizetési kérelem-
mel egybekötött időközi beszámolót küld az IH-nak. A stratégia végrehajtásának félidejénél az ak-
ciócsoport 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 projektgaz-
dák, más szervezetek és a lakosság időarányos tapasztalatait, meglátásait (szubjektív értékelés). Ez 
utóbbi esetében elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (interjú, workshop, stb.) tervezünk hasz-
nálni. Az értékelés során – az objektív látásmód és a magas szintű szakmaiság érdekében – várhatóan 
külső szervezetet is bevonunk, támaszkodva a stratégia megalkotásában is segítséget nyújtókra.  

Az értékelés során – a HKFS útmutatóval összhangban, elsősorban – az alábbi szempontokat vesz-
szük figyelembe: 

 A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez? 

 Milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények? 

 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 jelentke-

ző 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) hang-
súlyos 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 csatornák). 
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Kockázatkezelés 

Felmerülő kockázatok 
Projekt céljaira 
gyakorolt hatás 

Bekövetkezési 
valószínűség 

Kockázatkezelési stratégia 

Jogi szempont 

Jogszabályi változások, melyek a 

projekt elemeinek működését nega-

tívan érintik 

Nagy Közepes 
Jogszabályi környezet folyamatos figyelése, az 

előírások betartása. 

Eljárások, valamint az IH döntéseinek 

elhúzódása 
Nagy Közepes 

Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe 

vétele, plusz időszakok betervezése 

Engedélyeztetés, hatósági engedé-

lyek és eljárások elhúzódása 
Nagy Közepes 

Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe 

vétele, plusz időszakok betervezése 

Hatáskörök és szerepek változása (pl. 

a korábbi LEADER-ben) 
Közepes Közepes 

A folyamatokat úgy kell felépíteni, hogy ezeket a 

változásokat zökkenőmentesen vegye a szervezet 

Társadalmi szempont 

A pályázatok bírálatát megtámadják 

a „nem nyertes szervezetek” 
Közepes Közepes 

A kiírásokat mindenre körültekintően kell megten-

ni. A döntéshozatal és monitoring rendszer biztosít-

ja az átláthatóságot. 

A nyertes szervezet nem tudja, vagy 

valamilyen változás következtében 

nem akarja megvalósítani a projekt-

jét 

Közepes Közepes 
Fel kell készülni a nyertes pályázatok visszamondá-

sára. Szabályozni kell a kérdést a folyamatokban. 

A döntések politikai támadásokat 

hoznak 
Nagy Közepes 

A kiírásokat mindenre körültekintően kell megten-

ni. A döntéshozatal és monitoring rendszer biztosít-

ja az átláthatóságot. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

A projekt nem kap támogatást Nagy Közepes 
A kiírásra vonatkozó előírások betartása precíz, jól 

kidolgozott a dokumentáció benyújtása. 

Előre nem tervezett pótlólagos, 

gyors határidejű munkák felmerülése 
Közepes Közepes Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik 

Előre nem látott kiadások, költségek 

merülnek fel 
Közepes Csekély Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik 

Az IH pénzügyi kifizetései elhúzódnak Közepes Közepes 

Tartalékból, illetve önerőből biztosítani kell a fo-

lyamatos működtetést. A konzorcium biztonsági 

tartalékot képez. 

Intézményi szempont 

A projekt megvalósítása ütemtervtől 

eltérően halad 
Közepes Csekély 

A projektgazda és partnerei több éves tapasztalat-

tal rendelkeznek a projektmenedzsment területén. 

A projekt megvalósításához szüksé-

ges szakemberek nem állnak rendel-

kezésre 

Csekély Csekély 
A projekt tervezésénél már számoltunk a humán-

erőforrás kérdésével.  

Műszaki szempont 

Időjárási körülmények, vis maior 

bekövetkezése miatt az ERFA prog-

ramok csúszása 

Csekély Nagy 
A tervezéskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

megvalósítás a megfelelő időszakra essen. 

Hibás vagy nem megfelelő teljesítés Csekély Nagy 
A közbeszerzés során különös figyelmet kell fordí-

tani a beszállítók referenciáira. 
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6.6. Horizontális célok 

A Horizontális célok fejezet tervezett terjedelmét az alfejezeteknél tüntetjük fel. 

6.6.1. Esélyegyenlőség 

A HACS stratégia 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, melyben több helyen megemlítés-
re kerül az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A pályakezdő fiatalok iskolai végzettsége és a fiata-
lok által keresett állások alacsony korrelációt mutat, nincs elegendő szakképzett munkaerő. 
Megfelelő közösségi terek hiányában nem kínálkozik alternatíva a csellengő, kallódó fiatalok hasznos 
szabadidő eltöltéséhez, önmegvalósításához. Emellett a város elöregedő, a fiatalság elvándorol. Civil 
részvétel és aktívás megerősítésével a lakosság intenzív bevonása történik meg, amely hozzájárul a 
hátrányos helyzetű lakosság integrálásához és a közösségépítő aktivitásának növeléséhez. 

Tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a 
megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken keresz-
tül 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 kölcsönhatásai-
nak és tovagyűrűző hatásainak tervezésével igyekszünk a Stratégia fő céljait megfogalmazni és meg-
valósítani. 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 készlete-
it. 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 fenn-
tarthatósági elveket. Ezeket a következőképpen valósítja meg: közösségi élet színtereinek felújítása, 
infrastrukturális beruházások esetében maximálisan odafigyelünk a megújuló energiaforrások hasz-
nálatára, 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 környezet-
védelmi elveket. A HACS alapvetően olyan intézkedéseket szándékozik megvalósítani, amelyek a helyi 
adottságokhoz igazodva a lehető legkisebb terhelést jelentik a környezet számára. Beruházási projek-
teknél 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 kö-
zösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése, amelynek újszerűségét Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport 
megpróbálja a leghatékonyabban kihasználni. 

A CLLD megközelítés lényege egyben a Tiszaföldvári HACS legfontosabb küldetése is: hogy mozgó-
sítsa és bevonja a helyi közösségeket és szervezeteket az értelmes, fenntartható és befogadó módon 
formált társadalom és gazdaságfejlesztésbe. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia legfőbb célja ma-
ga a társadalmi innováció. Nehéz helyzetben vagyunk tehát, amikor a HKFS innovatív elemeit kell 
bemutatnunk, hiszen: 

- közösségi helyzetelemzésünk célja eleve az volt, hogy a közelmúlt és a jelen helyzetének 
feltárásával és értelmezésével a társadalmi, gazdasági megújulás lehetséges irányaira 
tudjunk rámutatni, felmérjük, hogy a kultúra, a közösségi művelődés és intézményrend-
szere hogyan szolgálja a ma társadalmát, s milyen módon állítható a holnap, a közelebbi 
és távolabbi jövő társadalmi reprodukciójának szolgálatába; 

- közösségi jövőképünk megrajzolásakor Tiszaföldvár olyan kívánt célállapotát vázoltuk fel, 
mely csak komplex, hatékony, innovatív együttműködésen keresztül valósítható meg; 

- céljaink megfogalmazásakor azt vizsgáltuk a tervező közösség körében, hogy milyen lépé-
sekkel, milyen új utakat kell bejárnunk, megépítenünk ahhoz, hogy a célállapotot elérjük; 

- végül a műveleti tervezés sikerkritériuma az, sikerül-e a támogatási rendszer használatá-
val olyan infrastrukturális, tárgyi és szellemi, közösségi kereteket és eszközrendszert te-
remtenünk, amely inspirálja, inkubálja, támogatja az újító tevékenységeket és 
közösségeket. 

A HKFS innovációs törekvéseinek középpontjában a kulcsprojekt és az ahhoz kapcsolódó művele-
tek állnak. A tervező közösség a műhelyekben rámutatott arra, hogy hiányzik a településen az 
együttműködés, alacsony az átlagos képzettségi szint, valamint nagy veszélyt jelent az elszegényedés. 
Az aktív civil és kulturális élet ellenére hiányoznak azok a terek és eszközök, amelyek segítik az 
együttműködést és a fejlesztési folyamatokat, valamint érdemi, teremtő részvételét a város társa-
dalmi és gazdasági életének fejlesztésében. 

A stratégiában foglalt valamennyi művelet azt szolgálja, hogy Tiszaföldváron erősödjöna civil tár-
sadalom összetartása, a városnak erősödjön a térségi központi szerepe, növekedjen az emberek kép-
zettségi, és ezáltal az életminőség szintje is. 
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7. Indikatív pénzügyi terv 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

Ssz.  A műveletek megnevezése  2 016  2 
017  

 2018  2019  2020  2021  2022  Összesen  %  ERFA/

1.  Kulturális-, közösségi- és szabadidős léte-
sítmények és terek korszerűsítése és inf-
rastruktúra fejlesztése: Városi Művelődési  
Ház Tiszaföldvár rekonstrukciója és esz-
közbeszerzése  

 0  - 5.000.000  
20.000.000 

 
60.000.000 

- 85 000 000 34% ERFA 

2. Közösségi- és szabadidős létesítmények, 
terek korszerűsítése, szolgáltatások minő-
ségének fejlesztéséhez kapcsolódó esz-
közbeszerzés  

 

 0 - -  35.000.000 11.573.591 46 573 591 19% ERFA 

3. Közösségi célú gazdaságfejlesztést támo-
gató innovatív kezdeményezések fejleszté-
se  

 0  -  - -  
11.000.000 

16.500.000 
27 500 000 11% ESZA 

4. Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesz-
tő programok támogatása  

 0  - 2.000.000 - 3.000.000  
15.000.000 

20.000.000 40 000 000 16% ESZA 

5. Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló 
programok, képzések  

 0  - -  
4.000.000 

 
1.750.000 

1.750.000 7 500 000 3% ESZA 

6. Helyi értékekre és hagyományokra építő, 
helyi identitást erősítő aktivitások támoga-
tása  

 0    
 

4.162.500 4.162.500 8 325 000 3% ESZA 

7. Működési és animációs költségek  3 810 
000 

0 7.148.251 7.780.387 8.536.179 6.356.592 1.470.000 35 101 409 14% ERFA 

 Összesen  3 810 
000 

0 7.148.251 14.780.387 35.536.179 133.269.092 55.456.091 250 000 000 100%  

 

Ssz.  Egyéb forrás 

 A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

6  - - - - - - - 

 Összesen        
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022  Összesen 

Működési költségek  10.158.251   7.255.387   8.011.179   6.156.592 1.270.000 32 851 409   

Animációs költségek   800.000 525.000 525.000 200.000 200.000 2 250 000   

Összesen  10.958.251 7.780.387 8.536.179 6.356.592 1.470.000  35 101 409   

 
A működési költségek közé tervezett összegek legnagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költség, amelyek a folyamatos működéshez szük-

ségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottjainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség, rezsiköltség. A 2018 és 2019-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 azono-
sak 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. 
 
 


