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Bevezető 

Előzmények 
TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 - Esélytöbblet a baksiaknak!  
 

A komplex telep-program folytatásaként valósult meg a lakhatási modellprogram, amelynek 

keretén belül, 23 család kapott esélyt az önálló életkezdésre. A 35 év alatti, gyermeket nevelő 

családok pályázat útján, szigorú feltételek teljesítésével juthattak bérleti joghoz. Az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokba 39 db előre fizetős mérőórát szereltek fel az adósságfelhalmozás 

elkerülése érdekében. Az életminőség javítására a Mária telepen buszforduló és megállóhely 

létesült, így a szegregátumban élők az eddigi 2 alkalom helyett már 12 járattal juthatnak el Baks 

központjába és más településekre. A faluban sport- és játszóudvar is épült.  

A projekt kezdete: 2014. június 16.  

Fizikai befejezése: 2015. november 30.  

Elnyert összeg: 396.399.999 Ft  

 

Eredmények:  

 23 bevont család 

 75 fő integrált lakóterületre költöző személy 

 1 játszó- és fitneszudvar kialakítása a település központjában 

 Fecskeház – 7 meglevő szociális bérlakás energetikai felújítása  

 8 új építésű ikerházban 16 „fecskelakás” építése 

 39 előre fizetős mérőóra (16 villanyáram- és 23 gázfogyasztás mérő)  

 1 buszforduló és megállóhely létesítése 

 

Megvalósítók: 

Projektmenedzser: Valkony Károly 

Szakmai vezető: Polyák Teréz 

Antiszegregációs szakértő: Kocsis Péter Csaba 

Pénzügyi vezető: Boriné Dóka Erika 

Projektkoordinátor: Harangozóné Pálnok Orsolya 

Projekt asszisztens: Rostás Gábor 

Pénzügyi asszisztens: Elhard Nóra 

Szakmai asszisztens: Giliczéné Molnár Irén  

 

Baks, mert nagyot álmodni és ezen túl óriási kockázatot is vállalt, hiszen a 23 család, 75 fő 

beköltöztetése integrált lakóterületre egy ilyen kicsiny község életében alapvető változásokat 

jelent, amely több mint szimplán lakhatási mobilitás. A pályázatot „bevállaló” településvezetés 

tudatosan vállalta, hogy a projekt erőteljes változást hoz Baks népességstruktúrájában is. Az a 

paradox helyzet állt elő, hogy csaknem a legszegényebbek laknak jelenleg a legjobb minőségű 

ingatlanokban, ami nem csak lakhatási, hanem érzelmi és politikai kérdés is egyben. A projekt a 

komplex telep-program „tükörprojektje” amelyet az első körben nyertes 22 megvalósító közül tíz 

pályázott meg és nyolc szerencsés település nyerhette el az un. „lakhatási-modellprogram” 

megvalósításának jogát. Valóban úttörő munkáról beszélhetünk tehát. 
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TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A jövőnek dolgozunk" komplex 
környezet és életminőség – fejlesztési program Baks Mária 
telepen” 
 

Komplex telep-program alapadatok 

Kezdete: 2013. január 15. Fizikai befejezése: 2015. október 31. Elnyert összeg: 149.999.999 Ft 

Konzorciumi partnerek:  

- TKKI – Békéscsabai Igazgatóság – a képzéseket, workshopokat adta és részt vett a 

Programirányító Tanács működésében, biztosította a folyamatkövetést, felnőttképzéseket, 

szakmai konzultációkat 

Vállalt feladata volt 6 képzés a célcsoportnak, 10 workshop a megvalósítóknak, 

felzárkózási feladattár, szolgáltatási térkép  

- SZITI Mentálhigiénés és Kulturális Egyesület, Szeged – munkaerőpiaci programokat 

hozott a projektbe, képezte e témában a szociális munkásokat, biztosította a szuperviziót, 

irányította az Álláskereső Klubban dolgozó szociális munkások munkáját 

 

A mára már csak „baksi-modell” néven emlegetett program minden mutatót felülmúlt, amelyet a 

tervezéskor meghatároztak. Az innovatív tervezési és megvalósítási szisztéma páratlan sikerre 

vitte a programot. Néhány tervezett és valós eredmény alábbi ábrája jól szemlélteti ezt: 

 

 
 

 

Megvalósító humán erőforrás: 

Projektmenedzser: Harangozóné Pálnok Orsolya  

Szakmai vezető: Polyák Teréz  

Pénzügyi vezető: Ormándiné Kócsó Anikó 

Csillagház-vezető: Cimberné Maszlag Anikó 

Szakmai asszisztens: Giliczéné Molnár Irén  

Munkaerőpiaci tanácsadók: Szabóné Janó Gabriella és dr Kovács Katalin 

IT mentor: Kócsó Ákos  

Szociális munkások: Rostás Mihály, Rostásné Limpek Ilona, Ternai Levente, Lantos Ágnes, Tóth 

Orsolya, Hős Gábor, Búza Károly, Herfort Károly, Somogyi András és a múltban Lucskai 

Dorina, Barna Sára, Zsoldos Ági, Kovács Krisztián  

Programszervezők: Rostás Aranka, Rostás Brigitta 

Gondnok: Szatmári Szabina 
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Fenntartási kötelezettségek a Pályázati Útmutató szerint 
 

TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 - Esélytöbblet a baksiaknak!  
 

A projekttel kapcsolatos fenntartási kötelezettségeket a Pályázati Útmutató rögzíti. Az alábbiak 

idézzük a releváns előírásokat:  

C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség 

A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott 

tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során 

keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott 

vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 

befejezését igazoló és alátámasztó záró 

kifizetési igénylését, és záró beszámolóját a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása 

megtörtént. 

A Pályázónak/Kedvezményezett a projekt befejezésétől számított 10 évig a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 

57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. 

A projekt fenntartási időszakában a Kedvezményezett az alábbi vállalásokat teljesíti: 

 A lakhatási célú beruházás keretében kialakított, felépített, felújított, átalakított vagy 

bővített szociális bérlakás-állomány kapacitást a beruházás fizikai befejezését követő legalább 

tíz évig szükséges fenntartania az érintett önkormányzatnak. 

 

 A projekt keretében létrehozott, felújított szociális bérlakás állományt fenntartja, 

elidegenítés esetén (melyhez az Irányító Hatóság előzetes engedélye szükséges) az elidegenített 

bérlakásokat mind mennyiségben, mind minőségben pótolja. 

 

 A Pályázó biztosítja, hogy a projekt keretében bevont családok az ingatlant 

folyamatosan bérelhetik, amennyiben nem vétenek a létrejött szerződésben foglaltakkal 

szemben, és biztosítja a bérlő részére az elővásárlás jogát (amennyiben az önkormányzat a 

szociális bérlakást értékesíteni akarja). 

 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a 

projekt eredményeit, a 2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapján kialakítandó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok kialakításakor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi. Ezen 

kívül a pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtása során 

rendszeresen konzultál azon helyi szereplőkkel (óvoda, iskola, családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, gyámhivatal, gyámhatóság, jegyző, rendőrség, 

polgárőrség, civil szervezetek, egyházak) akik és amelyek biztosíthatják, hogy a projekt 

eredményei hosszú távon is fennmaradnak. 

 

 A D8. pontban foglaltak szerint jövedelemtermelőnek minősülő projektek kivételével a 

fenntartási időszak során (a fizikai zárást követő 10 éven belül) az önkormányzat elkülönített 

nyilvántartási rendszerben megnyitja a „Helyi Lakhatási Alap-TIOP-323/A-13/1” 
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elkülönített számlát, amelyen a kialakított szociális bérlakások kiadásából befolyt bérleti 

díjat kezeli. A befolyt bérleti díjakat az önkormányzat a fenntartási időszak alatt visszaforgatja a 

szociális bérlakások fenntartása érdekében, a projekt céljainak megfelelően. A D8. pontban foglalt 

jövedelemtermelő projektek esetén a jövedelem visszafizetésének időszakát követően a 

fenntartási időszak végéig szintén alapot kell képezni a fentiek szerint. 

 

 Amennyiben a kedvezményezett a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez 

tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése értelmében a 

közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia 

belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A 

közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen 

költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem 

adható ellentételezés. Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének 

megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a 

túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az 

átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, 

és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a 

támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU 

bizottsági határozat 5. cikk (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények 

ellenőrizhetőek. 

 

 Az ellentételezéssel kapcsolatos valamennyi iratot 10 éven keresztül meg kell őrizni. 

 

 A Közreműködő Szervezet a fenti vállalások teljesítéséről beszámoló benyújtását kérheti. 

A Támogatási Szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása 

kerül előírásra. 

 

 A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés 

elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a 

szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, 

illetve terhelhető meg. 

 

Infrastrukturális fejlesztések 
A projekt infrastrukturális fejlesztéseit ld. a 3. oldalon. 

A Pályázati Útmutatóban meghatározott költségvetési és elszámolhatósági előírásokat a projekt 

betartotta. Az ERFA elemek között többféle költség is szerepelt:  

 

7 lakásos Fecskeház energetikai felújítási költsége (energetikai és közmű korszerűsítés): 

 bruttó 72.227.440 Ft 

 

8 kétlakásos Fecskeház bekerülési költsége:  

 bruttó 221.545.888 Ft (tereprendezéssel, kerítéssel, egyéb szükséges munkálatokkal együtt) 

- a tereprendezések és kerítések nélkül 219.359.480. Ft (ennyi a tisztán építési költség) 

 

A tervezett beruházások kívül a lakásokban elhelyezett bútorok beszerzésére is sor került. Más 

ERFA elem a pályázatban nem szerepelt. 
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Bútorok beszerzése, hét lakásos Fecskeház: 

 3.675.343 Ft 

 

Bútorok beszerzése, hét lakásos Fecskeház: 

 9.691.696 Ft 

 

A munkavégzéshez szükséges eszköz vásárlása a menedzsment számára, nem volt elszámolható 

költség. 

 

Szolgáltatások 
A projektben humán szolgáltatási programelem nem volt. A komplex telep-programból bérleti 

jogviszonyra pályázó un. „tiopos-családokkal” folyamatos egyeztetés zajlott. Tájékoztatásuk, a 

lakhatási mobilizációra való felkészítésük heti rendszerességgel történt. A programelemet a 

szakmai vezető irányításával a komplex telep-programban konzorciumi partner SZITI Kulturális 

és Mentálhigiénés Egyesület munkatársa koordinálta, mint a projekt szociális munkásainak 

szupervizora. A felkészítő / tájékoztató alkalmak során több téma feldolgozására is sor került. 

Nem csak a beköltözéssel, a házakkal, az üzemeltetéssel kapcsolatos információk átadása valósult 

meg, hanem például annak megbeszélése is, hogy milyen költségvetést kell készíteniük a 

családoknak ahhoz, hogy a rezsit fizetni tudják, mekkora kiadások várhatók és ezek általában 

mikor kell, hogy kifizetésre kerüljenek. Szó esett a kiskertek műveléséről, a kapcsolódó pályázati 

és támogatási lehetőségekről, a szociális szövetkezethez való csatlakozás és értékesítés kérdéseiről. 

A folyamat végén megtörtént az ikerházakba költöző „párok” kiválasztása is, dönthettek a 

pályázók, hogy a bérlők teljes köréből kivel akarnak egy házban lakni a beköltözés után. Alaposan 

tanulmányozták a Házirendet, és a szociális bérlakásrendelet vonatkozó tartalmának ismertetésére 

is mód nyílt. A beöltözésig a komplex telep-program szociális munkásai támogatták a családok 

beilleszkedését. A projekt 2015. október 31-i zárását követően a szociális munkások önkéntes 

munkában vállalták a családok további gondozását.  

 

Horizontális vállalások 
 

Esélyegyenlőség érvényesülése 
 

 

Esélyegyenlőségi intézkedések Mértékegység 
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1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 
(I/N) 

I/N I I I 

2. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy 
közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart 
(I/N) 

I/N       

3. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 
képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) 
bevont célcsoport(ok) felsorolása 

I/N 
I  I I 

4. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) 
I/N 

N I I 

5. Roma foglalkoztatottak száma (fő) fő    
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6. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési 
kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények 
tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, 
fogyatékosok és gyermekek igényeit (egyetemes 
tervezés elveit) 

I/N 

   

 

Mivel esélyegyenlőségi munkatársat a Baks Községi Önkormányzat folyamatosan foglalkoztat a 
pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében, a munka- és feladatkör kibővítésre került a jelen 
projektben szükséges tennivalókkal. Esélyegyenlőségi munkatárs a projektben: Harangozóné 
Pálnok Orsolya, aki a lakhatási modellprogramban a projektkoordinátori feladatokat is ellátta és 
biztosította a szakmai vezetővel együttműködve a komplex telep-program kedvezményezettjeivel 
és megvalósító munkatársaival való kapcsolatot. A tervezésbe a célcsoportot bevonták az 
előkészítés során, erről az LBT-ben olvashatunk. A célcsoport képviselői részt vettek és ezt 
aláírásukkal igazolták. 
A projekt megbízási szerződéssel mindvégig alkalmazott egy antiszegregációs szakértőt, aki már a 
tervezési / előkészítési szakasz során is segítette a települési szakemberek munkáját. A feladat 
akkor az volt, hogy megelőzzék az újabb szegregáció kialakulását és olyan utcákat válasszanak az 
új házak felépítésére a projektmegvalósítók, amelyek „elbírják” azt a (pszichés) terhelést, hogy 
cigányok költöznek az utcába. Cél volt a nyílt konfliktusok megelőzése, ezért utcafórumokra és 
lakossági fórumokra került sor több alkalommal is a tervezési és megvalósítási szakban egyaránt. 
 
A fentieken túl vállalás volt még a honlap akadálymentesítése, a tartalmak gyengénlátók és vakok 
számára hozzáférhetővé tétele. 
Az esélyegyenlőségi vállalásokat a projekt teljesítette. 
 
Fenntartási kötelezettség: 
A Baks Községi Önkormányzatnak a továbbiakban is foglalkoztatnia kell esélyegyenlőségi 
munkatársat / esélyegyenlőségi felelőst, illetve biztosítani kell az akadálymentes honlaphoz való 
hozzáférést a projekt fenntartási időszakának teljes időtartamában, 2015-2025 között is. 
 
Környezeti fenntarthatóság 
 

Környezeti fenntarthatósági szempontok Mérték-egység 
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1. Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy 
környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, 
munkacsoport kijelölése   

I/N I 
 

I I 

2. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél 

km N
 

I I 

3. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező 
épületek száma 

db       

4. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ 
energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért 
megtakarítás 

kWh       

5. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése fő/fő    

6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, 
tiszta környezet fenntartásának segítése 

m2    
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A projektben környezetvédelmi / fenntarthatósági megbízott foglalkozatására sor került. A 

szociális bérlakás pályázatában a Baks Községi Önkormányzat előnyben részesítette azokat a 

pályázókat, akik nyilatkoztak, hogy beköltözésük után szelektíven gyűjtik a hulladékot.  

 

A projektben igazolható az újrahasznosított papír beszerzése is, bár ez nem volt vállalás. Az 

esővízgyűjtő tartály a hétlakásos Fecskeháznál (6768 Baks, Fő utca 112.) újrahasznosított 

alapanyagból került beépítésre. Az épületeken a megújuló energia alkalmazása megtörtént, a házak 

18 cm-es hőszigetelést kaptak a hétlakásos Fecskeházon napelemek, a kétlakásos fecskelakások 

esetében napkollektorok felszerelésére került sor. A közbeszerzési eljárás során a környezeti 

fenntarthatósági szempontok érvényesültek, a kiírásnál bírálati előnyként határozta meg a Baks 

Községi Önkormányzat az ISO 9001 minősítés meglétét. Ennek igazolása az építésre vonatkozó 

közbeszerzés dokumentációjában látható, valamint mellékletként szerepelnek a vonatkozó 

szempontok az ajánlatkérőknél.  

A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök / tartályok biztosításáról az önkormányzat – 

mivel ezek a projekt költségvetésében nem szerepeltek - a fenntartási időszakban gondoskodik.  

 

Fenntartási kötelezettség: A Baks Községi Önkormányzat, a nyilvános kommunikációjában a 

továbbiakban is figyelemmel lesz a környezetvédelmi és – fenntarthatósági szempontok tiszta 

artikulálására illetve újrahasznosított papírt a projekt fizikai zárását követően - a fenntartási 

időszak végéig - felhasznál. 

A szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és a komposztálás lehetőség megteremtése a 

Fecskeházak bérlőinek számára a fenntartási időben biztosított lesz. Az Önkormányzat a 

feltételek megteremtéséhez szükséges forrást a beépíti a költségvetésébe. Amíg ez megvalósul, a 

bérlők a szelektív hulladékgyűjtő szigethez viszik el a hulladékot. Ennek szerepeltetése javasolt a 

Házirendben. 
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Szociális bérlakás pályázat 
 

Pályázati útmutató módosulása 
 

Mivel az önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások bérleti jogára kiírt pályázat 

eljárásrendje eddig a lakhatási modellprogram a TIOP 3.2.3.A-13/1-2014 Pályázati Útmutatójában 

rögzített pályázási feltételeket is tartalmazta1, szükséges a „szociális bérlakás-pályázat” kiírásának 

módosítása.  Mindemellett azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzati 

bérlakások építését az Európai Szociális Alap a szegregátumokban élő romák lakhatási 

integrációja érdekében támogatta, így ez a prioritás legalább a fenntartási időszak időtartamában 

prioritást kell, hogy élvezzen a mindenkori lakásbérleti jog elnyerésére irányuló pályázatok 

elbírálásakor.  Amennyiben a pályázók többen vannak, mint ahány lakás kiutalható – 

összehasonlítható helyzetben - előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki az eredeti pályázási 

feltételeknek megfelel: 

1) a Mária telepen lakik és ezt lakcímkártyával vagy jegyzői igazolással alá tudja támasztani 

és/vagy  

2) rendelkezett Egyéni Fejlesztési Tervvel a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A jövőnek 

dolgozunk" komplex környezet és életminőség - fejlesztési program Baks Mária telepen” 

– című programban.  

A pályázati kiírás javasolt módosításait a 2. számú melléklet szövegszerűen tartalmazza. 

 

A kiválasztás eljárásrendje a fenntartási időszakban 
 

Új bérlakás pályázatot az Önkormányzat akkor ír ki, ha üresedés van a bérleményekben,  

- a bérlő a szociális bérlakás rendeletben meghatározott 2 éven belül kívánja felbontani a 

bérleti szerződést 

- az Baks Községi Önkormányzat bérlői szerződésszegés miatt felbontja a bérleti szerződést 

- a bérlőnek lejár a szociális bérlakás rendeletben meghatározott 5 éves bérleti joga és 

kiköltözik a lakásból  

A fenti esetekben a megüresedett lakás bérleti jogának elnyerésére legkésőbb 30 napon belül az 

önkormányzat új pályázatot ír ki, amelyet  szokásos hirdetőfelületein közzétesz, hogy az 

információkhoz egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a település lakosai. 

A pályázatok benyújtására minimum 15, maximum 30 napos időtartamot szükséges hagyni, 

amelynek során a pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázatok befogadásáért és a döntés 

előkészítéséért felelős munkatárs vesz át.  

                                                           
1
 A pályázat beadására s ezzel a bérleti jog elnyerésére csak az volt jogosult, aki a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A 

jövőnek dolgozunk" komplex környezet és életminőség - fejlesztési program Baks Mária telepen” – címet viselő 
programba bevont személy és az akcióterületen van a lakása, vagy igazolhatóan életvitelszerűen ott tartózkodik. Azt a 
pályázót, aki az alapfeltételeknek nem felelet meg, el kellett utasítani. 
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A pályázat benyújtásához szükséges alátámasztó dokumentumok  

  

-  lakcímkártya/jegyzői igazolás lakcímről,  

-  iskolai végzettséget igazoló dokumentum 

- rendszeres jövedelem igazolása,  

- védőnő/óvodavezető/iskolavezető ajánlása 

- pályázó nyilatkozat a közműtartozásról,  

- pályázó nyilatkozata a települési önkéntes munka vállalásáról 

- amennyiben releváns, a TÁMOP 5.3.6.-ban készített EFT kivonata  

 

 

Szociális bérlakásra pályázók köre  2015-2025 

között:

A TIOP 3.2.3. lakhatási beavatkozásra irányuló 

program lezárása után

1.) Bérleti jogra pályázhat minden olyan baksi lakos, 

aki a szociális bérlakás rendeletben meghatározott 

feltételeknek megfelel.

2.) Összehasonlítható helyzetben lévő pályázók 

esetén előnyben kell részesíteni azt, aki

-  a TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program keretén 

belül egyéni fejlesztési tervvel rendelkezett, és / vagy

-  bejelentett címe van a Mária telepen és/vagy 

- a szegregátumban, életvitelszerű tartózkodási 

helyére vonatkozóan jegyzői igazolással rendelkezik. 

a) a családfenntartó lehetőleg 35 év alatti fiatal 

b) a család egy vagy több gyermeket nevel, vagy a szülő egyedül 

neveli a gyermekeit

c) a pályázó vállalja a folyamatos és rendszeres, közösségért 

végzett munkát

d) a pályázó vállalja kialakított közösségi lakhatási szabályok 

betartását 

e) a pályázó vállalja, gyermeke óvodából/ iskolából igazolatlanul 

nem hiányzik, 3 évnél kisebb gyermek esetében a védőnővel 

folyamatos kapcsolatot tart

f) a pályázó nyilatkozik arról, hogy közműtartozása nincs , 

illetve az erről szóló igazolást legkésőbb a szociális bérlakás 

bérleti szerződésének megkötéséig benyújtja 

g) a pályázó egyéb, a szociális bérlakás rendeletben 

meghatározott bemeneti feltételnek megfelel

A beérkező pályázatokat pontozással 

értékelik. Az értékelés több szakaszban 

történik:

- a döntéselőkészítés a Baks Községi 

önkormnyzat a feladatra kijelölt munkatársa 

végzi (befogadja a pályázatokat, elvégzi az 

előértékelést és a döntéshez szükséges 

információkat előterjeszti a Bizottságok 

számára)

- az önkormányzat képviselőtestületének 

Szociális Bizottsága 

- az önkormányzat képviselőtestületének 

Pénzügyi Bizottsága

- a képviselőtestület dönt a beérezett 

információk és a Bizottságok értékelését 

figyelembe véve

- miután az döntés megtörtént, a nyertes és 

nem nyertes pályázók értesítésének 5 napon 

belül meg kell történnie

- a bérlővel az önkormányzat bérleti 

szerződést köt

- a pontokat az értékelő táblában szereplő 

pontszámok összessége adja

- az értékpontokat a a döntéselőkészítésért 

felelős önkormnyzati munkatárs összesíti és az 

információkat átadja a Szociális és a Pénzügyi 

Bizottságnak

- a Bizottságok értékelésének összesítését az 

önkormányzat kijelölt munkatársa végzi, majd 

a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat 

és az értékelő lapokat átadja a 

képviselőtestületnek, valamint előterjesztést 

készít a képviselőtestület számára

- az előterjesztett pályázatokkal kapcsolatban 

döntést a képviselőtestület hozza meg 

TIOP 3.2.3/A Pályázati Útmutatónak való 

megfelelés A bérlakáspályázatban meghatározott  feltételek A pályázat elbírálásának rendje Pályázatok értékelése

Döntési folyamatot igazoló dokumentáció 

 

- benyújtott pályázati adatlapok 

- értékelő bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyvek 

- előterjesztés a képviselőtestület számára a döntéshez 

/ határozat meghozatalához 

- képviselőtestületi határozatok a nyertes bérlőkről 

- bérleti jogot elnyert családok értesítése 

- a pályázaton nem nyert családok értesítése 
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Dokumentum megnevezése Készült Módosítva

Hatályos változat elfogadásának dátuma, 

határozat száma Következő módosítás várható időpontja, változtatás oka

Közösségi Beavatkozási Terv 2012. március 2015. április

Elfogadás dátuma: 2012.03.

Határozat száma: 31/2015(II.25.)

Időpont: 2015. május 27. 

Ok: a komplex telep-program megvalósítási határideje módosult, 2015. október 31-re. Ezt a kbt-ben rögzíteni 

szeretnénk, ahogyan a megvalósítás körülményeinek részleteit is.

Időpont:  2015. július  

Ok:  mivel egy kiválasztott család ingatlant vásárolt és a bérlettől visszalépett, egy szociális bérlakás bérleti 

jogának elnyerésére új pályázatot ír ki az önkormányzat

Lakhatási Beavatkozási Terv 2013. december

2014. június;

2015. április

Elfogadás dátuma: 2015.03.

Határozat száma: 33/2015(II.25.)

Időpont:  2015. július 

Ok:  mivel egy kiválasztott család ingatlant vásárolt és a bérlettől visszalépett, egy szociális bérlakás bérleti 

jogának elnyerésére új pályázatot ír ki az önkormányzat

Egyéb változás előre nem tervezhető. 

Szükség esetén módosul.

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015 (I.28.) rendelete

az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről 2015.01.28

Elfogadás dátuma: 2015.01.28.

Határozat száma: 2/2015(I.25.) Az önkormányzat a rendelet módosítását nem tervezi.

A TIOP bérlakások bérleti jogának elnyerésére kiírt 

belső pályázat,

 pályázati kiírása 2013. november

2015. február

2015. március

2015. április

1.kör:Elfogadás dátuma: 

2. kör Határozat  száma:  8/2015(i.25),

3. kör:Elfogadás dátuma: 15/2015(II.25.)

Időpont:  2015. július 

Ok:  mivel egy kiválasztott család ingatlant vásárolt és a bérlettől visszalépett, egy szociális bérlakás bérleti 

jogának elnyerésére új pályázatot ír ki az önkormányzat

Bérleti jog elnyeréséről szóló 

önkormányzati döntések

1.kör:Elfogadás dátuma:  határozat 

száma:171/2013(X.28), 2. kör Elfogadás 

dátuma:16/2015(II.25.)határozat száma: 3. 

kör: határozat száma: Elfogadás 

dátuma:32/2015(III.21.)

Időpont:  2015. július  

Ok: mivel egy kiválasztott család ingatlant vásárolt és a bérlettől visszalépett, egy szociális bérlakás bérleti 

jogának elnyerésére új pályázatot ír ki az önkormányzat
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A lakhatási modellprogramban kialakított szociális 
bérlakások fenntartása és üzemeltetése 
 

A Baks Községi Önkormányzat 25/2005. (XII. 14.) számú szociális bérlakás rendeletében 

szabályozta azt, hogy annak életbe lépését követően a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft végzi a 

lakások üzemeltetési feladatait. 

 

 

A Baksért Falufejlesztő Nonprofit Kft feladatai 
 

A jogszabályoknak megfelelően 2  az Önkormányzat kezelésében lévő Fecskeházakban (9 db) 3 

számos feladat van, amelyek egy része rendszeres, más része időszakos, vagy egyszeri alkalommal 

végrehajtandó.  

A jogszabályban rögzített időközönként el kell végezni az épületek időszakos érintésvédelmi, 

villámvédelmi felülvizsgálatát, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészíttetni a minősítő 

okiratokat.  

Az épületekbe beépített, –és elhelyezett berendezésekre, bútorok nyilvántartását az önkormányzat 

leltározási és leltárkészítési szabályzata alapján kell nyilvántartani. .  

A működtető Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft az épület fenntartását és a lakásbérleteket érintő 

külön nem szabályozott lényeges kérdésekben a bérlőkkel való egyeztetést követően előterjesztést 

készít a képviselőtestület és/vagy a polgármester számára.  

A működtető szervezet, az Önkormányzat, mint tulajdonos számára, negyedéves rendszerességgel 

egy tájékoztató jelentést állít össze, melynek célja, hogy a képviselőtestület ismerje a 

Fecskeházakkal kapcsolatos, a mindenkori döntésekhez szükséges információkat. Mivel a 

feladatok igen sokfélék és szerteágazóak, az alábbiakban csoportosítva listázzuk ezeket: 

A szociális bérlakásokra a tulajdonos Önkormányzat a működtető Nonprofit Kft. 

együttműködésével felelősség- és balesetbiztosítást köt.  

 
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatok: 
 

 a bérlemény bérlői átadásának adminisztrálása a bérlőnek (tételes leltár átadása, a 

működési szabályok ismertetése, az ingatlangondnok elérhetőségének közlése) 

 a bérlők - a bérleti jogviszonyhoz kapcsolható - adatainak kartotékolása a mindenkori 

adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően, a változások folyamatos vezetése 

 lakónyilvántartó napló vezetése, folyamatos frissítése, amely magában foglalja a bérlők 

adataiban bekövetkezett változások naprakész követését 

 bérleti díjak befizetésének havonkénti nyilvántartása közüzemek (víz-csatorna, elektromos 

áram, gáz) mérőóráinak fogyasztási adatainak nyilvántartása.  

                                                           
2
 Önkormányzati szociális bérlakás rendelet és a vonatkozó törvényi előírások 

3
 Címek: 7 lakásos Fecskeház Fő utca 112, (új építésű ikerházak) - 2 lakásos Fecskeházak: Ady E. u. 40.  Rózsa u. 4. 

Barátság u. 5. Kassai u. 43. Kolozsvári u. 19. Kolozsvári u. 35. Kolozsvári u.13. Kossuth u.3. 
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 7 lakásos Fecskeház: A gáz bérlői előrefizetéseinek adatgyűjtése és nyilvántartása. A 

vízfogyasztás nyilvántartása és bérlői számlafizetés nyilvántartása. Az elektromos áram 

fogyasztásának és a bérlői számlafizetés nyilvántartása 

 16 Fecskelakás: A gáz és elektromos áram bérlői előrefizetéseinek adatgyűjtése és 

nyilvántartása. A vízfogyasztás nyilvántartása és a bérlői számlafizetés nyilvántartása.  

 a szociális bérlakások tárgyi eszközeinek, beépített háztartási gépeinek nyilvántartása 

(leltár készítése) 

 

Bérlői tájékoztatási feladatok és képzések:  
 a szolgáltatások leolvasási, számlázási és elszámolási rendjének, ütemezésének ismertetése 

az új bérlőkkel (Értelemszerűen valamely rendkívüli vagy tartós változás esetén a már 

birtokban lévő bérlők informálása.) 

 az új bérlők lakáshasználathoz kapcsolódó balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatása,  

 a mindenkori bérlők számára tűzriadók lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

gyakorisággal 

 

Kapcsolattartási feladatok:  
 Folyamatos kapcsolattartás a közmű szolgáltatókkal, szükség esetén a közüzemi 

szolgáltatók tájékoztatása 

 A Baks Községi Önkormányzat részére tájékoztató anyagok készítése az alább sorolt 

részletezés szerint, rendszerszerűen negyedévente, sürgős esetben az aktuális hó szokásos, 

és/vagy rendkívüli képviselőtestületi ülésen 

 A felelősség- és balesetbiztosító képviselőjével történő kapcsolattartás 

 

Üzemeltetési feladatok: 

- a Baks Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Fecskeházak lakásainak üzemszerű 

működésével kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint: 

 lakások, a Házirend szerinti rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, 

 a szociális bérlakások állagának, felszerelési és berendezési tárgyai mindenkori állapotának 

tervszerű, rendszeres ellenőrzése 

 beépített- és mobil bútorok és berendezések állagának megóvása tervszerű rendszeres 

karbantartása. 

  szakmunkák elvégzésére karbantartási szerződések megkötése – a garanciális feltételek 

szerint (gázberendezések, napkollektorok, napelemek, főzőberendezések)  

 üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatok szervezése, adminisztrációja– karbantartási 

napló vezetése  

 meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére 

 garanciális javítások a jelen fenntartási tervben meghatározott rend szerinti szervezése 

 szükséges állagmegóvási feladatok felmérése, listázása és ajánlatkérés / ajánlattétel az 

elvégzendő szakmunkálatokról.  Külső vállalkozó igénybevétele esetén megbízás a 

szükséges munkálatok elvégzésére vonatkozóan 

 rendszeres karbantartási feladatokban ügyintézés és a karbantartással összefüggésben 

keletkezett költségek számláinak fizetése 

 a szükséges időszaki felújítási munkák meghatározása, költégmeghatározása és a fenntartó 

Baks Községi Önkormányzat polgármestere / közgyűlése elé terjesztése 

 az elfogadott felújítások előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, (alvállalkozó 

bevonása esetén) számla kifizetés 
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 a szükséges időszaki felújítási munkák irányítása, ellenőrzése 

  kapcsolattartás a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel 

 a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák elvégzése, 

vagy külső vállalkozó esetén megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése 

 a szociális bérlakások rendszeres érintésvédelmi tűzvédelmi, ellenőrzése, szükséges 

intézkedések megtétele 

 víz, gáz –és elektromos áram - fogyasztásmérők leolvasása: (főmérők és almérők) 

 a Fecskeházak / bérlakások Házirendjének betartásának ellenőrzése, szükség esetén a 

Házirend betartására való felszólítás (szóban, írásban) 

 Házirend be nem tartásáról esemény-összefoglaló készítése és a jegyző számára történő 

átadása 

 a bérlők károkozása esetén kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása, ezen 

esetek dokumentálása 

 káresemény esetén a kárbejelentés megtétele, biztosítói ügyintézés 

 baleset esetén a baleset kivizsgálás elvégzése, jegyzőkönyvezése 

 a Fecskeházakban / bérlakásokban a szelektív hulladékgyűjtés- és szállítás feltételeinek 

biztosítása, a szolgáltatás szervezése a szolgáltatóval való egyeztetés, a tevékenység 

figyelemmel kísérése4 

 környezetkarbantartási feladatok elvégzése a Fecskeházak ingatlanán, kivéve a művelt 

területeken 

 a Fecskeházak / bérlakások ingatlanjain, a bérlők által művelt kertekhez komposztáló 

biztosítása  

 a környezetkarbantartási feladatok kiterjednek a fecskeházak előtti közterület, ill. 

járdaszakasz szükség szerinti karbantartására is 

 

 
Gazdasági, könyvelési feladatok, közös költségek: 
 

 a Fecskeházak / bérlakások karbantartására, a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv 

elkészítése és a Képviselő testület elé terjesztése 

 bérleti díj befizetésének folyamatos követése, szükség esetén felszólítás kiküldése a bérlő 

felé, majd – további nem fizetés esetén - jelzés a jegyző felé 

 a tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás az ingatlanok bérleti díjával (a 

bérleti díjak külön alszámlán kezelve, csak karbantartási feladatok, elvégzésére 

fordíthatók) 

 a közmű fogyasztási díjak befizetésének követése, jelentése az önkormányzat felé  

 az éves vízdíj elszámolás elkészítése és a képviselőtestület elé terjesztése a kétlakásos 

ingatlanok esetében 

 az éves áramdíj elszámolás elkészítése és a képviselőtestület elé terjesztése a hétlakásos 

ingatlanok esetében 

 
Egyéb ingatlanok és építmények kezelése / üzemeltetése5 
 

 játszó és fitneszudvar karbantartásával összefüggésben lévő tevékenységek elvégzése 

                                                           
4
 A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és folyamatos biztosítása a Fecskeházakba, a TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 

- Esélytöbblet a baksiaknak! – című projekt vállalása, azt a fenntartási idő végéig biztosítania kell az 
Önkormányzatnak (10 év) 
5
 A hatályos szociális bérlakás rendelet szerint 
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 buszforduló és megállóhely állagmegóvásával és karbantartásával kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

 a megállóhelyhez hulladékgyűjtő kihelyezése, annak rendszeres ürítése 

 a buszforduló –s megállóhely környezetkarbantartási feladatainak elvégzése, beleértve a 

03. hrsz ingatlan gépjárműves megközelítését biztosító rámpát is 

 a buszforduló és megállóhely tekintetében – az Önkormányzat közútkezelői feladatainak 

elvégzése  

 a buszforduló és a megállóhely vonatkozásában kapcsolattartás az állami/ megyei 

Közútkezelő szervezettel és a közlekedési társasággal.  

 

Az üzemeltetés folyamatának szabályozása 

1. Az Önkormányzattal együttműködve a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft Ingatlan 

Üzemeltetési- és Tűzrendészeti Szabályzatot dolgoz ki a Fecskeházak vonatkozásában, 

amely szabályzat elősegíti a rendszer- és üzemszerű működést, felgyorsítja a várható 

intézkedéseket, biztosítja a jogszerűséget és megfelelően informálja a bérlőket az 

üzemeltetéssel kapcsolatos eljárásrendről. Javasolt a bérleti szerződés mellékleteként 

átadott Házirendet az üzemeltetési szabályokkal kiegészíteni és minden ingatlanban / 

lakásban jól látható helyen elhelyezni.  

2. A projekt forrásaiból létrehozott építmények vonatkozásában (Fecskeházak/bérlakások, 

buszforduló és megállóhely, játszó- és fitneszudvar) Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 

kiemelt feladata a garanciális, jótállási és szavatossági igények érvényesítése. A Nonprofit 

Kft a bérlők bejelentése és saját rendszeres ellenőrzése során tapasztalt garanciális hibákat 

rögzíti, a garanciális javításra kötelezett cég felé azokat a bejelenti, a hibák javítását 

ellenőrzi, a munkát átveszi és igazolja. A hibák javításának elmaradása esetén a szükséges 

jogi lépések előkészítése érdekében összefoglalót készít és a polgármester / 

képviselőtestület elé tárja a szükséges információkat, majd a polgármester / testület 

döntése értelmében a szóban forgó ügyben eljár.  

3. Az építmények vonatkozásában – a kivitelezési szerződésben rögzített (5 éves) garanciális 

időszakban, a műszaki átadás-átvétel időpontjaihoz képest 365 napon belül, a működtető 

Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft évente garanciális bejárást szervez. A bejárás 

időpontjáról a kivitelező és a műszaki ellenőrt is értesíti. A bejáráson megtörténik a 

garanciális időszakban összegyűjtött hibák ismertetése, ellenőrzése és a szükséges 

javítások jegyzőkönyvi meghatározása. A garanciális javítások ellenőrzése a műszaki 

ellenőr, míg átvétele a működtető feladata.  

4. Az ingatlangondnok a karbantartási feladatokról, határidőkről, minden felmerülő 

problémáról és tennivalóról, döntésről, kifizetésről eseménynaplót vezet, a munkák 

elvégzését követően azok kifizethetőségét a Nonprofit Kft ügyvezetője aláírásával 

igazolja, így később is minden javítási vagy karbantartási munka kifizetésének jogossága és 

a feladatvégzés menete követhető / ellenőrizhető.  

5. A Nonprofit Kft köteles gondoskodni a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások 

betartásáról. A mindenkori bérlőkkel javasolt évente megismételni a tűzriadó tervének 

ismertetését és (emlékeztető) balesetvédelmi oktatást tartani. 

6. A Fecskeházak legfontosabb, jelentős kiadásokkal járó felújítási munkáira ajánlati felhívást 

tesz közzé a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft vagy az Önkormányzat pályázati referense 

és a felújítási munkák elvégzésének költségeit a lehetőségek szerint pályázati forrásokból 

finanszírozza. A különböző pályázatokon való indulásról, a nyerésről és 

pénzfelhasználásról az esetleges, rendkívüli eseményekről, a házak üzemeltetése és 
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fenntartási költségeinek alakulásáról a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft évente 

összefoglaló jelentést készít.6  

7. A szükséges évközi – az állagmegóvást és rendeltetésszerű használatot biztosító - 

karbantartási munkákat a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft végzi, vagy azok elvégzésre 

megbízást ad alvállalkozóknak. 

Pénztári szabályozás  

1. A bérleti díjak, közüzemi számlák összegének beszedése nem az üzemeltetéshez 

kapcsolódó tevékenység, hanem a Baks Községi Önkormányzat, mint a bérlakások 

tulajdonosának feladata. E tekintetben a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft. feladata a 

fogyasztásmérők havi leolvasása, majd a lakásonkénti fogyasztási mutatók jelentése 

Önkormányzat Pénzügyi Csoportja felé. A fogyasztási mutatók alapján az Önkormányzat 

Pénzügyi Csoportja számítja ki a fizetendő költségeket, amelyeket a Nonprofit Kft-nek 

megküld. A Nonprofit Kft ezt követően értesíti a bérlőket a fizetendő költségszámlák / 

fogyasztási számlák összegéről, amelyet a bérlőknek 5 napon belül kell fizetni az 

Önkormányzatnak. . 

A bérleti díjat a bérlőknek banki átutalással, csekken, vagy a Baks Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet megfizetni. .  

A bérleti díjat a Pályázati Útmutató előírásai szerint 10 éven át egy elkülönített számlán 

kell kezelni, amelyről a Fecskeházakkal és a projekt egyéb beruházásaival kapcsolatos fenntartási 

költségek is könyvelésre kerülnek. 

2. A hétlakásos Fecskeházban 5.5 kW-os elektromos kiserőmű (napkollektor) van telepítve. 

A kiserőmű működtetése és az elektromos áram fogyasztására az Önkormányzat kötött 

megállapodást a szolgáltatóval. A megállapodás lényege, hogy az épület lakásainak 

elektromos áram fogyasztását elsődlegesen a kiserőmű termeléséből vételezik. A lakások 

kiserőmű termelésen felüli többletfogyasztását az elektromos közhálózatból vételezik. A 

kiserőmű lakások fogyasztásán felüli termelése visszatermelődik a közhálózatba. A 

fogyasztás és termelés különbözetének elszámolása évente történik az Önkormányzat és a 

szolgáltató között.   

A fogyasztás és termelés különbözetét un. oda-vissza főmérő rögzíti.  

3. Az egyes lakások elektromos áram fogyasztását almérők mérik. A főmérő és az almérő 

leolvasása minden hónap utolsó hetében történik meg. A Nonprofit Kft átadja a 

mérőórák fogyasztási mutatóit az Önkormányzat Pénzügyi Csoportjának, ahol az almérők 

fogyasztási adataiból kiszámítják az egyes bérlők által fizetendő elektromos áramdíjat. A 

villanyszámlák összegét tudatják a Nonprofit Kft-vel, hogy az legkésőbb 5 napon belül 

informálja a bérlőket a fizetendő összegről. A hét lakásos Fecskeházban a villanyszámla 

befizetését havonta, az Önkormányzat részére pénztári készpénzbefizetés formájában 

tudják a bérlők teljesíteni.  

4. Az elektromos kiserőmű termelésének és a lakások fogyasztásának különbözetét évente 

számítja ki az Önkormányzat Pénzügyi Csoportja. Az elektromos kiserőmű termelésének 

értékét a költségek levonása után a lakások következő elektromos áramdíjában lehet 

érvényesíteni.  A 8 ikerház 16 fecskelakásában az elektromos áram és a gáz fogyasztását 

                                                           
6
 A jelentések készítéséhez és az üzemeltetéshez javasolt sablonokat lásd a Mellékletek között, a Dokumentációs 

sablonok áttekintő táblázata – ingatlankezelés címszó alatti a 3. sz. mellékletben 
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előre fizetős mérőórák mérik. A mérők az Önkormányzat tulajdonát képezik, nem 

kötődnek a bérlők személyéhez. A mérők állapotát a Nonprofit Kft köteles folyamatosan 

ellenőrizni. Díjfizetési kötelezettsége a bérlőnek a villany és gáz esetében csak a 

szolgáltató felé van. A számlázási folyamatnak a Nonprofit Kft nem szereplője, de 

kötelessége a fogyasztási adatok havi rögzítése. A díjfizetés bizonylatait és a számlákat a 

bérlő köteles gyűjteni, és azt évente leadni a Nonprofit Kft részére, amely azt irattárazza.  

A kétlakásos Fecskeházakban a vízórák úgy kerültek kialakításra, hogy ingatlanonként egy 

főmérő és lakásonként egy-egy almérő került felszerelésre. A bérlők a vízdíj befizetését 

úgy tudják teljesíteni, hogy a Nonprofit Kft által leolvasott fogyasztási adatokat, azt is 

dokumentálja, majd átadja az Önkormányzat Pénzügyi Csoportja részére, ahol a vízdíjat 

kiszámítják, és az információt 5 napon belül visszajuttatják. A vízdíjak pénztári befizetés 

formájában tudják a bérlők teljesíteni. 

 

Hét lakásos Fecskeház üzemeltetése 
 

Feladat és ütemterv 
 

Feladat Feladat elvégzésének időpontja Feladat elvégzésének felelőse 

bérlő-nyilvántartási adatok 
aktualizálása 

az információk változását követő 
24 órán belül 

ingatlangondnok 

bérlemény átadása a 
bérlőnek 

a bérlő számára történő 
kulcsátadáskor 

ingatlangondnok 

bérleti díjak befizetésének 
(be nem fizetésének) 
listázása 

az adatok aktualizálása havonta ingatlangondok 

nem fizetés esetén a bérlő 
felszólítása a bérleti díj 
kiegyenlítésére 

a hónap első hetében a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

2 hónapot meghaladó 
bérleti díj hátralék jelentése 
a polgármesternek 

a hónap első hetében a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

2 hónapot meghaladó 
bérleti díj hátralék jelentése 
a képviselőtestületnek 

az adott hónap képviselőtestületi 
ülésén 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

leltár kezelése, információk 
aktualizálása 

a változások rögzítése 24 órán belül 
 

ingatlangondok 

leltári jelentés készítése évente egy alkalommal, a 
képviselőtestület decemberi ülése 
számára összeállított jelentés 
részeként 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

garanciális javítási 
feladatok  

bérlői bejelentésre 48 órán belül 
 

ingatlangondnok 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
felmérése 

üzemszerű működésben minden 
hónap utolsó keddjén 

ingatlangondnok 

meghibásodás esetén 
történő hibajavítás  

- a sürgősségnek megfelelően 
ütemezve 
 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 
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Feladat Feladat elvégzésének időpontja Feladat elvégzésének felelőse 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
elvégzése 

- amennyiben a karbantartási 
munkák a havi ingatlanszemle 
alkalmával derülnek ki és nem 
sürgősséggel kell elvégezni, a 
teljesítés határideje maximum  
1 hónap 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 

fogyasztásmérő leolvasása 
(villany fő- és almérők) 
 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

fogyasztásmérők 
óraállásának jelentése a 
Pénzügyi Csoport felé 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

lakásbérleti díjak 
befizetésének ellenőrzése, 
az adatok listázása 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

egyéb közüzemi számlák 
befizetettségének 
ellenőrzése 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

a Házirend betartásának 
ellenőrzése 

folyamatos ingatlangondnok 

a Házirend megsértéséről 
szóló jelentés készítése a 
polgármesternek 

szükség esetén, az esemény 
bekövetkezését követő 24 órán 
belül 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

a Házirend (rendszeres) 
megsértéséről összefoglaló 
jelentés készítése a 
képviselőtestületnek 

amennyiben a Házirend 
megsértésének súlyossága vagy 
többrendbelisége indokolja 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

kerthasználat ellenőrzése havonta  ingatlangondnok 

 

Dokumentáció rendje 
 

A Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft – a rendelkezésre álló dokumentumsablonok7 alkalmazásával 

belső nyilvántartást vezet az általa elvégzett ingatlankezelő nyilvántartási, a műszaki tennivalókkal 

kapcsolatos üzemeltetői és egyéb, számára a szociális bérlakás rendeletben meghatározott 

feladatokról. A dokumentáláshoz a szociális bérlakások üzemeltetésével megbízott nonprofit 

gazdasági társaság – az egyszerű követhetőség és a minőségbiztosítás érdekében – 

dokumentumsablonokat használ és követi a fentiekben meghatározott eljárásrendet. 

Az ingatlan üzemeletetőjének feladatkörébe tartozik a tájékoztatás, a lakók informálása az 

üzemeltetéssel kapcsolatos információk átadása a bérlőknek. Csoportos tájékoztatók esetén az 

ingatlanüzemeltetéssel megbízott Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft-nek jelenléti ívet kell vezetnie 

és fotódokumentációt készítenie. A jelenléti íven szerepelnie kell a TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 

- Esélytöbblet a baksiaknak! - című projekt arculati elemeinek és a fotódokumentációval együtt azt 

az eseményt követő 24 órán belül archiválni a projekt fenntartási dokumentumai között.  

                                                           
7
 Dokumentumsablonokat lásd 3. sz melléklet …… oldal 
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Kétlakásos Fecskeházak üzemeltetése 
 

Feladat és ütemterv 
Feladat Feladat elvégzésének időpontja Feladat elvégzésének felelőse 

bérlő-nyilvántartási adatok 
aktualizálása 

az információk változását követő 
24 órán belül 

ingatlangondnok 

bérlemény átadása a 
bérlőnek 

a bérlő számára történő 
kulcsátadáskor 

ingatlangondnok 

bérleti díjak befizetésének 
(be nem fizetésének) 
listázása 

az adatok aktualizálása havonta ingatlangondok 

nem fizetés esetén a bérlő 
felszólítása a bérleti díj 
kiegyenlítésére 

a hónap első hetében a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

2 hónapot meghaladó 
bérleti díj hátralék jelentése 
a polgármesternek 

a hónap első hetében a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

2 hónapot meghaladó 
bérleti díj hátralék jelentése 
a képviselőtestületnek 

az adott hónap képviselőtestületi 
ülésén 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

leltár kezelése, információk 
aktualizálása 

a változások rögzítése 24 órán belül 
 

ingatlangondok 

leltári jelentés készítése évente egy alkalommal, a 
képviselőtestület decemberi ülése 
számára összeállított jelentés 
részeként 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

garanciális javítási 
feladatok  

bérlői bejelentésre 48 órán belül 
 

ingatlangondnok 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
felmérése 

üzemszerű működésben minden 
hónap utolsó keddjén 

ingatlangondnok 

meghibásodás esetén 
történő hibajavítás  

- a sürgősségnek megfelelően 
ütemezve 
 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
elvégzése 

- amennyiben a karbantartási 
munkák a havi ingatlanszemle 
alkalmával derülnek ki és nem 
sürgősséggel kell elvégezni, a 
teljesítés határideje maximum  
1 hónap 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 

fogyasztásmérő leolvasása 
(villany fő- és almérők) 
 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

garanciális javítási 
feladatok  

bérlői bejelentésre 48 órán belül 
 

ingatlangondnok 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
felmérése 

üzemszerű működésben minden 
hónap utolsó keddjén 

ingatlangondnok 
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Feladat Feladat elvégzésének időpontja Feladat elvégzésének felelőse 

meghibásodás esetén 
történő hibajavítás  

- a sürgősségnek megfelelően 
ütemezve 
 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 

karbantartási és 
állagmegóvási feladatok 
elvégzése 

- amennyiben a karbantartási 
munkák a havi ingatlanszemle 
alkalmával derülnek ki és nem 
sürgősséggel kell elvégezni, a 
teljesítés határideje maximum  
1 hónap 

- a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 
Kft által megbízott vállalkozó 
- amennyiben a Kft nem bíz meg 
alvállalkozót, a munkák határidőre 
történő elvégzésének és megfelelő 
minőségének felelőse a Kft 
vezetője 

fogyasztásmérő leolvasása 
(víz fő- és almérők) 

minden hónap utolsó csütörtök ingatlangondnok 

fogyasztásmérők 
óraállásának jelentése a 
Pénzügyi Csoport felé 

minden hónap utolsó csütörtök ingatlangondnok 

lakásbérleti díjak 
befizetésének ellenőrzése 

minden hónap utolsó csütörtök ingatlangondnok 

egyéb közüzemi számlák 
befizetettségének 
ellenőrzése 

minden hónap utolsó csütörtök ingatlangondnok 

fogyasztásmérők 
óraállásának jelentése a 
Pénzügyi Csoport felé 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

lakásbérleti díjak 
befizetésének ellenőrzése, 
az adatok listázása 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

egyéb közüzemi számlák 
befizetettségének 
ellenőrzése 

minden hónap utolsó hetében ingatlangondnok 

a Házirend betartásának 
ellenőrzése 

folyamatos ingatlangondnok 

a Házirend megsértéséről 
szóló jelentés készítése a 
polgármesternek 

szükség esetén, az esemény 
bekövetkezését követő 24 órán 
belül 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

a Házirend (rendszeres) 
megsértéséről összefoglaló 
jelentés készítése a 
képviselőtestületnek 

amennyiben a Házirend 
megsértésének súlyossága vagy 
többrendbelisége indokolja 

a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetője 

szelektív hulladékgyűjtés 
edényzetének 
nyilvántartása 

folyamatos ingatlangondnok 

kerthasználat ellenőrzése havonta  ingatlangondnok 
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Dokumentáció rendje 
Lásd a hétlakásos Fecskeház üzemeltetésénél meghatározottakat. 

 

Üzemeltetési dokumentumok áttekintő táblázata – ingatlankezelés 
Dokumentum megnevezése Tartalma Alkalmazása 

Lakónyilvántartás - bérlakás címe 
- bérlő és vele költöző családtagjai 
neve és egyéb adatai 
- bérleti jogviszony kezdete – vége  
- a bérlőre vonatkozóan a TIOP 
3.2.3.A-13/1-2014-0001 - Esélytöbblet 
a baksiaknak! és a TÁMOP 5.3.6-
11/1-2012-0013 - "A jövőnek 
dolgozunk" komplex környezet és 
életminőség - fejlesztési program Baks 
Mária telepen” – című programnak 
való megfelelés 
 

- az információkat, a 
változását követő 36 órán 
belül aktualizálni kell 
- a Lakónyilvántartás őrzési 
helye a Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft székhelye 
- a TÁMOP/TIOP 
pályázatokra vonatkozó 
adatok a projekt a fenntartási 
szakaszában a dokumentációt 
kezelő önkormányzati 
munkatárs szolgáltatja, azt 
feltüntetni 2025-ig szükséges  

Átadás-átvételi jegyzőkönyv - bérlemény átadása a bérlőnek  
(a lakásban található eszközök és 
berendezési tárgyak listázása) 
- bérlemény átvétele a bérlőtől a bérleti 
jogviszony megszűnésekor 
(a lakásban található eszközök és 
berendezési tárgyak listázása, esetleges 
hiányok, hibák feltüntetése, közüzemi 
szolgáltatások mérőóra-állása) 
- a bérlőnek a kiköltözéskor bér- v. 
szolgáltatói díjfizetési hátraléka volt-e, 
ha igen milyen összeg 
- a bérlő nyilatkozata arról, hogy 
minden olyan szerződési 
kötelezettségének eleget tett, amely a 
bérleti szerződés tartalmát figyelembe 
véve reá hárul 

- kitöltése / aláírása a bérlő 
számára történő 
kulcsátadáskor történik, az 
ingatlanüzemeltető képviselője 
és a bérlő jelenlétében 
 
- a bérleti jogviszony 
megszűnésekor ugyanez a 
nyomtatvány kerül kitöltésre 
 
 

Díjkövető - lakás címe 
- bérlő neve  
- befizetendő díj megnevezése (bérleti 
díj, közüzemi díjak – víz, villany, gáz, 
szemétszállítás) 
- szolgáltatás megnevezése és 
fogyasztási óra száma (víz, villany, gáz) 
- fogyasztási adatok  
(előző hó, aktuális hó) 

- az adatok aktualizálása 
havonta történik, a hó utolsó 
hetében 
- a fogyasztásmérők adatainak 
leolvasása után az 
információkat az Üzemeltető 
átadja az Önkormányzat 
Pénzügyi Csoportjának, ahol a 
hétlakásos Fecskeház esetében 
a villanyszámlákat, az 
ikerházak esetében a vízdíjat 
kiszámítják és kiszámlázzák a 
bérlőknek 
- a díjfizetésről vagy annak 
elmaradásáról a pénzügy 
minden hónap első hetében 
értesíti az üzemeltető Baksi 
Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ingatlangondnokát 
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Dokumentum megnevezése Tartalma Alkalmazása 

Díjfizetési 
emlékeztető/felszólítás 

- lakás címe 
- bérlő neve  
- elmaradt díj megnevezése  
(bérleti díj, víz, villany) 
- elmaradt díj összege 
- a befizetés határideje 

- a hónap harmadik hetében 
kiküldhető az emlékeztető (a 
befizetési határidőt követő 
max 15 nap elteltével) 
- felszólítást a következő 
díjleolvasásig be nem fizetett 
számlák esetén kell küldeni 

Ingatlankezelői jelentés 
 

- 2 hónapot meghaladó bérleti díj 
hátralék jelentése a polgármesternek 
- javítási munkálatok mibenléte, 
ráfordított összeg, megbízott 
alvállalkozó adatai (amennyiben volt), 
a munkák elvégzésének készültsége a 
jelentéskor, várató befejezés időpontja, 
egyéb releváns információk 
- épületek, eszközök, berendezések 
állapota  
- bérlőmozgások (ki- és beköltözések) 
- leltár áttekintése, esetleges hiányokról 
közlés 
- információk a Házirend 
megsértéséről (amennyiben volt ilyen 
esemény) 

- halasztást nem tűrő 
rendkívüli esetben az 
önkormányzati ingatlanokat 
üzemeltető Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft 24 órán belül 
referál a polgármesternek 
(eseti jelentés) 
 
- negyedéves jelentést készít a 
Nonprofit Kft és tájékoztatja a 
polgármestert / 
képviselőtestületet az 
időközben bekövetkezett 
változásokról és aktuális 
ügyekről 
 
- a Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft a 
képviselőtestület számára 
évente összefoglaló jelentést 
készít 

Leltár - leltár kezelése, információk 
aktualizálása, a Baks Községi 
Önkormányzat és a Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft által használatos 
dokumentumsablon 
tartalma/formátuma szerint 

- a változások rögzítése 24 
órán belül 
 
- évente egy alkalommal, a 
képviselőtestület decemberi 
ülése számára összeállított 
jelentés részeként szerepelnek 
leltári adatokra vonatkozó 
információk 

Munkalap - a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
SZMSZ-ben szereplő tartalom szerint  
 

- a Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft SZMSZ-ben 
lefektetett eljárásrend szerint  

Értesítés - az eseményhez igazodó releváns 
tartalom 

- csoportos tájékoztatók, 
baleset és tűzvédelmi oktatás, 
egyéb az ingatlankezeléssel 
kapcsolatos ügyben a lakók 
informálását szolgáló esemény 
alkalmával 

Elektronikus épületnapló - az épülettel kapcsolatos minden 
esemény és adatváltozás, aktualizált 
információk 

- ingatlanonként szükséges az 
egy épületre vonatkozó 
információkat összesíteni, így 
minden – az adott épülettel 
kapcsolatos - esemény 
folyamatában követhető 
elektronikusan is 
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Szükséges humán erőforrás 
Az üzemeltetés biztosításához a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft-nek javasolt létrehoznia egy 

karbantartó csoportot és annak működését – akár a közmunkaprogram terhére is – folyamatosan 

biztosítania célszerű. 

 

Az adminisztrációs feladatok elvégzésére egy ingatlangondnok foglalkoztatása szükséges, aki a 

rendszeres havi feladatokat elvégzi, gondoskodik az adminisztrációról és a jelentések 

előkészítéséről, a csoportos tájékoztatók összehívásáról és a szükséges fenntartási dokumentáció 

biztosításáról (jelenléti ív, fotódokumentáció) és ezeket átadja a projekt fenntartásáért felelős 

személynek. 

 

Az ingatlangondnoki munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: 

- a számítógépes programok (word és excel programok, on-line levelezőprogramok) 

felhasználói szintű alkalmazása 

- jó konfliktuskezelő és problémamegoldó képesség 

- hatékony kommunikációs készségek 

- pontos munkavégzésre való igény 

- a szabálykövetés és rendszeresség, a határidők betartásához szükséges szintje 

A kertek hasznosításával kapcsolatos önkormányzati 
feladatok  
 

Bevezető 

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő 

kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és 

élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország 

vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és 

intézkedések végrehajtási kereteit. A vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul, 

ezért a természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti erő-források fenntartható 

hasznosítására alapozva határozza meg az agrár-és élelmiszergazdaságra, valamint a 

vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. Legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, a 

kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi 

élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi 

közösségeinek megerősödése, a népesedési mutatók javulása és a természeti rendszerek, a 

biológiai sokféleség megőrzése8. A Nemzeti Vidékstratégia helyét a hazai fejlesztési stratégiák, 

szakpolitikai tervek és programok között, az alábbi ábra mutatja. 

 

                                                           
8
 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 
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A vidékpolitika funkciói 

A fenti szakpolitikai keretekbe illeszkedő vidékpolitika funkciója a vidéki térségek fenntartható 

fejlődésének biztosítása, melynek elemei: 

1. A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az 

ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. 

2. Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás. 

3. Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára. 

A konyhakertek reneszánsza9  

A kiskertek társadalmi szerepe hazánkban is egyre inkább felértékelődik. A kiskertek 

hozzájárulnak a jobb életminőséghez, a városokban növekvő por és zajszennyezés 

csökkentéséhez, a zöldterületek növeléséhez, a természetes élőhelyek és fajok védelméhez, 

továbbá a természettel való szerves kapcsolat fenntartásához. A kiskertek a családok számára 

értékes szabadidős tevékenység lehetőségét nyújtják, alacsony költséggel egészséges zöldségeket, 

gyümölcsöket termelhetnek maguknak. Megtapasztalják a vetés, a növekedés, a virágzás és a 

betakarítás nyújtotta örömet, személyes kapcsolataik javulnak, a természettel való közvetlen 

kapcsolat pedig ellensúlyozza a beton, aszfalt és panelrengeteg miatti stressz hatásokat. A 

gyermekek és fiatalok számára a kiskertek pótolják a játszótereket, a szabadban, üde környezetben 

tudnak játszani, jó levegőn mozoghatnak. Közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a természetről 

és saját észleléseikkel tudják kiegészíteni az iskolák által nyújtott biológiai ismereteiket. A 

kiskertek az egészséges tevékenység lehetőségét nyújtják, relaxációs hatásuk csökkenti a 

munkahelyi stresszt, hiszen tökéletes kikapcsolódást kínálnak a mindennapi munkából.  

A munkanélküliek számára a kiskertek és a körülöttük kialakult közösségek adhatják a valahova 

tartozás, a „szükség van rám” érzését. Lehetőséget nyújthatnak a semmittevés depresszív 

hatásainak elkerülésére, továbbá az igényelhető támogatások és saját munkájuk révén a 

munkanélküliek is olcsón juthatnak friss zöldségekhez, gyümölcsökhöz, tevékenyen hozzájárulva 

                                                           
9
 Források: www.agrya.hu, www.jardins-familiaux.org, http://agrostratega.blog.hu/api/trackback/id/5477380 
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ezzel egészségük megőrzéséhez. Elmondható, hogy a lakosság egészét érinti/érintheti a kiskertek 

napjainkban megfigyelhető reneszánsza. 

 

A városi kertek itthon és Európa más országaiban is egyre inkább teret nyernek. A kiskertek, a 

szó minden értelmében értéket teremtenek. Az Európai unió számos más országában, így a sok 

tekintetben etalonnak számító Németországban is így van ez. Ma körülbelül 1 millió hobbikert 

létezik Németországban. Először pihenésre szánták a kerteket, de a gyermekes családok 

gyümölcsöt és zöldséget is elkezdtek termeszteni, saját fogyasztásra. A németül 

Schrebergartennek (Schreber-kertek) nevezett kiskertek nevüket a XIX. század közepén élt 

Moritz Schreber lipcsei orvosról kapták, aki a munkásgyermekek egészségéért aggódva sok 

mozgást javasolt a friss levegőn. A városi gyerekek a növekvő iparosodás és szűkös 

lakáskörülmények miatt alig találtak játékra alkalmas szabad területet, sőt gyakran 

többedmagukkal osztoztak egy ágyon. A rendelkezésre álló szabad földterületek megművelésével 

ezek a gyerekek hasznos tevékenységhez jutottak, lehetőségeik az egészséges életmódra, javultak 

akkor, amikor elkezdtek dolgozni a szabadban növényekkel. A későbbiekben a szülők vették át a 

geyerekektől az ágyások gondozását, így jöttek létre 1870-ben az első német hobbikertek Lipcse 

körül. Talán nem véletlen, hogy Németországban ma is Lipcsében van a 100 lakosra jutó legtöbb 

városi kiskert (6 db). Münchenben is divatosnak számít a hobbikert. Egyre több család igényel a 

várostól egy darabka zöld területet. A kiskertek művelését „német aprólékossággal” szabályozták. 

Az egyik ilyen rendelkezés például 24 m2-ben határozza meg a szaletli méretét, s rögzíti azt is, 

hogy a kert megművelt kiskert területének egyharmadát gyümölcs és zöldségtermesztésre kell 

használni. A pergolákra például nem lehetett tetőt szerelni, így nem lehetett hova elbújni az eső és 

a tűző nap elől, ha a munkában megfáradva egy kicsit még pihenni szerettek volna a szabadban. A 

grillezést viszont nem korlátozták, így a családok és baráti társaságok örömmel hódoltak ennek a 

népszerű nyári tevékenységnek. A szigorú szabályok ellenére mégis hosszú volt és ma is az, a 

kiskertre várakozók sora. Az 1926-ban Luxemburgban alapított, legnagyobb európai non-profit 

szervezet, az Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux több mint 3 millió 

tagja számára adta közre tájékoztatóját a veteményeskertek társadalmi jelentőségéről: Az 

országban bárki számára elérhető, nyilvánosan bérletre meghirdetett kiskertek rendszere átlátható 

és ellenőrizhető volt.  

A széleskörű – nem ország specifikus - érintettséget jól mutatja az is, hogy például 

Lengyelországban 850.000 bérlőt érint a kerthasznosítás valamilyen formája, akik összesen 44.000 

hektáron kertészkednek kiskerti rendszerben.  

Léteznek több országot összefogó szövetségek - osztrák, belga, dán, finn, francia, holland, 

lengyel, luxemburgi, angol, német, norvég, svájci, svéd és szlovák nemzeti kiskertcsoportokhoz / 

érdekképviseletekhez/szakmai szervezetekhez már nem Uniós országok, pl. Japán is csatlakozott.  

 

 

A baksi önkormányzati szociális bérlakások kiskertjei 10 

 

Abban, hogy az ikerházakhoz tartozó kiskerteket szükséges valamilyen módon hasznosítani, 

mindenki egyetért. A hasznosíts módjában azonban eltérőek a vélemények. Az világosan látható, 

hogy a kertek hasznosításával kapcsolatban Baks Község Önkormányzatának egyedi 

megállapodásokat szükséges kötnie a mindenkori bérlőkkel arról, hogy az udvar és kert 

karbantartása, állagmegóvása és hasznosítása tekintetében az önkormányzat és a bérlők illetve a 

bérleményekben lakók között milyen megegyezések lesznek érvényesek. 

                                                           
10

 4. sz. melléklet Növénytelepítési javaslat a szociális bérlakások kertjeihez 65. oldal 
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A cél az, hogy az önkormányzati bérlakásokhoz tartozó kertek hasznosításra kerüljenek, 

ápolt legyen a környezet. 

 

Utca, házszám Helyrajzi szám Méret (m2) 

Ady E. u. 40. 259 1302 

Rózsa u. 4. 181 1093 

Barátság u. 5. 348/7 1065 

Kassai u. 43. 661/1 1685 

Kolozsvári u. 19. 613 850 

Kolozsvári u. 35. 632 1392 

Kolozsvári u.13. 609/1 1328 

Kossuth u.3. 116 1779 

  Összesen 10494 

 

A preferált cél a baksi önkormányzati szociális bérlakások tekintetében az lenne, hogy a beköltöző 

bérlők, azok a fiatal családok, akik az önálló életkezdéshez kaptak segítséget, az önellátásukhoz és 

önfenntartásukhoz is kapjanak – nem pénzbeli – segítséget. Számukra lehetőséget biztosít az 

Önkormányzat arra, hogy a jelenleg parlagon lévő területet térítésmentesen használhassák. 

Azokat a kerteket, amelyek hasznosítását a lakók nem vállalják, az Önkormányzat felajánlhatja 

használatra a kertszomszédoknak. A vonatkozó egyezségeket szintén külön dokumentumban kell 

rögzíteni az Önkormányzatnak, illetve a mindenkori megállapodásoknak a bérlőkre vonatkozó 

tartalmát szükséges beemelni az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérleti 

szerződésébe. 

 

Problémát jelenthet az, hogy a bérlőváltás esetén ezeket a megállapodásokat nem lehet 

automatikusan az új bérlőre is vonatkoztatni. Új bérlő kijelölése esetén a szomszédokkal kötött 

megállapodás érvényességéig a velük kötött megállapodás nem, csak az egy ingatlanban lakó 

bérlők közötti kerthasználati-megállapodás módosítható. 

 

A dokumentumok elkészítése minden esetben jegyzői hatáskör. A megállapodás tartalmának 

betartására vonatkozó ellenőrző és üzemeltetői feladatokat a Baks Falufejlesztő Nonprofit Kft 

végzi. Szükség esetén az ingatlanüzemeltető foglalkoztathat egy agrár-gondnokot is, aki releváns 

szakmai végzettséggel és / vagy tapasztalattal rendelkezik a kertművelésben és segíti a bérlőket a 

hatékony terület-felhasználásban. A hatékony működtetés érdekében javasolt a helyi 

mezőgazdászokkal/őstermelőkkel együttműködési megállapodást kötni. Legcélszerűbb lehet a 

Baks Községi Önkormányzat és a Baksi Gazdakör közötti hosszú távú szövetség szorgalmazása. 

Lehetséges megoldás még, hogy a 2016-tól működő Szociális Szövetkezet vezető szakmai 

munkatársai gondoskodnak a bérlők ismereteinek bővítéséről. 

 

 

Ha az önkormányzat hasznosítja a kerteket 

- az egész területen egyfajta növény telepítése javasolt (pl. káposzta, karalábé, tökfélék, 

borsó, bab) 

- ebben az esetben a talaj előkészítés, növénytelepítés, gondozás, betakarítás, 

értékesítés/terményhasznosítás az önkormányzat költsége 

- lehetséges az, hogy a területeket a közfoglalkoztatottak művelik, ebben az esetben a 

használatot szigorúan szabályozni kell és a lakókkal kötött bérleti szerződésekben a 

vonatkozó tartalmakat rögzíteni kell 
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- a kockázatok felmérésére és kezelésére célszerű egy kockázatkezelési tervet készíteni  

- a témával kapcsolatos döntés a Baks Községi Önkormányzat hatásköre 

 

Ha a bérlők művelik meg a földet11 

- egyedi megállapodásokat kell kötni, amelyek a bérleti szerződés mellékletét képezhetik 

- az ingatlanok üzemeltetőjével vagy a START közmunkaprogram felelőseivel egyeztetni 

kell és koordinálni szükséges a gépi munkálatokat 

- meg kell vizsgálni és szabályozni, hogy a kertműveléshez szükséges vegyszerhasználatra a 

lakók mennyiben felkészültek és szükség esetén számukra felkészítést célszerű tartani 

- szükséges megteremteni az öntözés lehetőségét és ezért telkenként egy-egy kút fúrása 

javasolt - a kapcsolódó ügyintézés az ingatlanokat üzemeletető Baksi Falufejlesztő 

nonprofit Kft feladata12 

- tárolót kell biztosítani a kertművelő eszközök elhelyezésére 

 

Amennyiben a szociális bérlakások mindenkori bérlői nem kívánják megművelni a kertet, a 

növénytelepítésről, füvesítésről az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. A rendszeresen belvizes 

területekre vízigényes és vízborítás tűrő fák, cserjék telepítésével parkosítási program indítható 

(nyárfafélék, fűzfafélék, japán juhar, somok, babérsom stb.) A telepített növények gondozása 

azonban már bérlői feladat lehet, ahogyan azt a bérleti szerződés és a Házirend tartalmazza. A 

kerthasználat koordinálása és/vagy a kertgondozás ellenőrzése az ingatlanüzemeltető Kft feladata. 

 

                                                           
11

 Növénytelepítési javaslatokat lásd a 4. sz. mellékletben Forrás: Marázné Forró Annamária mezőgazdász, az 
önkormányzat számára készített összefoglalója 
12

 Jelenleg telkenként kialakításra került egy kerti csap, amelyet a főmérő és az almérők között helyezett el a 

kivitelező. Ez a vízvételi lehetőség biztosítja a karbantartási és egyéb külső vízfelhasználást. A vízfogyasztás mérése 
külön – egyedi - megállapodások keretében javasolt. 
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A komplex telep-program eredményeinek fenntartása 
 

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A jövőnek dolgozunk" komplex 
környezet és életminőség – fejlesztési program Baks Mária telepen” 
 

C10. Fenntartási kötelezettség 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 2 évig fenntartja és arról az évente 

kötelezően benyújtandó fenntartási jelentésben beszámol. 

Ennek értelmében kötelező 

 a bevont célcsoport nyomon követése, a TKKI és az ORÖ segítségével a projekt 

zárását követő 6 hónapig; 

 az infrastrukturális fejlesztések fenntartása a projekt befejezését követően legalább 5 

évig (állami, önkormányzati vagy civil szolgáltató szervezet tulajdonában lévő épület 

átalakítása, bontása, felújítása tevékenységekben érintett épületek); 

 A projekt keretében kialakított Csillagház szolgáltatásait a projekt zárását követően 1 

évig biztosítja; 

 A támogatott beruházással létrehozott vagyon (beszerzett nagy értékű eszközök, felújított, 

létrehozott ingatlanok) csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a 

foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 

idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg, a projekt befejezést követő 5 évig. 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt 

eredményeit, a 2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapján kialakítandó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programok kialakításakor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi. 

 Ezen kívül a pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

végrehajtása során rendszeresen konzultál azon helyi szereplőkkel (óvoda, iskola, 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, gyámhivatal, 

gyámhatóság, jegyző, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, egyházak) akik és amelyek. 

biztosíthatják, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fennmaradnak. 

 

A KSZ a fenntartási időszakra vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. A 

támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az 

Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb 

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg. 

Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a 

kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási 

jelentését a KSZ jóváhagyta, a projekt lezártnak tekinthető. 

A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 

nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie. Amennyiben a pályázó a 

Projekt adatlap „Számszerűsíthető eredmények” pontjában a projektzárást követően elérendő 

célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. 

 

Infrastrukturális fejlesztések 
A komplex telep-programban ERFA elem a Csillagház és a Csillagpont kialakítása, valamint a 

menedzsment és a célcsoport számára eszközvásárlásra használtak fel forrást. 
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Szolgáltatások 
Összesen 32 programelemet valósítottak meg a szakmai munkatársak 2013. január 15. és 2015. 

október 31. között. A projekt eredeti fizikai befejezése a TSZ szerint 2015. május 15-én lett volna, 

de a lakhatási modellprogramra való tekintettel a szolgáltatások egy részét meghosszabbították 

2015. október 31.-ig, így a TSZ módosításra került. A megvalósítás során az Önkormányzat 

alkalmazta a menedzsmentet – projektmenedzser, pénzügyi vezető, monitoring asszisztens -, a 

szakmai vezetőt és a Csillagház vezetőt, 4 fő szociális munkást, 2 fő programszervezőt, az IT 

mentort, 1 fő szakmai asszisztenst és a gondnokot. 

 

A projekt monitoring mutatói 
Mutató neve 

 

Típus  

(output/eredm

ény) 

Mértékegység  Minimálisan 

elvárt célérték  

 

Célérték 

elérésének 

időpontja  

Mutató forrása  

 

Programba 

bevont 

személyek száma  

 

kimenet  135 fő 

 

 

45 fő Projekt szakmai 

zárása  

Időközi/záró 

beszámoló  

Pozitív 

eredménnyel 

kikerült 

személyek száma  

eredmény  40 fő  A pozitív 

eredménnyel 

kikerült 

személyek száma 

minimálisan a be-

vont személyek 

számának 60%-a, 

de legalább 27 fő.  

Legkésőbb a 

projekt 

fenntartási 

időszakában  

Időközi/záró 

beszámoló  

Képzésben 

résztvevők 

száma  

kimenet  84 fő  A program 

keretében 

támogatott 

képzésben 

résztvevők száma 

minimálisan a 

bevont aktív korú 

személyek 

számának 75%-a.  

Projekt szakmai 

zárása  

Időközi/záró 

beszámoló  

Képzést 

eredményesen 

elvégzők száma 

(végzettséget/ké

pzettséget 

szerző 

személyek 

száma)  

eredmény  70 fő  A program 

keretében 

támogatott 

képzést 

eredményesen 

elvégzők száma 

minimálisan a 

képzésben 

résztvevők 60%-

a.  

Legkésőbb a 

projekt 

fenntartási 

időszakában  

Időközi/záró 

beszámoló  

Gyakorlati 

képzést 

munkahelyi 

körülmények 

közt teljesítők 

száma  

kimenet  34 fő  Minimálisan a 

képzésben 

résztvevők 

személyek 40%-a  

Projekt szakmai 

zárása  

Időközi/záró 

beszámoló  

Foglalkoztatás-

ban résztvevő 

személyek száma  

eredmény  15 fő  (nincs előírás)13  Projekt szakmai 

zárása  

Időközi/záró 

beszámoló  
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A program 

hatására más 

programba 

bekapcsolódó 

személyek száma  

eredmény  27 fő  A program 

hatására más 

programba 

bekapcsolódó 

személyek száma 

minimálisan a 

bevont személyek 

20%-a  

Legkésőbb a 

projekt 

fenntartási 

időszakában  

Időközi/záró 

beszámoló  

Az Egyéni 

fejlesztési terv 

lezárását követő 

6 hónapon belül 

legalább 3 

hónapot kereső 

foglalkoztatásba

n töltő 

személyek száma  

hatás  fő  

 

 

nem releváns 

A támogatott 

foglalkoztatásban 

résztvevő 

személyek 

legalább 15%-a  

Legkésőbb a 

projekt 

fenntartási 

időszakában  

Időközi/záró 

beszámoló  

 

Horizontális vállalások 

 
 

A projekt az esélyegyenlőségi vállalását teljesítette, a megvalósítás során az esélyegyenlőségi 

munkatárs foglalkoztatása megtörtént. Nm volt ugyan vállalás, a roma munkatárak alkalmazása 

azonban mindvégig prioritásként szerepelt, a kormányzati „semmit velük nélkülük” – elv 

érvényesítése érdekében. A projekt során alkalmazott szociális munkások között négy fő volt 

roma származású, a programszervezők (2 fő) a szegregátumban élő helyi közösség roma polgárai. 

A menedzsment törekedett arra, hogy lehetőséget adjon a minden olyan roma munkavállaló 

Esélyegyenlőségi intézkedések
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1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása I/N N I I

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte I/N

3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart I/N

4. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel;

illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz
I/N I I I

I/N

bevont 

csoportok 

felsorolása

6. Infokommunikációs akadálymentesítés (TIOP esetében kötelező) I/N

7. Nők aránya a felső-, és középvezetésben (csak vállalkozásoknál) %

8. K+F területen dolgozó nők száma (csak vállalkozásoknál) fő

9. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma fő

10. Távmunkában foglalkoztatottak száma fő

11. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma fő

12. Roma foglalkoztatottak száma (lásd nyilatkozat mintát) fő

13. Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma fő

14. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt, illetve 

elkövetkező 5 évben (csak vállalkozásoknál)
fő

15. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma fő

16. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő munkavállalók száma az elmúlt 5 évben fő

17. Nők száma a foglalkoztatottak közt fő

18. Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (csak vállalkozásoknál) I/N

19. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (csak vállalkozásoknál) I/N

20. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (csak vállalkozásoknál) I/N

21. GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás I/N

22. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (csak vállalkozásoknál) I/N

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe I
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számára, aki a településen, a kistérségben élt, vagy ha a közelben nem lehetett ilyen jelentkezőt 

találni, akkor legalább Csongrád megyében lakott. Az önkormányzat ugyanezen elv szerint 

alkalmazta később a társprojekt munkatársait is. 

 

 
 

A projektről tartott előadásokban, nyilvános megjelenések alkalmával, vagy a médiában adott 

nyilatkozatokban / megjelenések során az elv érvényesítésére törekedett a menedzsment és az 

önkormányzati munkatársak, illetve az önkormányzat által fenntartott intézmények munkatársai 

is. 

 

Környezeti fenntarthatóság 

 

A vállalásokat a projekt teljesítette. Van állandó környezetvédelmi felelős az Önkormányzat által 

foglalkoztatott munkatársak között. 

I/N

Érintett 

célcsoportok 

felsorolása

24. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a 

nők és férfiak igényeit, az idősek, fogyatékosok és gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit
I/N

25. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, 

vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre
I/N

I/N

Érintett 

célcsoportok 

felsorolása

27. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy 

partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő 

előítéleteket

I/N  N I I

26. Az érintett célcsoportok számára a fejlesztés eredményéhez hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és 

az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti 

23. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket

Környezeti fenntarthatósági szempontok Mérték-egység
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1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik I/N

2.n Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését I/N I I I

3. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, 

munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)
I/N N I I

4. Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya fő/összlétszám

5. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezet-egészségügyi, környezettudatosságot erősítő 

feladatokra fordított kiadások aránya 
 eFt/eFt 

6. A projekt kiterjed a környezet, fenntarthatósági ismeretek bővítésére I/N

7. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei 

környezettudatosságot tükröznek
I/N

8. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél I/N

9. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató 

szolgáltatásokat 
db

10. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági 

ismeretek bővítésére
I/N

11. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedés (elérhetőségi) szempontok érvényesítése I/N

12. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése
kWh/vetítés 

alapja

13. Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során I/N  N I I

14. Gépkocsi használat csökkentése db

15. Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a 

környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése  
km

16. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezett fenntartásának segítése N  I I

17. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával 

kapcsolatos akciók, események száma 
db
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Területi kohézió 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programba beépített térség-specifikus részek a HEP-ben olvashatók. A 

település Foglalkoztatási Stratégiája és a Fenntartási terv is tartalmaz a mikrotérségi 

együttműködésekre és intézményközi megállapodásokra vonatkozó javaslatokat. A területi 

kohézió, mint fenntarthatósági vállalás így teljesültnek nevezhető annál is inkább, mivel a Helyi 

Közösségi Akadémia programsorozatába való bekapcsolódás nem csak a kistérségi / megyei, 

hanem az ország más területeivel való munkakapcsolatokat is lehetővé teszi a jövőben. 

 

A projekt megvalósítás szakaszában kötött együttműködési megállapodásokat, az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Partner megnevezése Időpont Az együttműködés tartalma Hosszabbításra javasolt 

Országos Roma 
Önkormányzat 

2013 Az ORÖ a projektben kötelező 
együttműködő partner volt. 
Megbízottja, ifj Károlyi Sándor 
által volt lehetősége részt venni a 
PIT munkájában.13 
 

későbbi döntés 

Védőnői Szolgálat 2013 - eü prevenciós programokban 
való részvétel, szűrővizsgálatok, 
közös rendezvények szervezése 
- helyi egészségterv 
kidolgozásához adatszolgáltatás 
- szakmaközi munkacsoportokon 
való részvétel 
 

igen 

Háziorvosok 2013 - egészségnapokon 
szűrővizsgálatok elvégzése 
- helyi egészségterv 
kidolgozásához adatszolgáltatás 
- szakmaközi munkacsoportokon 
való részvétel 
 

igen 

Szent Miklós Katolikus 
Általános Iskola és 

2013 - az oktatási módszertanok 
fejlesztését célzó és a diákok 

igen 

                                                           
13

 Valójában az ORÖ képviselője egyetlen PIT ülésen sem vett részt.  

indikátor neve Mérték-egység

Pályázat 

benyújtásakor 

érvényes érték

Projekt 

befejezésekor 

tervezett érték

Projekt fenntartás 

végén tervezett 

érték

(a számozás nem folytonos, mivel a 2007-2008-as 

vállalások folytonosságának és együttes nyomon 

követhetőségének érdekében a korábbi számozást 

megtartja a közös készlet)

I

30

TÁMOP specifikus 

(adat, módsz)

24b. Helyzetelemzésben, szükségletfelmérésben 

térség-specifikus részek kialakítása (pl.: jelentős 

munkanélküliséggel sújtott területek)

I/N

főcsoport

választható általános 

területi hatás

Együttműködés más területi szervekkel, egyéb helyi 

szereplők bevonása.
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Óvoda számára tervezett 
képességfejlesztő programelemek 
befogadása 
- együttműködés és egyeztetés az 
IPR programmal 
- SNI-prevenciós programban 
való együttműködés 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

2013 - a kliensek érdekében végzett 
szociális munka segítése a 
jelzőrendszer részeként 
- szakmaközi 
munkacsoportokban való 
részvétel 
 

igen 

Baksért 
Hagyományőrző 
Egyesület 

2013 - önkéntes munkával segítették a 
programokat pl családi napon 
önkénteskedtek a 
hagyományőrzők 
- aktív részvétvevői voltak a 
rendezvényeknek 

igen 

Madagaszkári 
Köztársaság 
Konzultusa 

2013 - szakmai támogatás a 
Madagaszkári köztársaság 
Konzulátus számára, a szegénység 
felszámolása érdekében 
szervezett programok 
tekintetében és a megújuló 
energia felhasználását segítő 
oktatási programok 
elterjesztésének vonatkozásában, 
módszertanok cseréje, közös 
PILOT és egyéb projektek, közös 
publikációk 

igen 

Novi Sad Városi 
Tanács 

2014 - szakmai támogatás a roma 
integrációs stratégia 
kidolgozásához Novi Sad Város 
Tanácsa számára, módszertanok 
cseréje, közös PILOT és egyéb 
projektek, közös publikációk 

igen 

 

A fenti összefoglalásban szereplő együttműködési megállapodások érvényességes 2015. április 30-

án lejárt. Ezek megújítása, releváns tartalommal való feltöltése javasolta fenntartási időszak 

feladatainak figyelembevételével.

Megjegyzés [u1]: ORÖ: nem csinált 
semmit az akadályozáson túl 
Védőnő: helyi egészségterv 
kidolgozása, üléseken való részvétel + 
szakmaközi munkacsoportokon való 
részvétel 
Háziorvos: egészségterv 
kidolgozásában közreműködött + 
egészségnapokon szűrések 
Iskola: helyet adott egy 
programelemnek. (Általános Iskolai 
képességfejlesztés) + együttműködött 
a szocmunkásokkal a gyerekeket 
érintően, tanárok képzése SNI 
prevenció 
Családsegítő: hát erre nemtok mit 
mondani, szakmaközi 
munkacsoportokban való részvétel 
madagaszkár. közös pályázat ami nem 
nyert 
Novi sad: ezt te tudod 
hagyományőrző: önkéntes munkával 
segítette a programokat pl családi 
napon önkénteskedtek a 
hagyományőrzők 
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Programelem Tevékenység 
Konkrét megvalósítás 
elemei 

Fenntartási 
kötelezettség 

Fenntartás formája 
Fenntartásban 
közreműködő partner 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.2. 
(ERFA) 

projektiroda kialakítása 
a Fő utca (?) szám alatt 

Projektiroda kialakítása a 
Csillagpontban 

a projekt zárását 
követően 2 évig 

A projektiroda a továbbiakban az 
Polgármesteri Hivatalban működik, a 
Fő utca 92. szám alatt 

Baks Községi 
Önkormányzat 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.5. 
(ERFA) 

szociális szolgáltatások 
elérhetőségének 
javítása a 
Csillagpontban 

A Mária telepi Közösségi 
ház a DAOP… pályázatból 
felújított épületében, 6768 
Baks Fő utca … 

 a projekt zárását 
követően 2 évig 

A projektzárást követően szociális 
munkás alkalmazására a Baks 
Községi Önkormányzatnak forrása 
nincs, ezért az intézményhálózattal 
kötött együttműködési megállapodás 
keretében javasolt rögzíteni a 
további szolgáltatás paramétereit. 

Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.2. 
Fejlesztési célok 4.5. 
(ERFA) 

Csillagház - 
közösségi tér 
kialakítása és 
üzemeltetése  
a Fő utca 92/A szám 
alatt. 

A Csillagház közösségi 
térként történő működtetése 

projektzárást követő 
5 évig kötelező az 
ingatlan fenntartása és 
közösségi célú 
hasznosítása 

A Csillagházat a Baks Községi 
Önkormányzat tartja fenn. 
A heti nyitvatartási rend változik.  

Baks Községi 
Önkormányzat 
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Programelem Tevékenység 
Konkrét megvalósítás 
elemei 

Fenntartási 
kötelezettség 

Fenntartás formája 
Fenntartásban 
közreműködő partner 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.2. 
(ERFA) 

projektiroda kialakítása 
a Fő utca ….. szám 
alatt 

Projektiroda kialakítása a 
Csillagpontban 

a projekt zárását 
követően 2 évig 

A projektiroda a továbbiakban az 
Polgármesteri Hivatalban működik, a 
Fő utca 92. szám alatt 

Baks Községi 
Önkormányzat 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.5. 
(ERFA) 

szociális szolgáltatások 
elérhetőségének 
javítása a 
Csillagpontban 

A Mária telepi Közösségi 
ház a DAOP… pályázatból 
felújított épületében, 6768 
Baks Fő utca … 

 a projekt zárását 
követően 2 évig 

A projektzárást követően szociális 
munkás alkalmazására a Baks 
Községi Önkormányzatnak forrása 
nincs, ezért az intézményhálózattal 
kötött együttműködési megállapodás 
keretében javasolt rögzíteni a 
további szolgáltatás paramétereit. 
 
A mosási lehetőség továbbra is 
biztosított. 

Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.2. 
Fejlesztési célok 4.5. 
(ERFA) 

Csillagház - 
közösségi tér 
kialakítása és 
üzemeltetése  
a Fő utca 92/A szám 
alatt. 

A Csillagház közösségi 
térként történő 
működtetése 

projektzárást követő  
5 évig kötelező az 
ingatlan fenntartása és 
közösségi célú 
hasznosítása 

A Csillagházat a Baks Községi 
Önkormányzat tartja fenn. 
A heti nyitvatartási rend változik.  

Baks Községi 
Önkormányzat 
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Programelem Tevékenység 
Konkrét megvalósítás 
elemei 

Fenntartási 
kötelezettség 

Fenntartás formája 
Fenntartásban 
közreműködő partner 

Szociális szolgáltatások 
fejlesztése 
Fejlesztési célok 4.2. 
Fejlesztési célok 4.5. 
(ERFA) 

Csillagház - 
közösségi tér 
kialakítása és 
üzemeltetése  
a Fő utca 92/A szám 
alatt. 

A Csillagház közösségi 
térként történő 
működtetése 

projektzárást követő  
5 évig kötelező az 
ingatlan fenntartása és 
közösségi célú 
hasznosítása 

A Csillagházat a Baks Községi 
Önkormányzat tartja fenn. 
Az épület továbbra is közösségi 
célokat lát el. 

Baks Községi 
Önkormányzat 

Rendszeres szolgáltatások 
(ESZA) 
 
Csillagház programjai 

Játszóház 
„Háló – klub” 
Kreatív klub 
Álláskereső klub 
Főzőklub 
ÖKO Klub  
(uzsora visszaszorítás) 

A felsorolt szolgáltatások a 
Csillagházban heti / havi 
rendszerességű 
programelemek voltak. A 
Háló, a Főző-, az ÖKO-, az 
Álláskereső Klub belső 
forrásból működött, ezeket 
a szociális munkások és az 
IT mentor vezették 
munkaidejükben 

a projektzárást követő  
1 évig a projekt 
keretein belül 
kialakított rendszeres 
szolgáltatások 
biztosítása 

A heti nyitvatartási rend változik. 
Mivel a Mária telepi Közösségi Ház - 
mint a Kistérségi Gyerekesély 
Programban létrehozott közösségi 
tér - fenntartásáról szintén az 
Önkormányzat gondoskodik, a 
nyitva tartás minden második napon 
8-18 óra között valósul meg, 
valamint később megállapodott rend 
szerint a Csillagház nyitva lesz  

Kistérségi EFI 

Rendszeres szolgáltatások 
(ESZA) 
 
Közösségfejlesztés 

Családi napok  

Hat alkalommal valósult 
meg a projektben. Ezen túl 
a munkatársak önkéntes 
munkájával más 
forrásokból is 
megrendezésre került 
hasonló rendezvény 
(kistérségi EFI) 

a projektzárást követő  
1 évig a projekt 
keretein belül 
kialakított rendszeres 
szolgáltatások 
biztosítása 

Rendezvények: lehetőség szerint a 
jövőbeli nyertes pályázatok 
forrásaiból vagy partnerek által 
megrendezve. 
 
Szűrővizsgálatok: az háziorvosi 
rendelő és a védőnői szolgálat, illetve 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya 
szervezésében valósulnak majd meg. 

Háziorvos szolgálat 
Védőnői szolgálat 
Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 
Kistérségi EFI 
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Rendszeres szolgáltatások 
(ESZA) 
 
Egészségügyi 
szolgáltatások  

Életmód napok – 
közegészségügyi 
beavatkozások 
 
Szűrőprogramokon 
való részvétel 

Életmód napok: hat 
alkalommal valósultak meg 
a projektben. Ezen túl a 
munkatársak önkéntes 
munkájával más 
forrásokból is 
megrendezésre került 
hasonló rendezvény 
(kistérségi EFI) 

a projektzárást követő  
1 évig a projekt 
keretein belül 
kialakított rendszeres 
szolgáltatások 
biztosítása 

Rendezvények: lehetőség szerint a 
jövőbeli nyertes pályázatok 
forrásaiból vagy partnerek által 
megrendezve. 
 
Szűrővizsgálatok: az háziorvosi 
rendelő és a Védőnői Szolgálat, 
illetve a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya és a Kistérségi EFI 
szervezésében valósulnak majd meg. 

Baks Községi 
Önkormányzat 
Baksért 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Uzsora visszaszorítása 
Bevásárló busz 
bérlése és folyamatos 
működtetése 

Hetente indult busz 
Kistelekre, Szegedre, 
környező településekre az 
olcsóbb vásárlási 
lehetőségek biztosítása 
érdekében 

a projektzárást követő  
1 évig a projekt 
keretein belül 
kialakított rendszeres 
szolgáltatások 
biztosítása 

Az Önkormányzatnak külön busz 
indítására lehetősége / forrása nincs, 
ezért azokon az alkalmakon, amikor 
a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
tulajdonában lévő kisbusz a 
környező településekre, elsősorban 
Kistelekre megy, lehet utazni vele. 
 
A lakhatási modellprogramban 
kialakított buszforduló és 
megállóhely 2015. december 10.. 
után az eddigi 2 helyett, naponta 12 
alkalommal megy a Mária telepről 
más települések felé. 

 Baks Községi 
Önkormányzat 
 
Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft 
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Rövid idejű, vagy egyszeri - nem rendszeres szolgáltatások /programelemek 

Programelem Tevékenység 
Konkrét megvalósítás 
elemei 

Fenntartási 
kötelezettség 

Fenntartás formája 
Fenntartásban 
közreműködő partner 

Kora gyermekkori 
beavatkozások  

Óvodai program 
SNI-prevenció 

Az óvodai program egy 
teljes tanéven át működött. 
Jelenleg fenntartása az IPR 
-en keresztül biztosított. 

a projektzárást követő  
1 évig  

IPR Programon keresztül. 
Szent Miklós Katolikus 
Általános Iskola és 
Óvoda 

Oktatási, nevelési 
szolgáltatások fejlesztése 
programelem 

Pedagógusképzés 
KIP - módszertan 
megismerése 
Kézműves 
foglalkozássorozat az 
általános iskolában 

Az általános iskolai 
képességfejlesztő program 
egy teljes tanéven át 
működött.  
 
A nyár folyamán a TÁMOP 
3.1.4. Innovatív iskolák 
projektben nyertes 
pályázatból a teljes 
tantestület ellátogatott 
Szentmártonkátára a KIP 
bevezetésének előkészítése 
érdekében. 

a projektzárást követő  
1 évig  

IPR Programon keresztül. 
 
További nyertes közoktatás 
fejlesztési pályázatokba beépítve 
illetve a Tanoda programban 
lehetséges 

Szent Miklós Katolikus 
Általános Iskola és 
Óvoda 
 
Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft 
 
Baksért 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása  

Szakrendelésekre 
való eljutás segítése 

Hetente indult busz 
Kistelekre, Szegedre, 
környező településekre az 
olcsóbb vásárlási 
lehetőségek biztosítása 
érdekében 

a projektzárást követő  
1 évig a projekt 
keretein belül 
kialakított rendszeres 
szolgáltatások 
biztosítása 

Az önkormányzatnak külön busz 
indítására lehetősége / forrása nincs, 
ezért azokon az alkalmakon, amikor 
a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft 
tulajdonában lévő kisbusz a 
környező településekre, elsősorban 
Kistelekre megy, lehet utazni vele. 
 
A lakhatási modellprogramban 
kialakított buszforduló és 
megállóhely 2015. december 10. után 
az eddigi 2 helyett, naponta 12 
alkalommal megy a Mária telepről 
más települések felé. 

 Baks Községi 
Önkormányzat 
 
Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft 
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Na NE!_drogprevenciós 
program 
Na NE! - szülői 
értekezlet 

A drogfogyasztás 
megelőzése 

A drogprevenciós 
programelem egyszeri 
alkalommal két külön, 
egymástól eltérő időben 
megrendezett programelem 
keretében valósult meg 

a projektzárást követő  
1 évig  

Az Önkormányzat keresi a 
lehetőséget újabb pályázatok 
benyújtására / megvalósítására. A 
legközelebbi lehetőség a Tanoda 
Programok keretében elérhető. 

Szent Miklós Katolikus 
Általános Iskola és 
Óvoda 
 
Baks Községi 
Önkormányzat 
 
Baksért 
Hagyományőrző 
Egyesület 
 
 Kistérségi EFI 

Közösségfejlesztés 
NŐK képességfejlesztése 

MESÉD program 
3x3 hónapon át működött a 
megvalósítás első évében 

a projektzárást követő  
1 évig  

A projektmegvalósítás ideje alatt is 
működött önkéntes klub a 
"mesédes" és "noszás" anyukák 
részére a Csillagházban  

Baks Községi 
Önkormányzat 

Vállalkozásfejlesztés Vállalkozói Műhely 

Egy éven át működött. 
Mivel nem volt rá igény 
hosszú távon, rendszeres 
programmá való 
kifejlesztésére nincs 
szükség. A vállalkozások a 
továbbiakban is kapnak 
majd információkat az őket 
érintő dolgokról a 
Polgármesteri Hivatalon 
keresztül.  

a projektzárást követő  
1 évig  

Az önkormányzatnak rendezvények 
biztosítására, képzések 
lebonyolítására forrása jelenleg nincs, 
ezért a fenntartási időszakban a 
Csongrád Megyei Iparkamarával 
kötött együttműködési megállapodás 
keretében kívánja biztosítani a 
szolgáltatást. 

Baks Községi 
Önkormányzat 
 
Csongrád Megyei 
Iparkamara 
 
Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Járási 
Foglalkoztatási Osztály 
Kisteleki Munkaügyi 
Kirendeltsége 
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Programelem Tevékenység 
Konkrét megvalósítás 
elemei 

Fenntartási 
kötelezettség 

Fenntartás formája 

További képzésekben, 
munkaerőpiaci 
programokban 
együttműködő partner 

Felnőttképzések 

Építőipari ismeretek 
fejlesztése 
NOSZA – települési 
szolgáltató 
Védelmi célú 
erdősávok – 
energiaerdők telepítője, 
fenntartója 
Önkéntes segítő, 
házigondozó 
Mezőgazdasági munkás 
bemeneti kompetenciát 
fejlesztő program 
Digitális írástudás 
 
Napenergia hasznosító 
szerelősegéd 

A 7 képzésből hatot 
biztosított a konzorciumi 
partner TKKI, egy képzést 
a Magyar Napenergia 
Művek Zrt bonyolított le. 

nem releváns nem releváns 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Járási 
Foglalkoztatási Osztály 
Kisteleki Munkaügyi 
Kirendeltsége 
 
SZITI Egyesület 
 
TKKI 
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A komplex telep-program felnőttképzéseinek mutatói 
 

 

 
Más pályázati forrásokból megvalósuló képzések a komplex telep program 
munkatársainak szervezésében 
 

Más forrásból megvalósult képzések Pályázati konstrukció 
A szociális munkások által  
gondozott résztvevők  

2013.12.02-2014.03.26 

Kulcskompetenciák fejlesztése I.+háztartási 
ismeretek TÁMOP-5.3.10 

5 fő 

   2014.04.22-2014.08.13 

Kulcskompetenciák fejlesztése I.+háztartási 
ismeretek TÁMOP-5.3.10 

12 fő 

   2014.03.10-2014.04.18 

Alapkompetenciák fejlesztése TÁMOP 5.3.8-B 7 fő 

   2014.04.22-2014.06.03 

Alapkompetenciák fejlesztése TÁMOP 5.3.8-B 10 fő 

   2015.05.22-2015.08.18 

7. osztályos felzárkóztató képzés TÁMOP 5.3.8-B 4 fő 

   2013.12.02-2014.03.24 

Alapkompetencia fejlesztés TÁMOP-2.1.6 17 fő 



43 

 

A Türr István képző és Kutató 

intézet által a településen nem a 

komplex telep-program forrásaiból 

szervezett képzések:  

 

A magyar társadalomról 

általában el lehet mondani azt, 

hogy a magyar munkavállalók 

röghöz kötöttek. Ennek 

történelmileg, attitűdben és 

munkavállalás szempontjából 

egyaránt számos oka van. 

Magyarországon ma az 

ingatlan tulajdonlás mértéke 

messze meghaladja az európai 

átlagot és ez mindenképpen 

meghatározó. Míg Európában az átlagos ingatlantulajdonlás 60% körül mozog, addig ez a szám 

Magyarországon meghaladja a 90%-ot. Hazánkban évente a lakosságnak mindössze 4 százaléka 

költözik új településre. Bakson ez az arány ennél jelentősen alacsonyabb. Általában az iskolázottak 

mutatnak az egyébként igen alacsony átlag fölötti költözési hajlandóságot. 

A komplex telep-program munkaerőpiaci támogató tevékenységeinek tapasztalatai azt mutatják, 

hogy alig-alig akad a baksiak között olyan, aki szívesen vállal munkát más településen. Elsősorban 

a nők munkaerőpiaci mobilitása alacsony, bár sokan vannak, akiket busszal napszámba távolabbi 

településekre is elvisznek a munkaszervezők. 

Célszerű ezért a helyi munkahelyteremtési programokat forszírozni, olyan pályázati forrásokat 

lehívni, amelynek segítségével helyben növelhető az állások száma. 

 

Az ORÖ kudarcba fulladt Híd a munka világába projektjének keretében a felhívásokra nagy 

számban jelentkeztek a szegregátumból és a település más részeiről is. Célszerű ezeket a 

jelentkezéseket időről-időre aktualizálni és az információkat – az adatvédelmi törvény előírásait 

betartva – átadni a Járási Hivatal Foglalkoztatási Szolgálatának, a Munkaügyi Kirendeltségnek. A 

folyamatos információáramlásra és a programokban való együttműködésre építve alakíthatók ki a 

későbbi megállapodások. 

A képzésekre jelentkezők várólistája az alábbiak szerint alakult14: 

 

Képzés megnevezése Jelentkezők száma  

Ár- és belvízvédelmi karbantartó   2 fő 

Festő, mázoló, tapétázó 13 fő 

Kőműves és hidegburkoló   3 fő 

Szárazépítő   2fő 

Épületszigetelő 30 fő 

Víz- és csatornaszerelő 11 fő 

Szociális segítő 29 fő 

Betanított varrómunkás 70 fő 

  

                                                           
14

 A 2014.11.04.-es adatokat felhasználva. A képzési hajlandóság és az érdeklődés a felnőttképzések után azóta is 

töretlen. 
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Oktatási szolgáltatások fenntartása, fejlesztése 
 

Pedagógusképzések, új módszertanok, tanórán kívüli oktatási szolgáltatások fenntartására, ezek 

prioritásként való kezelésére a továbbiakban a Tanoda programok megvalósítása kínál 

lehetőséget. A pályázati forrás már nyitott, az EFOP-3.3.1-15 - Tanodaprogramok támogatása – 

című konstrukció beadási határideje 2015. december 31. 

 

Tanoda létrehozása – mint a további fejlesztések egyik lehetséges iránya 
1.A Tanoda-pályázat célként fogalmazza meg: 

 az iskolai lemorzsolódás csökkentését,  

 a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való 
eljutásának és bennmaradásának elősegítését 

Mindkét vállalt cél a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítását szolgálja.  
Ennek érdekében a Tanoda-pályázatot benyújtó szervezeteknek az alábbiakra kell nagy hangsúlyt 
fektetnie, amikor átgondolják, milyen programokat szeretnének, vagy tudnak vállalni az iskolai 
lemorzsolódás érdekében: 

  komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, 
pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása a veszélyeztetett és 
hátrányos helyzetű tanulók részére.  

A tanoda nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, 
hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel 
hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentéséhez. 
A tanoda ismeretek megszerzését és a tanulási módszereket célzó foglalkozásokat szervez anélkül, 
hogy „iskola utáni iskolát” hozna létre.  
A tanodai tevékenységeknek komplex hatással kell lenniük az odajáró gyerekekre (tanulókra). A 
komplexitás magába foglalja a tantárgyi fejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését, a továbbtanulás 
lehetőségeinek megismerését, a továbbtanulásra való felkészülést, ill. felkészítést, a szülőkkel való 
aktív kapcsolattartást. A Tanoda belső életét érintő és a külső (tágabb) környezettel közösen 
megtartott rendezvények segítik a megismerést és elfogadást, így a későbbiekben a befogadást is. 
Konkrét fejlesztő tevékenységek lehetnek: 

- a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint  

 szövegértési képesség fejlesztése  

 matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése  

 idegen nyelvi képességek fejlesztése  

 IKT kompetenciák fejlesztése  

 tanulási részképesség fejlesztés,  
További készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása, zeneoktatás; 
művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítség nyújtása egyéb 
szakember bevonása)  

 érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek,  

 szociális kompetenciák fejlesztése  

 tehetséggondozás  

 tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása,  

 az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák  

 a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása  
Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs 
tevékenységek megvalósítása:  
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 a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai 
foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása),  

 a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató 
tevékenységek, programok megvalósítása,  

 pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak,  

 középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma 
szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel,  

 szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező 
diplomások, egyetemisták, sikeres emberek),  

 pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel 
szervezett programok,  

 szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz 
kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás 
megtérülő jellegének tudatosítása,  

A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok 
megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:  

 szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család 
aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli 
integrált programok megvalósítása,  

 bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés),  

 bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna).  
Szülőkkel való aktív kapcsolattartás: 
Családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba, 
tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, 
felhívásokról.  
Együttműködések biztosítása:  

 szoros együttműködés azokkal a köznevelési intézményekkel, ahonnan a tanuló járnak a 
tanodába (tanulók nyomon követése, rendszeres szakmai kapcsolattartás),  

 együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel (a továbbiakban: TKKI), az 
Intézet tanodai szaktanácsadóival, kiemelten a projekt végrehajtása (pl. bemeneti - 
kimeneti mérések, képzések, hálózati együttműködés), a projekt megvalósításával 
kapcsolatos adatszolgáltatás, a szakmai megvalósítók képzése, valamint a szakmai 
program időközi felülvizsgálata kapcsán.  

Együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és működtetése: (az alábbi pontok 
bármelyike alá sorolható 1 partnerrel kötelező az együttműködés, aktív kapcsolattartás a projekt 
fizikai megvalósításának időszakában):  

 közvetlenül érintett intézményekkel (pl. szociális és gyermekjóléti intézményekkel, 
települési/területi nemzetiségi önkormányzattal)  

 további érintett intézményekkel/szervezetekkel (pl. helyi civil szervezetekkel, Új 
Nemzedék Központ által működtetett helyi irodákkal)  

 felsőoktatási intézményekkel (önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat 
tanulók részére gyakorlati hely biztosítása, roma szakkollégiumokkal történő kapcsolatfelvétel)  

 a helyi közösségek és az iskola együttműködésének elősegítése  

 a tanodák közötti együttműködéseknek ki kell terjednie a szakmai tapasztalatcserére is 
(workshopok, szakmai műhelyek, konferenciák megszervezése, hospitációk megtartása, jó gyakorlatok 
megosztása).  
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A pályázat megvalósítása során szervezhető konkrét tevékenységek: 

Szabadidős tevékenységek 

 
Rajz-és képzőművészet 
 

Festés, mintázás, Falikép-készítés (különböző technikákkal), 
Tanodai falfestészet, batikolás, kézműves foglalkozások, …stb  

 
Tánc-és zene 

Zeneoktatás: hangszerek megismerése, hangszereken való játszani 
tanulás, zenehallgatás, daltanulás, tánc (hagyományőrző) 

 
Sport-játék 

Játékos foglalkozások, Tréfás sportversenyek, Labdajátékok, 
Beugratós játékok, Bizalomjátékok, Ütős játékok (Ping-pong    
  játszmák, Tollas labdajátékok), Labdajátékok, Önismereti játékok 
(Folytasd a mesét!,  Azt szeretem benned, hogy…)…stb. 

 
Hasznos tevékenységek 

barkács délután, szabás-varrás, kötés-horgolás megtanulása, 
főzési fortélyok (hasznos tudnivalók a konyhában), egészséges 
táplálkozás megismeréséhez kapcsolódó tevékenységek 
(receptgyűjtés internetről, ismerősöktől, nagyszülőktől, 
egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó cikkek gyűjtése, 
elemzése)…stb 
Ha van a tanoda körül föld, vagy kert (annak hasznosítása), 
esetleg kisállatok gondozása …stb 

Dráma-játék  Önismereti - és szerepjátékok, színjátszó kör 

Vetélkedők műveltségi vetélkedő, játékos tantárgyi vetélkedők 

Kulturális eseményeken 
való részvétel 

mozi, színház 

Kulturális események 
szervezése, azokon való 
részvétel 

A település, vagy más intézmények által szervezett 
rendezvényeken való részvétel, ill. rendezvények szervezése 
tanodán belül, vagy tanodán kívül, ahová a településen élőket is 
meghívják….stb. 

Tanodán kívüli szabadidő 
eltöltése 

Kirándulás, táborozás 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

Szülők bevonása a 
programokba 
 

A tanodában szervezett programokra meghívni a szülőket, 
bevonni őket a programok szervezésébe (pl. hagyományőrző 
foglalkozások), vagy megkérni őket fellépésre az ilyen jellegű 
foglalkozásokon, ha van ehhez kedvük és tehetségük, 
taníthatnak táncot…stb 

Tájékoztatás nyújtása a 
hátrányos helyzetű tanulók 
számára kialakított 
támogatási rendszerekről, 
felhívásokról.  
 

 EFOP-3.1.4 –Ösztöndíj és mentorálási támogatás 
hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló 
Ösztöndíjprogram 

-Út a középiskolába  
-Út az érettségihez esélyteremtő alprogram  

 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programja,  

 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Programja 

Várható ifjúságtámogatási pályázatok (elhelyezkedési esélyek 
növelése, munkaerőpiacra történő visszailleszkedés, végzettség 
nélküli iskolaelhagyás, lemorzsolódás visszaszorítása, elkerülése): 
EFOP-1.2.2; EFOP-1.2.3; EFOP-1.4.1; EFOP-1.4.2; EFOP-
3.1.2 

Szülők bevonása a „Nyitott délután”- a szülők megnézhetik a tanodai foglalkozásokat, 
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gyermekük oktatását érintő 
folyamatokba. 

Beszélgetések a gyermekükkel foglalkozó szakemberekkel 

Családi Nap 
„Hídépítés a család felé” 

A családi napok témája nagyon sokféle és sokszínű lehet. Szólhat 
az egészséges életmódról („Az vagy, amit megeszel!”), a sportról, 
lehet benne kulturális rész (ők léphetnek fel, gyermekük lép fel 
és azt nézik meg, részt vehetnek a kézműves tevékenységekben, 
születhetnek a nap végére közös alkotások:„Mutasd meg 
magad!), lehet a nap része valamilyen külső szakember által 
tartott előadás, lehet a nap folyamán közös főzés…stb.  

Családlátogatás A családlátogatások célja lehet: 
- Elmondani a szülőknek, hogy milyen programok lesznek a 
tanodában és milyen előnyökkel fog járni, ha gyermeke részt 
vesz a tanodai programban, 
- Lehet tájékoztatni a szülőket arról, hogy gyermekük mennyire 
aktívan vesz részt a tanodai programokon, milyen programok 
érdeklik leginkább, hogyan teljesít a különböző tevékenységek 
során, a tantárgyi fejlesztések kapcsán milyen javulás 
tapasztalható gyermeküknél, változott-e személyisége (társaihoz 
való viszonya, kommunikációs készsége, szabálytudata, 
kifejezőkészsége, önismerete, önbizalma, milyen a 
versenyszelleme…stb.), 
- Érdemes átbeszélni a családdal gyermekük pályaválasztását, 
továbbtanulását 

 

Továbbtanulást segítő tevékenységek 

Pozitív jövőkép, önismeret 
fejlesztése 
„Ki vagyok én?”, „Mit 
akarok az életben?” 

-drámapedagógiai foglalkozások, 
 
-mentálhigiénés szakember által tartott foglalkozások 

Identitástudat erősítése: 
(anyanyelv és hagyományok 
ápolása) 

-anyanyelven írt irodalmi művek, zenék megismertetése tematikus 
foglalkozások keretében (könyv, multimédia) 

Pályaorientációs alkalmak 
 

- kapcsolat kiépítése és folyamatos szinten tartása 
középiskolákkal (tájékoztatók tartása tanodán belül, 
tájékoztatókon való részvétel középiskolai 
helyszíneken,”középiskolai „nyílt napokon” való részvétel 
lehetőleg szülőkkel együtt) 
-játékos (kooperatív) pályaorientációs foglalkozások szakmák 
megismertetés céljából 

 
Szerepmodellek bemutatása 
(Sikeres emberek) 

- a hasonló társadalmi helyzetből érkező sikeres emberekkel való 
találkozások, „beszélgető körök” szervezése (felsőoktatási 
intézményben tanuló főiskolások, egyetemisták, vagy már 
végzett diplomások életútja), 
- a hasonló társadalmi helyzetből „híressé lett” művészek (író, 
festő, zenész…stb.) életútjának tematikus foglalkozások keretében 
 

Tájékoztatás a 
továbbtanuláshoz 
kapcsolódó döntési 
lehetőségekről 

- közös és egyéni beszélgetés a szülőkkel 
- közös és egyéni beszélgetés a tanulókkal 
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A szülőkkel történő beszélgetések szükségessége:  

 a halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyakran gondolják úgy, hogy nem ismerik jól az 
oktatási rendszert, ezért gondot jelent számukra az iskolaválasztás megértése.  

Fontos, hogy tudjanak a gyerekük képességeinek megfelelően dönteni, értsék a döntés 
következményeit (pl. a középiskolába való elkerülés milyen rendszeres és nem várt kiadásokkal járhat, 
ismerik-e a támogatási rendszereket, értik-e, hogy a továbbtanulás hosszútávon megtérülő befektetés) 
 
Összegzés: A felsorolt lehetséges tevékenységek - melyek természetesen bővülhetnek saját 
ötletekkel - csak akkor hoznak sikereket, és a tanodai munka akkor nyer értelmet, ha a 
segítségnyújtás formája alkalmazkodik a diák előzetesen felmért igényeihez. Ez azt jelenti, hogy a 
segítségnek rugalmasnak, és könnyen módosíthatónak kell lennie.  
Ehhez azonban a tanodában dolgozó pedagógusoknak, mentoroknak és segítőknek is 
„rugalmasnak” kell lenniük, vagyis rendelkezniük kell azzal a nagyon fontos képességgel, hogy 
tudnak alkalmazkodni az adott és az esetleges váratlan helyzetekhez is. A tanodai nevelőnek 
végzettségétől és képesítésétől függetlenül megértőnek és könnyen elérhetőnek kell lennie, aki 
képes a diákokkal, a családokkal és az iskolával (iskolákkal) bizalmi viszonyt kialakítani. 
 

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása 
 

Több tevékenység is megvalósult ebben a témában. Egyrészt folyamatos szolgáltatás volt a bérelt 

busszal Kistelekre vagy Szegedre való eljutás segítése, másrészt az Egészségnapok alkalmával 

helybe hozott egészségügyi szűrővizsgálatok és a rendezvények alatt tartott prevenciós előadások, 

sportos és egészségfejlesztő, az egészséges életmódot népszerűsítő programelemek. A 2013-ban, 

novemberben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával közösen 

megszervezett mammográfiai vizsgálatra való eljutás nőknek, az egészségnap „kiterjesztése” volt 

és nem az elfogadott programtervben vállalt feladat. Összesen hat alkalommal került sor 

Egészségnap megrendezésére a projekt forrásaiból. 

 

A fenntartási időszakban a szűrővizsgálatokra a helyi háziorvosi rendelőben van lehetőség. A 

mammográfiára való eljutás megszervezése nem igényel jelentős forrásokat, egyeztetés után némi 

szervezéssel megvalósítható minden évben. 

Az együttműködési megállapodásokban, amelyeket más szervezetekkel, intézményekkel kötött és 

köt majd a Baks Községi önkormányzat, az egészségnapok megrendezése sem lehetetlen feladat. 

Javasolt a beépítése a Tanoda programba, további folyamatos kapcsolattartás a Kistérségi EFI-vel 

és a Védőnői Szolgálattal, Vöröskereszttel, a Baksért Hagyományőrző Egyesülettel és a Szent 

Miklós Katolikus Általános Iskolával. Ezen intézmények és szervezetek programjaihoz 

csatlakozva az egészségügyi prevenciós szolgáltatások folyamatossága biztosítható még úgy is, 

hogy az Önkormányzatnak erre saját forrása nincs. 

 

Foglalkoztatási mutatók javítása érdekében megvalósult szolgáltatások 
 

A kormány 2014-ben elindította a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő ifjúsági 

garancia programot az ország hat konvergencia-régiójában. Az Európai Uniótól 2017 év végéig a 

négy leghátrányosabb helyzetű régió - Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-

Dunántúl - 15 milliárd forintot kapott, ehhez az összeghez a magyar kormány még mintegy 200 

milliárd forintot tett, hogy 2020-ig minden régióban működhessen a program. 
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Felnőttképzések 
ld. 42. oldal 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatások 
A projekt keretén belül hetente Álláskereső Klub szolgáltatás működött a Csillagházban. 

 

 

Szociális szolgáltatások 
Csillagpont működtetése a szegregátumban. megvalósult programeleme a komplex telep-

programnak. A szociális munkások hetente egyszer – illetve szükség szerint – teljesítettek 

szolgálatot a Mária telepen és tartottak kihelyezett ügyfélszolgálatot a kliensek számára, amikor is 

ügyes-bajos dolgaikat helyben intézhették és nem kellett bejönniük a csillagházba vagy a 

Családsegítőbe. Az önkormányzat a projektben 9 fő szociális munkást alkalmazott, közülük 5 főt 

saját költségvetéséből fizetve azért, hogy az Pályázati Útmutató előírásainak megfeleljen. 

A szolgáltatások biztosítását, a kliensek ellátást a továbbiakban az intézményrendszer helyi 

szereplője, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat veszi / veheti át (részben). Az 

együttműködés és fenntartás részleteiről célszerű az intézménnyel együttműködési megállapodást 

készíteni, amely tartalmat rögzíti. 

 

Közösségfejlesztés 
A közösségfejlesztés sikeressége többek között azon is mérhető, hogy milyen önsegítő aktivitási 

mechanizmusok, spontán csoportképződés generálódik egy-egy program hatásaként és ezek az 

ambíciók / szándékok mennyire tartósak a kezdeményező csoportokban. A komplex telep-

program által három fő csoport is szerveződött: 

- fiatalok, akiknek aktivitása az Erasmus Program eseményeiben manifesztálódott 

- az ún. „noszás lányok” csoportja, akik a települési szolgáltató képzés után 

maradtak együtt és vesznek részt nagy aktivitással minden települési rendezvény 

szervezésében és lebonyolításában önkéntesként 

- a „mesédes anyukák” - akik a Meséd csoportokból együtt maradó, szintén 

nőkből álló a noszásoknál némileg kevésbé aktív csoport 

 

Spontán egyéni kezdeményezés még, amely a fenntartást célozza és az egyik eszköze is lehet az 

eredmények továbbvitelének az, hogy van tanító, ismeretátadási szándék azokban, akik a 

megújuló energiával kapcsolatos tanulmányokat folytattak, vagy azt már a saját életükbe be is 

építették.  

 

Javasolt:  

- a női csoportok önszerveződésének segítése és formalizált csoporttá válásuk szakmai 

támogatása un. képessé tevő projektek v. egyéni mentorálás / tutorálás során 

- a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos ismeretátadás anyagi hátterének biztosítása 

„tanfolyamszervezés” és a szükséges eszközök és anyagok biztosítása, amely 

tulajdonképpen nem más, mint az egyéni kezdeményezések felkarolása és intézményes 

támogatása lenne az Önkormányzat részéről 
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Szakmaközi együttműködés 
A fenntartási időszakban a szakmaközi együttműködés egyrészt a javasolt együttműködési 

megállapodások tartalma szerint alakulhat, másrészt követhető az a forma is, amely a komplex 

telep-programban szokásos volt, hogy a településen dolgozó különböző intézmények és civil 

csoportok havonta / kéthavonta találkoznak és konzultálnak az aktuális kérdésekről / 

problémákról / tennivalókról. A programelem fenntartása, mint a költségvetésben nem szereplő, 

ámde a Közösségi Beavatkozási Tervben vállalt feladat, a projekt fizikai zárást követő 1 évig 

fenntartandó. 

 

 

Esélyegyenlőségi vállalások és fenntartási időszak kapcsolata a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programmal 
 

Mivel a Helyi Esélyegyenlőségi Program minden korcsoportját / rizikócsoportját felölelték a 

szegregátumban és a település más részein élők, akiket a komplex telep-programban a szociális 

munkások gondoztak, és a HEP-ben az Esélyegyenlőségi Fórumot a projektek zárásáig a 

mindenkori menedzsment tagok munkája váltotta ki, a településnek feladata a HEP aktualizálása 

és a védett csoportokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum 

megalakítása.  

Javasolt munkacsoportok: 

- Humán erőforrás fejlesztő Munkacsoport – beleértve a közoktatást és felnőttoktatást, 

illetve a nem formalizált ismeretátadást is, valamint a közösségfejlesztést, a nők és idősek 

programjait és támogatását 

- Foglalkoztatási és Munkaerőpiaci Munkacsoport – munkája felöleli a szociális 

agrárgazdálkodási és a helyi munkahelyteremtési programok fejlesztését és gondozását, a 

munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítását és a pályaorientációt 

- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoport – amely a szociális szolgáltatások, a korai 

fejlesztés és a sajátos nevelési igénnyel, fogyatékkal élő gyermekek / fiatalok 

esélyegyenlőségi szempontokon alapuló fejlesztését és támogatását célozza 

Célszerű még létrehozni a Környezetvédelmi és környezeti fenntarthatósági munkacsoportot – 

melynek munkája a HEF keretein kívül zajlik, ámde azzal szoros kapcsolatban végzi munkáját. 

A munkacsoport elsődleges feladata azt elérni, hogy a jelenleg hátrányként kezelt Natura2000-

es minősítés, Baks zsáktelepülés mivolta, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával és a 

World Wild Life Magyarországi szervezetével való együttműködés során ugyanolyan 

paradigmaváltás történjen, mint amilyen a romák integrációjával kapcsolatos attitűdök változása 

volt a településfejlesztési stratégia megtervezésekor. A további fejlesztéseket a hátrányként 

definiált települési jellemzők újragondolása során javasolt a környezetvédelem, a fajok 

és élőhelyek megtartása, a megújuló energia felhasználásának fókuszával tervezni. 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet Fenntartási kötelezettségek törvényi szabályozása 
 

A fenntartással kapcsolatos előírásokat  

- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló,  

- a Támogatási Szerződésben olvasható Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  

- a Pályázati útmutató vonatkozó pontjai, valamint  

- a Pályázati adatlap néhány pontja határozza meg.  

 

 

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza: 

„IX. Fejezet 

 

 

A fenntartás  

165. A fenntartási kötelezettség  

362.1. A projekt befejezésétől számított legalább 5 évig - mikro-, kis- és középvállalkozások  

esetében legalább 3 évig (a továbbiakban: fenntartási időszak) - a támogatás visszafizetésének  

terhe mellett biztosítani kell, hogy a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul 

meg és megfelel a Rendelet 80. §-ában és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) 

bekezdésében foglaltaknak. Ha a kedvezményezett ezen kötelezettsége nem teljesül, 

haladéktalanul értesíteni kell a KSZ-t.  

362.2. Ha a kedvezményezett mérete a vállalkozás tulajdonosi körében bekövetkező változás 

miatt (kapcsolódó vagy partnervállalkozások révén) a fenntartási időszak alatt megváltozik és a 

vállalkozás már nem felel meg a mikro-, kis- és középvállalkozás kategóriáknak, e tényről 

haladéktalanul tájékoztatni kell a KSZ-t. A KSZ a tájékoztatás alapján - ha a kedvezményezett 

továbbra is megfelel a jogosultsági feltételeknek - a fenntartási időszakot 5 évre növeli.  

362.3. Ha a vállalkozás mikro-, kis- és középvállalkozás kategóriájúvá válik, e tényről 

haladéktalanul tájékoztatni kell a KSZ-t. A KSZ a tájékoztatás alapján - ha a kedvezményezett 

továbbra is megfelel a jogosultsági feltételeknek - a fenntartási időszakot 3 évre csökkentheti, ha a 

kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerződésben meghatározott számszerűsített 

vállalásait rövidebb idő alatt, a 3 éves fenntartási időszakban teljesíti.  

362.4. Az egyes operatív programok sajátosságaira, a projekt céljára, műszaki tartalmára tekintettel 

az IH indokolt esetben előírhat hosszabb fenntartási időszakot is az általános szerződési 

feltételekben vagy a pályázati felhívásban.  

362.5. Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikke szerinti időtartamon túli, de az általános 

szerződési feltételek között vagy a pályázati felhívásban rögzített fenntartási kötelezettségek 

megsértése esetén is szükséges érvényesíteni a támogatási szerződésben rögzített szankciókat, és 

a támogatás visszakövetelése esetén az Európai Bizottsággal szembeni elszámolási kötelezettség is 

fennáll.  

362.6. A kizárólag előkészítést támogató projektek körére nem vonatkozik a fenntartási 

kötelezettség.  
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362.7. Ha a kedvezményezett a fenntartási kötelezettség nem teljesüléséről tájékoztatja a KSZ-t, a 

KSZ megvizsgálja a szerződésszerű állapot helyreállításának lehetőségét vagy az általános 

szerződési feltételekben előírt jogkövetkezményeket alkalmazza.  

362.8. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés (a 

továbbiakban: ZPFJ) elfogadásáig csak az IH előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a 

szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg.  

363.1. Fenntartási kötelezettség a 362.6. pont szerinti kivétellel infrastrukturális beruházás, illetve 

termelő beruházások esetében áll fenn.  

363.2. Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban az esetben áll 

fenn fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik.  

363.3. A 363.2. pont szerinti esetben a projektre az állami támogatásról szóló jogszabály szerinti 

fenntartási kötelezettség vonatkozik.  

364. Nem teljesül a fenntartási kötelezettség, ha  

a) a projekt keretében támogatott infrastrukturális elem tulajdonosi szerkezete megváltozik vagy a 

termelő tevékenység megszűnik, és  

b) ez megváltoztatja a támogatott művelet, projekt jellegét vagy végrehajtási feltételeit, vagy 

valamely cég vagy közjogi szerv számára jogosulatlan előnyt biztosít.  

365. Nem jelenti a fenntartási kötelezettség megsértését  

a) a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás, ha a projekt eredeti céljának megfelelően 

megvalósul vagy a megvalósított projekt jellegét, alapvető funkcionális jellemzőit és működési 

feltételeit a tulajdonosi változás nem módosítja jelentősen oly módon, hogy azzal bárkinek 

jogosulatlan versenyelőnyt biztosítson,  

b) a technológiai változás vagy modernizáció miatti csere, fejlesztés,  

c) ha a termelőtevékenység nem a közösségi jogszabályok szerinti csalásból eredő csőd miatt 

szűnik meg,  

d) ha a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás a pályázati útmutatóban leírtaknak 

megfelelően, az IH vagy a KSZ előzetes hozzájárulásával vagy jogszabály rendelkezése alapján 

történik.”  

 

A Támogatási Szerződésben foglalt Általános Szerződési Feltételek szerint:  

„Általános Szerződési feltételek 

az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Komplex telep-program (komplex 

humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) felhívás keretében támogatásban részesített 

kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez.  

 

7. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei  

7.1 A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei  

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben 

meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő Szervezet 

vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős 

határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása 

esetén annak összege  

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában  

- a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra 

jogosult – levonásra kerül.  
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Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszafizetendő 

támogatás a még ki nem fizetett támogatási összegbe a fizetési határidő is beszámításra kerülhet.  

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 

mulasztás, amellyel a Kedvezményezett  

7.1.1 a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának 

megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon 

meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik,  

7.1.2 a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes 

mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá  

7.1.3 ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ÁSZF teljesítésével összefüggésben keletkezett, 

jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem – vagy 

határidőben nem – tesz eleget, így különösen, ha:  

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek  

b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben, 

ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, információszolgáltatási, nyilatkozattételi vagy 

egyéb együttműködési kötelezettségének, 

c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a projekt fenntartási jelentéstételi kötelezettségét, 

illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő 

információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és a kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra 

vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesíti,  

d) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit 

nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,  

e) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és 

vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,  

f) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az 

ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt 

határidőig sem teszi lehetővé,  

g) a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben, az Áht-ban, az Ávr-ben vagy a felhívásban a Szerződés 

megkötésének feltételeként meghatározott és a Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a 

Kedvezményezett visszavonja;  

… 

10. A Projekt fenntartása  

10.1 A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.  

10.2 Infrastrukturális, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétől számított 5 évig, 

kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a 

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikke (1) 

bekezdésében foglaltaknak (fenntartás).  

10.3 A támogatott beruházással létrehozott vagy a záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak a 

Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az 

egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető 

meg.  

10.4 Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban az esetben áll fenn 

fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt az Európai Unió 

Működéséről szóló szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik. Ilyen esetben 

a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.  

10.5 Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a 

Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség 

teljesítéséről be kell számolni a Közreműködő Szervezetnek. 
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10.6 A projekt befejezéséttől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a 

Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerződés teljesüléséről, a 

projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. A jelentést az 

Pályázati e-Ügyintézés (Pályázó Tájékoztató) felületen elektronikusan kell benyújtani.  

10.7 A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer 

kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet határozza meg. A 

fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által meghatározott időpontig a 

Kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.  

10.7 Ha egy, a projekt fenntartás végéig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011 (I.28.) Korm- 

rendelet 80. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott értéket, a Közreműködő Szervezet az ott 

meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A visszaköveteléssel érintett összeget a záró 

beszámoló alapján elfogadott támogatási összegből kell levonni.”  

 

 „C10. Fenntartási kötelezettség a Pályázati Útmutató előírásai szerint 

A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott 

tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során 

keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott 

vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 

befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, és beszámolóját, elszámolását a támogató 

jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott 

projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően 

legalább 2 évig alábbiak szerint fenntartja és arról az évente kötelezően benyújtandó fenntartási 

jelentésben beszámol:  

• a bevont célcsoport nyomon követése, a TKKI és az ORÖ segítségével a projekt zárását követő 

6 hónapig;  

• az infrastrukturális fejlesztések fenntartása a projekt befejezését követően legalább 5 évig 

(állami, önkormányzati vagy civil szolgáltató szervezet tulajdonában lévő épület átalakítása, 

bontása, felújítása tevékenységekben érintett épületek);  

 

A projekt keretében kialakított Csillagház-Cserhaj (szolgáltatóház) szolgáltatásait a projekt zárását 

követően 1 évig biztosítja; 

A támogatott beruházással létrehozott vagyon (beszerzett nagy értékű eszközök, felújított, 

létrehozott ingatlanok) csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, 

illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható 

bérbe, illetve terhelhető meg, a projekt befejezést követő 5 évig.  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt eredményeit, a 

2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapján kialakítandó Helyi Esélyegyenlőségi Programok kialakításakor 

és felülvizsgálatakor figyelembe veszi. Ezen kívül a pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program végrehajtása során rendszeresen konzultál azon helyi szereplőkkel 

(óvoda, iskola, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, 

gyámhivatal, gyámhatóság, jegyző, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, egyházak), akik és 

amelyek biztosíthatják, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fennmaradnak.  

A KSZ a fenntartási időszakra vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. A 

támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az 

Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb 

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg. 

Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a 
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kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási 

jelentését a KSZ jóváhagyta, a projekt lezártnak tekinthető.  

A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, 

és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie. Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap 

„Számszerűsíthető eredmények” pontjában a projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg 

(hatásindikátor), akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. Felhívjuk a figyelmet, 

amennyiben a pályázati adatlapon a Horizontális szempontoknál a projekt fenntartás végén 

tervezett adatokat szerepeltet, akkor azt teljesítenie kell.” 
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2. sz. melléklet Módosított bérlakás pályázati dokumentáció 
 

 
PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS – FECSKEHÁZ - IGÉNYBEVÉTELÉRE 

 
 
Pályázat célja: 
A lakhatási körülmények javítása és az életkezdés megkönnyítése azon fiatal családok, többgyermekes 
vagy gyermekeiket egyedül nevelő – elsősorban - 35 év alatti szülők számára, akik dolgoznak, 
gyermekeiket óvodába, iskolába járatják és vállalják a bérleti jogviszonnyal járó feltételek teljesítését, 
közösségi szabályok betartását. 
 
A bérbeadás feltételeit az Önkormányzat rendelete szabályozza15. 
 
Pályázók köre: 
1.) Bérleti jogra pályázhat minden olyan baksi lakos, aki a szociális bérlakás rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelel. 
2.) Összehasonlítható helyzetben lévő pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki - a TÁMOP 
5.3.6. komplex telep-program keretén belül egyéni fejlesztési tervvel rendelkezett, és / vagy bejelentett 
címe van a Mária telepen és/vagy a szegregátumban, életvitelszerű tartózkodási helyére vonatkozóan 
jegyzői igazolással rendelkezik 
 
Baks Önkormányzata által meghatározott pályázati feltételek: 

a) a családfenntartó lehetőleg 35 év alatti fiatal  
b) a család egy vagy több gyermeket nevel, vagy a szülő egyedül neveli a gyermekeit 
c) a pályázó rendszeres jövedelemmel rendelkezik 
d) a pályázó nyilatkozik arról, hogy közműtartozása nincs 16 , illetve az erről szóló igazolást 

legkésőbb a szociális bérlakás bérleti szerződésének megkötéséig benyújtja17 
e) a pályázó vállalja, gyermeke óvodából/ iskolából igazolatlanul nem hiányzik, 3 évnél kisebb 

gyermek esetében a védőnővel folyamatos kapcsolatot tart 
f) a pályázó vállalja a közösségért végzett önkéntes munkát 
g) a pályázó vállalja a kialakított közösségi / lakhatási szabályok betartását  
h) a pályázó egyéb, a szociális bérlakás rendeletben meghatározott bemeneti feltételnek megfelel 

 
A pályázat elbírálásának rendje 
A beérkező pályázatokat pontozással értékelik. Az értékelésben részt vesz  

- a Szociális Bizottság,  

- a Pénzügyi Bizottság 
 

Értékelés 

- a pontokat az értékelő táblában szereplő pontszámok összessége adja 

- az értékpontokat a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft összesíti és javaslatot tesz a 
legmagasabb pontszámot elérő jelöltek bevonására 

- az előterjesztett pályázatokkal kapcsolatban a képviselőtestület jóváhagyása szükséges 
 
 
 

                                                           
15 A rendelet száma: 25/2005. (XII. 14.) 
16  Kivételes esetben, minden más feltétel teljesülése esetén a képviselőtestület mérlegelési jogköre, hogy a 
köztartozással rendelkező pályázó jelentkezését befogadja-e. Erre csak akkor kerülhet sor, ha nincs megfelelő számú, 
az alapelvárásoknak maradéktalanul megfelelő pályázó a bérlakásokra. 
17

 A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben állításait nem tudja igazolni, pályázata elutasításra kerül.  
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Értékelési szempontok Pontszámok 
A pályázó baksi lakos18  

1 pont 

A pályázó családfenntartó életkora  
0 pont = a családfő nem 35 év alatti 
1 pont = a családfő 35 év alatti fiatal 

 
1 pont 

Közmű – és köztartozások19 
0 pont = a pályázónak közüzemi és/vagy köztartozása van 
1 pont = a pályázónak nincs sem közüzemi sem köztartozása 

 
1 pont 

Rendszeres munkajövedelem a családban20 
0 pont = a családnak nincs rendszeres munkajövedelme 
1 pont = a családból egy főnek rendszeres munkajövedelme van 
2 pont = a családból több mint egy főnek van rendszeres munkajövedelme, vagy a 
szülő egyedül neveli gyermekeit 

 
 

2 pont 

A gyermekek száma a családban 
0 pont = nincs gyermek a családban 
1 pont =1 gyermek  
2 pont= 2 gyermek vagy a szülő egyedül neveli a gyermekét / gyermekeit 
3 pont = 3 vagy több gyermek  

 
 

3 pont 
 

A családfenntartó iskolai végzettsége21 
0 pont = a családfőnek nincs 8 általános végzettsége 
1 pont = a családfőnek 8 általános végzettsége van 
2 pont = a családfőnek szakmunkás végzettsége  
3 pont = a családfőnek érettségije van 

 
 

3 pont 

Előnyt jelent, ha a pályázó ajánlásokkal rendelkezik 

- védőnő ajánlása                                      1 pont22 

-  óvoda ajánlása                                       1 pont 

-  iskola ajánlása                                        1 pont 

 
 

3 pont 

Összehasonlítható helyzetben előnyt jelent, ha a pályázó  
1 pont = Baks Mária telepen lakik  
1 pont = rendelkezett Egyéni Fejlesztési Tervvel a komplex telep-programban 

 
 

2 pont 

Elérhető pontszám 16 pont 

A Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság értékelési szempontjai 

- a közösségben elfoglalt hely, eddigi kapcsolat az önkormányzattal, a család 
előélete, a közigazgatással és rendvédelmi szervekkel vagy a közösséggel való 
konfliktus, a családi rendszer támogató ereje, kapcsolat a Gyerekjóléti 
Szolgálattal és Családsegítővel, kapcsolat a védőnővel, kapcsolat az óvodával 
és iskolával, várható-e a zökkenőmentes beilleszkedés a lakókörnyezetbe 

 

 

 

 

10 pont 
10 pont  

Elérhető pontszám 20 pont 

Előnyt jelent, ha a pályázó  

- vállalja a településért végzett rendszeres önkéntes munkát 

- vállalja a közösségi lakhatási szabályok betartását 

 
 

2 pont 

                                                           
18

 Amennyiben a pályázó nem baksi lakos, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. 
19  Az Önkormányzat elvárása a bevont családokkal kapcsolatban, hogy köztartozásuk ne legyen. Ld még lent, 

„kivételes eset” meghatározása 
20  Amennyiben a pályázó képzésén vesz részt a pályázatbenyújtása idején, pályázata befogadható és 1 ponttal 
értékelhető. Szintén 1 ponttal értékelhető az emelt családi pótlékra jogosult szülő pályázata, amennyiben gyermekét 
egyedül neveli. 
21  A pályázatban nem vehet részt olyan család, ahol a családfőnek (vagy legalább 1 főnek) nincs 8 általános 
végzettsége. 
22

 Amennyiben a családnak 3 év alatti gyermeke van, + pontot jelent a védőnői ajánlás a család számára 
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Elérhető legmagasabb pontszám 38 pont 

Mérlegelés nélkül el kell utasítani a pályázót abban az esetben, ha nem baksi lakos! 
 

A képviselőtestületnek mérlegelési joga az alábbi esetekben van: 

- ha a pályázónak közműtartozása vagy köztartozása van, de a pályázó egyébként a 
kapcsolódó hatályos önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel 

- ha a Pályázóval való eddigi települési tapasztalatok kedvezőek, a képviselőtestület 
szavazhat bizalmat a Pályázónak, így a bérleti jogviszony elnyerhető alacsony pontszám 
esetén is elnyerhető23 

- ha a Pályázóval kapcsolatos eddigi települési tapasztalatok nem kedvezőek, a pályázat 
akkor is elutasítható, ha minden egyéb feltételnek megfelel a Pályázó, illetve még akkor is, 
ha pontszámai alapján elnyerhetné a bérleti jogot24 

 
Előnyt jelent, ha a Pályázó támogatókkal rendelkezik. Az ajánlások további 1-1 pontot érnek. 

- védőnő ajánlása - 3 év alatti gyermek esetén 

- óvoda ajánlása – ha a család egy vagy több gyermeke óvodába jár 

-  iskola ajánlása – ha a család egy vagy több gyermeke általános, vagy középiskolás 
 

 
A pályázat benyújtható: 
…….. 
 
A pályázat benyújtható személyesen, a Polgármesteri Hivatalban. 

                                                           
23

 Például, ha valakinek átmenetileg nincs munkája, de bizonyos, hogy családja és a lakásbérlet fenntartásáról hosszú 

távon gondoskodni tud 
24 

Ez a szigorító feltétel kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a Pályázó igazoltan nem felel meg a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak például rendszeresen bántalmazza gyermekeit, családját, vagy konfliktuskereső 
személyisége, a közösségi szabályoktól idegen viselkedés lehetetlenné tenné a családnak a lakóközösségbe való 
beilleszkedését 
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Pályázati adatlap 
 
Pályázó adatai 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Életkor: ………………………………………………………………………………………… 

Pontszámok 

 

1. 

A pályázó Baks Község területén bejelentett lakással 
rendelkezik és életvitelszerűen a településen 
tartózkodik. 

igen nem  

A Pályázó családfenntartó 35 év alatti 
 

igen nem  

 
2. Közmű- és köztartozások25 

a pályázónak nincs közműtartozása / köztartozása   

a pályázónak van közműtartozása / köztartozása   

a pályázó közműtartozása / köztartozása 50 000 Ft alatti / 50 000 Ft-ot 
meghaladó, de tartozásának rendezését megkezdte26 

  

 
3. Rendszeres munkajövedelem a családban27 

a családnak nincs rendszeres munkajövedelme   

a családból egy főnek rendszeres munkajövedelme van   

a családból több mint egy főnek van rendszeres munkajövedelme, 
vagy a szülő egyedül neveli gyermekeit 

  

a családfő a pályázat beadásakor a képzésen vesz részt   

a család emelt családi pótlékot kap   

 

A család egy főre eső jövedelme …………………….…./ hó. 
 
4. Gyermekek száma a családban 

 egy gyermek van   

két gyermek van   

három vagy több gyermek van   

                                                           
25 A pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell ebben a tekintetben. A bérleti szerződés megkötéséhez 
igazolni szükséges a köztartozás mentességét. / a közműtartozás nemlegességét, vagy azt, hogy adósságának 
rendezése megkezdődött. 
26 A megfelelő szövegrészt aláhúzással kel jelölni! 
27

 Amennyiben a pályázó felnőttképzésén vesz részt a pályázat benyújtása idején, pályázata befogadható. 



60 

 

Gyermekek neve és életkora: 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

Név…………………………………Életkor………………………………. 

 
5. A családfenntartó iskolai végzettsége28 

a családfőnek 8 általános végzettsége van   

a családfőnek szakmunkás végzettsége van   

a családfő érettségizett   

 
 

6. Intézményi ajánlások  + - Pontszám 

védőnő ajánlása    

óvoda ajánlása    

iskola ajánlása    

 
6. Közösségi programokban való részvétel / önkéntes munka  

képzésen, rendezvényen, programban nem vett részt, önkéntes 
munkát nem végzett sem a TÁMOP 5.3.2. sem a TÁMOP 5.3.6. sem 
más projekt keretén belül, sem a település rendezvényein   

  

a település közösségi programjaiban részt vett vagy önkéntes 
segítőként dolgozott     

  

 
 
7.  A család életkörülményei (rövid leírás)29 

 

                                                           
28 A pályázatban nem vehet részt olyan család, ahol a családfőnek (vagy legalább 1 főnek) nincs 8 általános 
végzettsége. 
29

 A Pályázó elmondása alapján. A rövid bemutatkozó célja, információk nyújtása az értékelő bizottságok számára a 

megalapozott véleményalkotáshoz. 
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8. A család tervei, céljai a következő 2 évre30 

 

 

9. Előnyt jelentő szempontok 

A Pályázó Baks Mária telepen lakik   

A pályázó vállalja a közösségi lakhatási szabályok betartását   

 

 
 
Baks, …………év………….hó ……………nap 
 
 
Benyújtandó mellékletek: 

1.Lakcímkártya vagy jegyzői igazolás. 
2.Jövedelemigazolás31. 
3.Nyilatkozat az iskolai végzettségről32. 
4. Nullás köztartozás / közműtartozás igazolás vagy szolgáltatói igazolás a megkezdett 
adósságrendezési eljárásról33. 
5. Nyilatkozat a hiányzásokról34. 
6. Nyilatkozat az önkéntességről.35 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………Pályázó aláírása 
 

                                                           
30

 A Pályázó elmondása alapján. A rövid bemutatkozó célja, információk nyújtása az értékelő bizottságok számára a 

megalapozott véleményalkotáshoz. 
31 Csak a munkáltató által kiállított igazolás fogadható el. Gyes/Gyed, emelt családi pótlék esetén az előző havi postai 
utalvány másolatát kérjük. 
32 Csak a mellékelt formanyomtatványon fogadható el. 
33 Csak hatósági igazolás fogadható el. 
34

 Csak a mellékelt formanyomtatványon fogadható el. 
35

 Csak a mellékelt formanyomtatványon fogadható el. 
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NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott 

 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

mint Pályázó kijelentem, hogy a szociális bérlakás igénybevételére kiírt pályázatban szereplő 

feltételeknek megfelelek.  

 

Nyilatkozat36 Pályázó aláírása 
Iskolai végzettség  
1. Rendelkezem 8 általános végzettséggel.  
2. Rendelkezem szakmunkás végzettséggel.  
3. Érettségiztem. 
4. Házastársam / élettársam / velem költöző családtagom 
rendelkezik 8 általános végzettséggel. 

 

Részvétel és önkéntesség.  
1. Képzésben vettem részt.  
2. Közösségi rendezvényeken vettem részt.  
3. Önkéntes munkát végeztem a településért.  
4. Én nem, de családom tagjai részt vettek a települési 
programokban. 

 

Óvodai / iskolai hiányzások. Gyermekem / gyermekeim az 
óvodából / iskolából igazolatlanul nem hiányoztak.  

 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy állításaimat vagyoni helyzetem, gyermekem óvodai/iskolai hiányzásai, 

köztartozásaim és közüzemi tartozásaim tekintetében a Baks Községi Önkormányzat ellenőrizze. 

 
Baks,        év      hó  nap 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
pályázó aláírása 

  

                                                           
36 A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni! 



63 

 

 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott 

 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

mint Pályázó a közüzemi szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

Nyilatkozat37  Pályázó aláírása 
Gázszolgáltatóval szerződésem nincs.  

Gázszolgáltató felé tartozásom előző jogviszonyból származó 
szerződés kapcsán nincs. 

 

Áramszolgáltatóval szerződésem nincs.  

Áramszolgáltató felé tartozásom előző jogviszonyból származó 
szerződés kapcsán nincs. 

 

Ivóvíz szolgáltatóval szerződésem nincs.  

Ivóvíz szolgáltató felé tartozásom előző jogviszonyból származó 
szerződés kapcsán nincs. 

 

 
Megértettem, hogy amennyiben bármely közműszolgáltató felé tartozásom van, a szociális 

bérlakásba beköltözni nem tudok – akkor sem, ha minden egyéb feltételnek megfelelnék – mert a 

közműszolgáltató a szociális bérlakás bérlőjével csak abban az esetben köt szerződést, ha az 

tartozásmentes, vagy tartozásának rendezése megkezdődött és a vállalt feltételeknek ebben a 

tekintetben teljes körűen eleget tesz, vagyis tartozását rendszeresen a vállalt ütemezéssel fizeti. 

 
Baks, ……. év ……………hó ….. nap 
 
 
 
 

…………………………………………. 
pályázó aláírása 

  

                                                           
37

 Amennyiben a Pályázónak van közműtartozása, és adóssága rendezését megkezdte, szükséges igazolnia, hogy a 

teljesítés folyamatos! 
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PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE 
 
 
 
 
 
Alulírott …………………………………………….. igazolom, hogy a mai napon a TIOP 
3.2.3.A-13/1-2014-0001 kódszámú, „Esélytöbblet a baksiaknak!” című lakhatási beavatkozási 
projekt keretében felújított/épített szociális bérlakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott 
pályázati dokumentációt ……………………………………..      benyújtótól lezárt borítékban 
átvettem. 
 
 
 
Az átvétel időpontja: 
………év………………hó ……… nap …………óra ………perc 
 
 
 
Baks, ……….év…….………..hó…………nap 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………………… 

átadó     átvevő 
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3. sz. melléklet Ingatlanüzemeltetés dokumentációs sablonjai  
 

Lakónyilvántartás 

 

Cím: _____________________________________________________________________ 

Bérlő neve:_________________________________________________________________ 

Nőknél leánykori név: _________________________________________________________ 

Születési hely:    ___________________________________ Év:_______________________ 

Anyja neve:      ______________________________________________________________ 

Tel:    _______________________________          e-mail: ____________________________ 

A bérlővel költöző családtagok neve:   

Házastárs/élettárs: __________________________________ 

Nőknél leánykori név: _________________________________________________________ 

Születési hely:    ___________________________________ Év:_______________________ 

Anyja neve:      ______________________________________________________________ 

Gyermekek adatai**: ___________________________________________________ 

Név Születési időpont Anyja neve: 

   

   

   

 

Bérleti jogviszony kezdete: ………………….év…………..hó…………nap 

Bérleti jogviszony vége: ………………….év…………..hó…………nap 

 

A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A jövőnek dolgozunk" komplex környezet és életminőség - 

fejlesztési program Baks Mária telepen” – című programban38  

Egyéni Fejlesztési Terve volt   Egyéni Fejlesztési Terve nem volt 

 

 

A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 - "A jövőnek dolgozunk" komplex környezet és életminőség - 

fejlesztési program Baks Mária telepen” – című program akcióterületén él39,  

A Mária telepen bejelentett lakása van.  A Mária telepen bejelentett lakása nincs.  

  

Baks, 2015. ……..hó …………..nap    

 

____________________________ 

         bérlő aláírása 

 

  

  

                                                           
38

 Aláhúzással kell jelölni a megfelelő választ! 
39

 Aláhúzással kell jelölni a megfelelő választ! 

 



66 

 

JEGYZŐKÖNYV INGATLAN ÁTADÁSÁRÓL 

 

A jegyzőkönyv készült......………év……………….…..hó ……. napján kötött bérleti szerződés 

mellékleteként. Tárgya: ……………………………………………………….……… szám alatti 

önkormányzati szociális bérlakás átadása. Átadás/átvétel indoka40:  

bérleti jogviszony keletkezése           bérleti jogviszony megszűnése 

Átadás/átvétel időpontja: ……………év………………………hó…… nap 

Helye: 6768 Baks, ……………………………………………………………………  

Jelen vannak:  

1.……………………………………..…………………………………..…… átadó  

2.……………………………………………………………………….………átvevő 

és a tanuk. 

A közösen leolvasott mérőórák állása: 

Vízóra/almérő - gyári szám:  ………………………… mérőóra állása: ……………………… 

Villanyóra / almérő - gyári szám: ………………. mérőóra állása: ……………………….…….  

Gázóra - gyári szám:  …………………………...mérőóra állása: ……………………….…….  

A 6768 Baks, …………………………………………… címen lévő bérlemény megfelelő 

állapotban került átadásra, hiány/kár nem észlelhető, átadó/átvevő az ingatlant 

megtekintette, annak állapotával kapcsolatban kifogást nem támaszt.  

A 6768 Baks ………………………………………………………című önkormányzati szociális 

bérlakásban az alábbi hiányok / kár észlelhető41: 

…………. a lakásban található eszközök és berendezési tárgyak listázása, esetleges hiányok, hibák 

feltüntetése 

Okozott kár42 / hiány leírása: 

………………………………………………………………………………………………… 

Károkozás / hiány értéke43: 

………………………………………………………………………………………………… 

A bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnésekor /a bérlemény átadása idején díjhátraléka44 van  

bérleti díj tartozás összege     …………………………………….. 

vízdíj tartozás összege     ……………………..……………… 

                                                           
40

 Aláhúzással kell a megfelelő választ jelölni! 
41

 Aláhúzással kell a megfelelő választ jelölni (észlelhető kár, nem észlelhető kár)! 
42

 Az okozott kár értékét a javítás megbízási díja alapján kell meghatározni! 
43

 A hiány értékét a leltár szerint kell meghatározni! 
44

 Aláhúzással kell a megfelelő választ jelölni! Amennyiben díjhátralék van, a hátralék összegét fel kell tüntetni! 
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áramdíj tartozás összege     …………………………………….. 

kommunális hulladék szállítási díj tartozás összege  …………………………………….. 

televízió és internet szolgáltatás  

- szolgáltató megnevezése ……………………… díjtartozás összege………………………. 

A bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnésekor /a bérlemény átadása idején díjhátraléka nem 

volt 

Átadó/átvevő jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelentik, hogy a fentiekben rögzített adatok a 

valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérlőváltozást a közüzemi 

szolgáltatóknál bejelentik, és ezzel egyidejűleg kötelezik magukat, hogy az előre fizetős 

gázmérőórát/villanyórát illetve a vízórát a Baks Községi Önkormányzat által kijelölt új bérlő 

nevére 15 napon belül átíratják és az ehhez szükséges ügyintézésben együttműködnek45.  

Baks, 2015………………..hó…………………nap………….óra 

 

Átadó:       Átvevő: 

név: .………………………………   név:………………………………  

cím46: ………………………………   cím8: ……………………………. 

 

Tanúk:   

név: .………………………………  név:………………………………  

cím: ………………………………   cím: …………………………… 

szigsz:…………………………….  szigsz:……………………………. 

 

                                                           
45

 A Fő utca 112-ben lévő Fecskeház lakásainak esetében az áramfogyasztó személyének változását az 

önkormányzatnál rögzítik, annak bejelentése az áramszolgáltató felé a bérlőnek nem feladata! 
46-8

 Cím beírása, vagy pecsét helye 
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Díjkövető táblázatok47 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Ld Excel formátumban átadva a Baks Községi Önkormányzatnak 

előző 

leolvasás 

ideje

mérőóra 

állás

tárgyi 

leolvasás 

ideje

mérőóra 

állás Mérőóra állása Fogyasztás Egységár bruttó Fizetendő összeg

Fő utca 112/1

Fő utca 112/2

Fő utca 112/3

Fő utca 112/4

Fő utca 112/5

Fő utca 112/6

Fő utca 112/7

Főmérő száma: 

Főmérő óraállása:

Lakás száma 

leolvasás

Almérő számaBérlő neve

Havi fogyasztás

Határidő

Befizetett 

összeg

Fennmara-

dó tartozás 

összege

Tartozás 

befizeté-

sének 

határideje Leolvasó aláírásaFogyasztó aláírása

Almérő fogyasztásának befizetése

előző 

leolvasás 

ideje

mérőóra 

állás

tárgyi 

leolvasás 

ideje mérőóra állás

1/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

1/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

2/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

2/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

3/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

3/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

4/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

4/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

5/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

5/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

6/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

6/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

7/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

7/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

8/1. lakás megfelelő/nem megfelelő

8/2. lakás megfelelő/nem megfelelő

Főmérő száma: 

Főmérő óraállása:

Rózsa u. 4.

Kassai u. 43.

Fogyasztás

méró

óra száma 

Ady E. u.40.

Barátság u. 5. 

Kossuth u. 3.

Kolozsvári u. 13.

Kolozsvári u. 19. 

Kolozsvári u. 35.

Ingatlan címe Lakás száma Bérlő neve

Fogyasztás-

mérő óra

 állapota Fogyasztó aláírása

leolvasás

Leolvasó aláírása
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4. sz. melléklet Növénytelepítési javaslat a szociális bérlakások kertjeihez 
 

 
 

Noveny Mennyi kell Mennyi mag kell

mennyi a 

termés tőtávolsag sortávolság vetési Ültetési idő

csirazasi 

idő Érési idő - napokban megjegyzések

növény/fő 30 méterre 30 méter soron mélység fagynap: május 24 napok vetés-ültetéstől

Aszparágusz (spárga) 10-12 évelő, 20 évig is teremhet

Bab egyszerű 30-60

800-bokorbab, 

400-futóbab,    

400-limabab,    

700-szárazbab

36 kg-bokorbab, 

67 kg-futóbab,   

5,5kg limabab,   

3,6kg szárazbab 5 90-95 2,5 cm Fagy utan 5-8

zölbab 50-65 nap, fejteni 

való 75, száraz 100

a zölbabot rendszeresen kell 

szedni

Borso egyszerű 25-60 2 600 9 kg amint dolgozhato a fold 5-8

kéthetenként vethető, 

hidegkedvelő

Brokkoli 5-10 170 35 kg 20 45 0,6 cm bent, 6 het fagynap elott 3-10 palántáról 48, magról 68 Osszel is vetheto

Burgonya 10-30

Cekla egyszerű 10-20 1 500

18 kg levél, 45 kg 

gumó 10-15 50-60 1,25 cm amint dolgozhato a fold 3-14 levél salátának 35, gumó 55 kethetente

Cukkini 300 90 kg terem, amíg szedik

Édesburgonya 5

Fehérrépa 2 000 27 kg 3-7

Fejes salata egyszerű 10-12 400-egyelés után 100 fej, kb 22 kg 7 35-65 fajtafüggő

Gorogdinnye 200 70 db dinnye 4-14 70-85

Hagyma 40-80

2000-főzőhagyma 

5000-újhagyma

45 kg-

főzőhagyma, 

vagy újhagyma 6-10 főzőhagyma  75-100

egyelés után, cm
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Kale 1,5 m/fő 450 34 kg 3-10 40-50

Káposzta egyszerű 3-10 300 60 fej, kb 68  kg 60-90 0,6 cm bent, 6-8 het fagynap elott 3-10 50 palámtáról 150magról rendszeresen locsoni

Karalabe egyszerű 450 34 kg 10 30-45 0,6 cm amint dolgozhato a fold 3-10 30-40 huvos idot szeret

karfiol 3-5 200 3-10 45 palántáról-80 magról

Kelbimbo 2-8 200 27 kg 60 0,6 cm bent, 6-8 het fagynap elott 3-10 100-110 rendszeresen locsoni

Kukorica 10-40 200-csemege 8 tucat (96) cső 20 90-120 2,5 cm Fagy utan 3-10 80-120

kethetente vetheto. 4-21 nap 

csirazasi ido

Mangold egyszerű 3-14

új leveleket hajt, ha nem 

mindet vágjuk le

Napraforgo egyszerű

Okra 4-10

Padlizsan egyszerű 1/fő +  2-3 xtra 45 75-90 0,6 mm

6-8 hét bent, kiültetés jún. 

Közepén 7-14 50-75 terem, míg szedik

Paprika 5-6 0,5 mm 6-14 50-70

Paradicsom egyszerű 2-5 5-14 50-85

Paszternak 1 400 34 kg 6-28

Pattison egyszerű

Porehagyma 600 150 db 6-14 75-100 télire takarással kint áttelel

Rebarbara 2-3

Retek

3580-kicsi, 600 

nagy

100 csokor kicsi, 

200 db nagy 4-6

kéthetente vethető, a tavaszi 

nem bírja a meleget

Sargadinnye 2-6 200 100 dinnye 4-10 70-85

Sargarepa 10-40 3 000 45 kg 5-10 40-60 0,6 cm amint dolgozhato a fold 6-21 egyenetlen csirazas

Sóska egyszerű évelő

Spenot egyszerű 10-20 1 000 18 7-21

Sutotok, kozepestol 

nagyig, futo 2 135 135 kg 4-7

Sütőtök, nagyobb 

fajta 1 4-7

Tok, nyari 4-7

Uborka egyszerű 3-5 600 54 kg 3-7

Kapor egyszerű

Menta télen is szedhető

Mustar egyszerű 1 500 45 kg 3-7

Petrezselyem egyszerű

Zeller 3-8 10-21 100-120 a csak levele 75-90



71 

 

Egy foglalkoztatási szempontú fenntartási koncepció 
Készítette: Szikszai Sándor 

 

Bevezetés 

 

Magyarországon – a régebbi demokratikus országok gyakorlatához képest – a területi és az 

intézményközi együttműködéseknek meglehetősen szerény eszköztára és gyakorlata alakult ki. Az 

egyes ágazatok, szakterületek képviselői, munkatársai általában egymástól elszigetelten néznek 

szembe a kihívásokkal, pedig a problémák nagy része csak több szakma együttműködésében, 

együttes beavatkozásaik által kezelhető. Ha a komplex problémamegoldás esetleg szerencsés 

egybeeséseknek, vagy néhány, a saját szakterületének határain túl is tájékozódni képes embernek 

köszönhetően néha meg is történik, gyakoribb, hogy a megfelelő koordináció és partnerség 

hiányában az egyes szakmák elszigetelt erőfeszítései nem hozzák meg a várt eredményeket. Az 

egyik legfőbb komplex, összehangolt beavatkozásokat igénylő probléma, amely a médiát, a 

közvéleményt is egyre inkább foglalkoztatja, a szegénység mélyülése, generációkon átívelő 

újratermelődése és az ezzel járó konfliktusok felerősödése. 

 

A 2000-es évek elején a vidékfejlesztő szakma az „integrált” szót állandó jelzőként kezdte 

használni, így – papíron legalább – megszületett az ágazatokat, térségi szereplőket összefogó, 

érdekeiket és eszközeiket összehangoló integrált vidékfejlesztés elmélete. Tapasztalatunk mégis az, 

hogy a számtalan ilyen címet viselő stratégia és koncepció elkészítése ellenére sem tud a szakma 

jelentős eredményeket felmutatni az együttműködések erősítése, partnerségek kialakítása terén. 

 

 

A szegénység elleni küzdelem ügyének felvállalását elsősorban a szociális szakmától és a 

szociálpolitikai intézkedésektől várjuk, és bár névleg létezik például szociális városrehabilitáció, ebben 

sem igen mutatkozott meg sem a konstruktív szakmaköziség, sem a térségfejlesztő szakma 

általános érzékenyülése a szegénységi problémák iránt. Hasonlóak a tapasztalatok az eddigi 

telepfelszámolási programok, a lakóhelyi szegregáció oldására létrejövő beavatkozások kapcsán is. 

A vidékfejlesztés elmúlt évtizedét meghatározó hívószavak, eszközök (falumegújítás, 

mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, infrastruktúra-fejlesztés, falusi turizmus és 

mikrovállalkozások fejlesztése stb.) nem bizonyultak alkalmasnak a társadalmi leszakadás 

mérséklésére, ahogy nem volt erre alkalmas a „humán erőforrás fejlesztését” célzó különböző 

konstrukciók nagy része sem.  

 

A járási rendszer bevezetésével együtt járó közigazgatási átalakítások kapcsán a helyi döntéshozói 

réteg, a polgármesterek és önkormányzatok feladatai és lehetőségei is változnak, szűkülnek. 

Mindezek ellenére a probléma súlya miatt azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb minden térségben – 

településen, településcsoportban – fel fognak állni azok a szereplők, akik tenni szeretnének és 

tenni tudnak a leszakadás, az elszegényedés ellen. A 2014–20-as tervezési időszakban a CLLD-

tervezés során a térségi társadalmi folyamatok elemzése és a felzárkóztatás kérdései várhatóan 

ismét napirendre kerülnek, így e rövid összefoglaló ötleteket adhat a helyi és térségi szintű társadalmi 

integrációt támogató intézkedések kialakításához.  
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I. Megközelítések. 

 

1, 1. A szegénység kezelése az Európai Unió új vidékfejlesztési politikájában. 

 

Az Európai Unió közös és közösségi politikái és az alapvetően tagállami kompetenciában maradó 

politikák iránymutatásai folyamatosan formálódnak, reagálva Európa változó gazdasági, 

társadalmi és környezeti kihívásaira. A vidékfejlesztést az unió egyik legrégebbi közös politikája, a 

Közös Agrárpolitika (továbbiakban KAP) részeként a 2000-es KAP-reform hívta életre. Ekkor 

kezdődött el az a mai napig tartó fokozatos reformfolyamat, amely a KAP-ot a kizárólagosan a 

mezőgazdaság szerkezeti problémáira irányuló ágazati megközelítésű politikából olyan 

szakpolitikává formálja, amely a gazdálkodást többfunkciós, a vidéki társadalomban összetett 

szerepet betöltő ágazatnak tekinti, és a fejlesztés spektrumát kiszélesíti a vidék gazdaságának, 

kulturális és környezeti értékeinek fejlesztésére.  

 

A 2000–2007-es költségvetési időszak keretrendelete lehetőséget teremtett a mezőgazdaságot 

érintő fejlesztések mellett a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére, falumegújításra és 

falusi turizmus és kézművesség fejlesztésére. Ezeket önálló intézkedésekként, felülről 

vezérelt módon, más szóval központi kiíráson és végrehajtó intézményrendszeren keresztül 

valósították meg a tagállamok. 

 

A 2007–2013-as időszak jelentős változtatása az 1991-től Közösségi Kezdeményezésként futó 

LEADER16 program vidékfejlesztési programba történő integrálása volt. A vidékfejlesztés 

eddigi alapelve, a többfunkciós mezőgazdaság ösztönzése kiszélesedett az ágazatok közötti 

együttműködéseken alapuló integrált fejlesztések; a helyi szintű autonómia és decentralizáció; a 

helyi szereplők széles, a valóságot reprezentáló hálózatával dolgozó partnerség (beleértve a köz-, 

privát és civil szféra együttműködését) és a megvalósítás rugalmasságának elveivel.  

A három tematikus tengely mellett (1: mezőgazdaság versenyképessége, 2: környezet- és 

tájgazdálkodás, 3: vidéki gazdaság és életminőség) a LEADER önálló tengelyként jelent meg a 

vidékfejlesztési programokban. Ezzel a lépéssel lehetőség nyílt a vidékfejlesztési források 

tagállam által meghatározott arányának helyi partnerségek által megtervezett helyi 

fejlesztési stratégiákon keresztül történő felhasználására. Ezzel a decentralizációs 

lehetőséggel a tagállamok különböző mértékben éltek. Egyes országokban a tervezéstől a helyi 

program megvalósításáig a helyi akciócsoportok (a továbbiakban HACS) valós döntési 

kompetenciával és önállósággal rendelkeznek, a pályázat benyújtás a teljes ciklus alatt folyamatos 

és a helyi akciócsoportok jelentős részt vállalnak a projektek életre hívásának és megvalósításának 

segítésében.  

 

A 2013–2020-as időszakot megelőzően a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem 

stratégiai szinten sem volt része a vidékfejlesztési politikának. A vidék-fejlesztés jelenlegi, 

klasszikusan értelmezett intézkedései nem igazán alkalmasak a szegénységgel sújtott vidéki 

területek társadalmi és gazdasági problémáinak számottevő enyhítésére. Ennek egyik oka, hogy a 

hagyományos értelemben vett vállalkozásfejlesztés önmagában nem tekinthető adekvát eszköznek 

a tartós munkanélküliséggel sújtott, humán erőforrással, tőkével és innovatív ötletekkel szűkösen 

rendelkező térségek gazdaságának fejlesztésére. A másik ok, hogy a vidéki településkép és a helyi 

alapszolgáltatások fejlesztése esetén csupán az infrastruktúra-fejlesztésre koncentráló 

beruházások, humán fejlesztés nélkül, illetve a szegénység mérséklését és a társadalmi befogadást 
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is szem előtt tartó funkciók betelepítése és szemléletformálás nélkül szintén nem minősíthetők 

hatékony eszközöknek. A harmadik ok, hogy a szociális problémák kezelésének és a 

fejlesztéspolitikának, beleértve a vidékfejlesztést, jelenleg kevés közös metszete van. 

Kevés az olyan vidékfejlesztésben dolgozó szakember, aki megfelelő tudása, tapasztalata, 

nyitottsága és kapcsolatrendszere révén a saját területén hozzá tud járulni ezeknek a társadalmi 

problémáknak az enyhítéséhez.  

 

 

A 2014–2020-as időszak vidékfejlesztési politikáját meghatározó rendelettervezetek két 

ponton tesznek jelentős előrelépést a szegénység ügyében. Egyrészt új prioritásként nevesítik „a 

társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés 

támogatását a vidéki térségekben”. Ezáltal a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem immáron 

kötelező szempont a vidékfejlesztési források tervezésénél és felhasználásánál. Mivel a program 

tervezésénél a forrásokat prioritás és intézkedési szinten is meg kell határozni, így nem 

elkerülhető ezen szempontok figyelembevétele az erre allokált források felhasználásánál. A másik 

jelentős változás a rendelettervezet által a tagállamok számára felkínált lehetőség a 

LEADER/CLLD több uniós pénzügyi alapból történő finanszírozására. Ez a választható 

opció lehetővé teszi a vidékfejlesztési és szociális területen végzett munka közeledését, a 

szinergiák kialakítását. A helyi fejlesztési stratégiák több alapból való finanszírozásának feltétele a 

megvalósításra alkalmas intézményi háttér és összehangolt eljárásrend kialakítása, amelynek 

kimenetelét a helyi szereplők kevésbé tudják befolyásolni.  

 

A vidékfejlesztés és a szegénység csökkentését, a társadalmi befogadást segítő 

erőfeszítések közötti szinergiát ugyanakkor jelentősen erősítheti az EMVA- és 

esetlegesen ESZA-forrásokkal operáló helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása olyan 

helyi partnerségek által, amelyekben megfelelő súllyal képviselteti magát a szociális 

szakma.  

 

A vidékfejlesztés a korlátos forrásai révén nem vállalhatja föl a vidék társadalmi problémáinak 

megoldását. Ugyanakkor a szegénységben élők helyzetbe hozása, a szegénység 

újratermelődésének csökkentése, mint horizontális elv és szemlélet szerepeltetése a helyi 

fejlesztési stratégiákban és ezen keresztül a támogatandó projektek és egyéb helyi fejlesztések egy 

részében jelentős előrelépés lehet ezen a területen. 

 

1, 2. Komplex problémák komplex, közösségi szintű megoldása. 

Magyarországon a szegénységgel és kirekesztődéssel összefüggő társadalmi problémákat a 

következő főbb tendenciák, állapotok jellemzik (amelyek mellett még természetesen számos 

fókuszpont lehetséges):  

1.) A gyerekek helyzete. Az ország, a társadalom helyzete nem indokolja azt, hogy a magyarországi 

gyerekek több mint negyede szegénységben éljen. A már hivatkozott TÁRKI-adatok szerint a 

három- és többgyerekes családok 41 százaléka, az egyszülős családok 30 százaléka szegénységben 

él. Magyarországon a szegény gyerekek mintegy kétharmada falun, vidéken él. Számos adat, 

kutatás mutatja be a gyerekek nélkülözését, kirekesztettségét és a gyerekek közötti 

egyenlőtlenségeket.  

 

2.) Területi egyenlőtlenségek. A szegénység és kirekesztődés kiterjedtsége és mértéke jelentős területi 

különbségeket mutat Magyarországon. A négy hátrányos helyzetű régió (Észak-Magyarország, 

Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél- Dunántúl) társadalmi-gazdasági helyzete jóval rosszabb a másik 
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három régióéhoz (és az országos átlagokhoz) képest. A leszakadó válságövezetekben „a 

gyermekszegénység mértéke (…) kétszerese az országos átlagnak, és miközben a magyarországi 

gyerekek helyzete a hivatalos statisztikai adatok szerint összességében stagnálni látszik, az LHH 

kistérségekben az elmúlt két év adatai erőteljes romlást mutatnak.” Ahogy egész Kelet- 

Európában, a szegénység Magyarországon is elsősorban vidéki jelenség, míg Nyugat-Európára a 

nagyvárosi szegénység a jellemző. A „sűrűn lakott” (urbanizált, városi) területeken nálunk a teljes 

népesség 7 százaléka, a „ritkán lakott” (rurális, falusi) térségekben 19 százaléka él szegénységben. 

Pontosan behatárolhatók azok a hazai válságövezetek, amelyekben halmozódnak a társadalmi, 

gazdasági (és infrastrukturális) problémák. Ezekben a térségekben az országos átlagot 

többszörösen meghaladó a munkanélküliség mértéke, alig van gazdasági aktivitás, nincs 

munkahely. A segélyezettek, tartós munkanélküliek többsége ezeken a területeken él. Évtizedes 

folyamatok következményeként jellemzően ilyen térségekben, településeken koncentrálódik ma a 

roma népesség.  

 

 

3.) A roma népesség helyzete. A Magyarországon mintegy 600-800 ezer főre becsült roma népesség 

jelentős részének helyzetét a mélyszegénység és kirekesztés határozza meg. A roma népesség 

elsősorban az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régiók egyes térségeiben, illetve Dél-

Baranya, Tolna és Somogy megye aprófalvas vidékein koncentrálódik. Lakáshelyzetük, 

életkörülményeik, iskolázatlanságuk, képzetlenségük, a többségi társadalomtól való térbeli-

társadalmi távolságuk teljes leszakadásukat, a legmélyebb szegénységet jelzik (gettófalvak, 

gettósodó térségek, szegregátumok, telepek problémái). A cigányság helyzetét az egész országban 

súlyosbítja a többségi társadalom felől érkező elutasítás, a gyakran nyílt diszkrimináció és 

kirekesztés.  

 

Komplex problémakezelés. 

 

A felsorolt problémák egy része a közösség együttélésével, a helyi partnerek mindenki számára 

előnyös együttműködésével, végső soron a demokratikus döntéshozatal megvalósításával 

kapcsolatosak (jó kormányzás, közösségi ügyek). Más részük a kirekesztettség csökkentésének 

helyi lehetőségeiről adnak számot (humán, műszaki, lakhatási infrastruktúra elérése, közlekedés). 

A felvázolt problémaforrások harmadik csoportja a foglalkoztatás és jövedelemszerzés helyi 

lehetőségeit gyűjti össze (közfoglalkoztatás, helyi vállalkozások és önfoglalkoztatás, szociális 

gazdaság, önkéntesség) 

 

Az utóbbi évek tanúsága alapján komplex problémaforrások többsége csak komplex, minden 

(vagy minél több) területre kiterjedő, azokat átfogó, esetenként összekapcsoló problémakezelés 

révén válhatnak kezelhetővé.  
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Két ide vonatkozó példát érdemes ezügyben megemlítenünk: 

1. Komplex kistérségi Gyerekesély programok működtetése az LHH-s kistérségekben 

2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program 

 

Gyerekesély Programok célterületei: Mélyszegénység Program problématerületei: 

1. Foglalkoztatás, munkaerő-piaci 

helyzet javítása  

2. A gyermekes családok anyagi 

helyzetének javítását szolgáló 

ellátások fejlesztése  

3. Lakás, lakhatás feltételeinek, 

minőségének, biztonságának 

javítása 

4. A képességek kibontakoztatását, a 

sikeres iskolai pályafutást segítő 

intézmények és szolgáltatások, a 

szegregáció csökkentése  

5. A gyermekes családokat célzó 

személyes szolgáltatások; 

szakellátások fejlesztése 

6. Egészségesebb gyermekkor 

biztosítása       

 

 

1. Jó kormányzás. 

2. Közösségi ügyek. 

3. Lakhatás. 

4. Alapinfrastruktúrához való hozzáférés. 

5. Humán közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés. 

6. Közfoglalkoztatás szervezése. 

7. Foglalkoztatás bővítése. 

8. Szociális/szolidáris gazdaság. 

9. Családi önellátást segítő projektek. 

 

A kapcsolódó szolgáltatási elemek az említett cél –és problématerületekhez igazítva kerültek kialakításra. 

 

 

1, 3.   Koncepcionális elemek – stratégiai kapcsolódási pontok. 

A területfejlesztés, mint a komplex problémafeltárás és kezelés egyik vetülete 

 

A területfejlesztés mindenkori célja az ország területileg kiegyensúlyozott fejlődése, vagyis a 

leszakadó térségek felzárkóztatása. A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 

(OTK), a hazai térségfejlesztés még jelenleg is érvényes alapdokumentuma felhívja a figyelmet a 

külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatásának fontosságára, a szegénység 

újratermelődésének veszélyére. A 2013-ig kijelölt területi célok egyike éppen ezen térségek 

társadalmi és gazdasági megújítása, felzárkóztatása. Ehhez a korábbiaknál „koncentráltabb, a helyi 

adottságokhoz és a külső feltételek teremtette lehetőségekhez jobban illeszkedő, valamennyi 

érintett szakpolitikát átható, koordinált fejlesztéspolitikai erőfeszítést” igénylő beavatkozásokra 

van (lett volna) szükség. Az OTK foglalkozik az aprófalvas térségek sérülékenységének 

kérdésével, illetve a „magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek” problémáival is.  

 

Az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) szintén foglalkozik a területi 

különbségek növekedésével és a szegénység, kiemelten is a gyerekszegénység mélyülésével, a 

területi célok között pedig nevesíti a romák által magas arányban lakott térségek felemelését.  

 

Az országos fejlesztéspolitikai környezet megítéléséhez figyelembe kell vennünk az Európai Unió 

által megfogalmazott ajánlásokat és elvárásokat is. A terület- és vidékfejlesztési törekvések 
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ellenére azonban nemhogy a megfogalmazott célokat nem értük el, de a helyzet az elmúlt 7 évben 

(a most záruló EU-s tervezési időszakban) jelentősen romlott. Az országos fejlesztési prioritások 

és folyamatok jelentette fejlesztéspolitikai környezet nyilvánvalóan meghatározó tényezője a 

szegénység elleni küzdelemnek, egyre jobban látszik ugyanakkor a lokális szintű térségfejlesztési 

törekvések fontossága, felelőssége is.  

 

 

Szakterületi szintű koncepcionális elemek – potenciális forráslehetőségek. 

 

Témánk kapcsán releváns elemek: 

a, A Vidékfejlesztési Programban rejlő lehetőségek. 

 

A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés  

támogatása a vidéki térségekben (VP – 6. sz. prioritás)  

 

A vidéki térségek leszakadása folyamatos, a nemzetgazdaságra nehezedő szociális terhek itt 

koncentrálódnak. Ennek fő okai az alábbi problémák:  

- Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek: Fiatalok 

elvándorlása; elöregedés; romló egészségi állapot; újratermelődő mélyszegénység; növekvő 

helyi szolgáltatáshiány; kulturális örökség eróziója; szétesett helyi közösségek.  

- Vidéki helyi gazdaság gyenge, kezdetleges és szervezetlen: Fejletlen és gyenge KKV 

szektor; helyi termelés-fogyasztási kapcsolatok hiánya; helyi termékek hiánya; innováció 

hiánya; együttműködések hiánya, gyenge hálózatosodás; turisztikai potenciál gyenge 

kihasználtsága; helyi agro-biodiverzitás kihasználtsága minimális.  

- Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek a vidéki térségek rovására.  

- Vidéken élők által elérhető jövedelemforrások jövedelmezőségi szintje alacsony.  

- Vidéki munkanélküliség, az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken  

- Helyi infrastruktúra gyengesége. Szolgáltatáshiány a vidéki területeken.  

 

- IKT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKT működtetéséhez, használatához 

szükséges megfelelő humánerőforrás hiánya. A prioritás a vidéki közösségek 

megerősítésére, a vidéki népesség életminőségének javítására, az öngondoskodó, élhető és 

életképes vidék megteremtésére koncentrál.  

 

Kiemelt figyelmet fordít az alábbi területekre:  

- új foglalkoztatási formák támogatása a szegénység és a munkanélküliség kezelésére: 

társadalmi gazdaság stb;  

- mélyszegénység kezelése és újratermelődésének mérséklése;  

- a vidéki lakosság életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető szolgáltatások, 

infrastruktúra biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat;  

- gazdasági diverzifikáció, nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, önfoglalkoztatás 

fejlesztése, vállalkozóvá válás, ehhez kapcsolódóan a háztáji integráció és kapacitások 

kihasználása, helyi termék potenciál kihasználása közösségi helyi termék, megújuló energia 

kapacitások;  

- a vidéki területek sokszínű kulturális (szellemi)-, épített, valamint táji (természeti) 

örökségének értékőrző megújítása, hasznosítása;  
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- a vidéki kulturális, közösségi és tudástranszferre szolgáló terek, szolgáltatások fejlesztése, 

IKT használat növelése  

- a vidéki épített-, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása;  

- társadalmi befogadás előmozdítását, a roma integrációt elősegítő tevékenységek 

támogatása;  

- a társadalmi befogadás és kohézió elősegítése a kultúra eszközeivel, szociálisközösségi 

fejlesztésekkel   

 

Tervezett fejlesztési területek az esélyegyenlőség megteremtése és a rurális területek  

felzárkóztatása érdekében  

 

Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése A 2014-2020 közötti 

időszak legfontosabb vidékfejlesztési céljai között szerepel a helyi társadalmi környezet 

megújítása, a közösségi terek rekonstrukciója, valamint a valós helyi igényekre alapozott 

szolgáltatásfejlesztés, amelyek nélkül a helyi gazdaságfejlesztési intézkedések sem tudnak jelentős 

(térségi) hatást elérni. Mindezek alapján az életminőség javító és gazdaságfejlesztési intézkedések 

éles elkülönítése helyett a térségi projekteken belül a két típusú fejlesztés összehangolását kell 

biztosítani. A jelenleg is működő közösségi szolgáltató terek (Integrált Közösségi Szolgáltató 

Terek, IKSZT-k) egyik legfőbb problémája a megfelelő humán erőforrás hosszú távú biztosítása, 

a helyi jelenlét erősítése, ezért elengedhetetlen a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal 

rendelkező humán erőforrás jelenlétének biztosítása. Az EMVA keretében megvalósuló 

intézkedések alapvető célja mindezek mellett, hogy hozzájáruljanak az erodálódó tárgyi és 

szellemi kulturális örökség megőrzéséhez, a szegénység csökkentéséhez, valamint elősegítsék a 

minél szélesebb körű társadalmi befogadást és felzárkózást. Intézkedés tervezett tartalma: A helyi 

közösség egészét szolgáló többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása, kialakítása, 

lehetőség szerint meglévő épületekben. Jelenleg működő Integrált Közösségi Szolgáltató Terek 

(IKSZT) továbbfejlesztése, működtetésének finanszírozása. EMVA forrásból biztosítható az 

épület felújítás, a szükséges eszközök beszerzése, az infrastruktúra fejlesztése; a létrejövő 

többfunkciós tér működtetéséhez az emberi erőforrás finanszírozását (bérjellegű költségek) más 

forrásból szükséges biztosítani; ez utóbbi elengedhetetlen feltétel az intézkedés megvalósításában. 

Helyi önkéntes munka feltételeinek kialakítása (önkéntesek fogadása).  

 

Tervezett elemei:  

- Meglévő többfunkciós közösségi terek továbbműködtetése, új közösségi terek létrehozása 

és működtetése; integrált könyvtár, információs és közösségi szolgáltatás („település 

nappalija”) – megyei szintű pénzügyi és szakmai koordinációval,  

- Alapvető (szociális és műszaki infrastrukturális) szolgáltatásokat biztosító közösségi terek 

kialakítása, fejlesztése,– kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű településeken, 

szegregátumokban;  

- Közösségi tudásátadást szolgáló terek, beleértve mezőgazdasági, kertészeti tudástádásra 

szolgáló tereket, pl. közösségi tankerteket, ahol lehetséges, helyi, népi építészeti értéket 

képviselő, használaton kívüli épületek, majorok, tanyák, iskolakertek hasznosításával. Cél a 

közösségi gyakorlati tudás- és tapasztalatcsere, gyakorlati bemutatás, továbbá az 

egészséges alapanyagok biztosítása a helyi köz- és gyermekétkeztetés számára  

- Sport-, szabadidős- és öntevékeny kulturális tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások, 

önismereti képzések, mentális tréningek, programok támogatása. Elsődleges cél a helyi 
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közösség aktív részvételének elősegítése, a helyi értékek megőrzése, illetve új értékek 

létrehozása.  

- A képzett fiatalok helyben tartása, illetve hazatérése érdekében „fecskeház” típusú  

- Az örökségvédelemmel kapcsolatos helyi stratégiák, feladatok, fejlesztési tervek 

meghatározása, az örökség megőrzését, fenntartását és továbbadását biztosító 

tevékenységi formák, a hasznosítást szolgáló beruházások támogatása. Cél a helyi tárgyi és 

szellemi kulturális, néprajzi, természeti örökség fenntartását, illetve későbbi hasznosítását 

szolgáló integrált fejlesztések előkészítése, a helyi kulturális örökség számbavétele és 

értelmezése.  

- Fiatalok számára a térségre jellemző kézműves és népi iparművészeti hagyományok 

megismertetését, a hagyományos mesterségek elsajátítását célzó gyakorlatorientált képzési 

programok. fejlesztések, szolgálati lakások támogatása (szolgáltatásfejlesztéshez 

kapcsolódva).   

 

Vidéki térségek fejlesztése. 

Alapvető célok: 

- vidéki gazdaság diverzifikálása 

- helyi, kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

- helyi együttműködések ösztönzése, térségi igények kielégítésének előmozdítása 

 

Szolidáris gazdálkodás együttműködései. 

Mit támogat: 

A szolidáris gazdálkodás együttműködéseit, melyek már működű mezőgazdasági termelő 

tevékenységekre építve, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára hasznos 

szolgáltatások szervezését valósítják meg – különösen: 

- a segítő rehabilitációt 

- a szemléletformáló képzéseket 

Célja a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, az általuk történő termék előállítás és a fogyasztók 

önszerveződő csoportosulásának megszervezése. Ennek érdekében széleskörű nyilvánosság biztosítása. 

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása – 6.2.1. 

Mit támogat: 

A vidéki térségekben  

- működő mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indítását, azaz a 

tevékenységek diverzifikációit 

- egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikro vállalkozások indítását 

 

Szolidáris gazdasági szereplők együttműködései – 16.3.1. 

Mit támogat: 

A vidéki térségekben működő kis gazdasági szereplők együttműködéseit, kis projektjeit – amelyek 

nem mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányulnak: 

- közös termékfejlesztés 

- közös feldolgozói, kereskedelmi kapacitások fejlesztése 

- turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
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LEADER 

A HFS céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása. – 19.2.1. 

Mit támogat: 

A HFS céljaihoz illeszkedő projekteket – a HACS-ok által elkészített helyi pályázati felhívások 

alapján.A HFS-eknek és a megvalósításukra kiírt pályázati felhívásoknak is az alábbi célokat kell 

szolgálniuk a vidéki térségekben: 

- gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása 

- lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, ill. azok elérhetőségének 

előmozdítása 

- a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely vonzóképességének erősítése 

- a helyi közösség tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának, együttműködési 

készségének erősítése 

 

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés – 19.3.1. 

Mit támogat: 

A HFS céljaihoz illeszkedő térségek közötti és nemzetközi együttműködés kialakítását és 

megvalósítását: 

- gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való 

kibővítésére, vagy  

- hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás szervezési, egyéb együttműködési modellek 

megismerésére, meghonosítására, terjesztésére 

 

Fiatal gazda 

Fiatal Gazda Tematikus Alprogram 

- a vállalkozóként induló fiatalok bekapcsolásának előmozdítása 

- gazdaság fejlesztésének megerősítése 

- tudásbázis megalapozása, gyakorlati készségek megerősítése 

- gazdaság indítás célzott segítése, mentorálás, szaktanácsadás 

 

Rövid ellátási lánc 

Termelői együttműködésen alapuló, a termelő és a fogyasztó közötti szoros földrajzi kapcsolatot 

felhasználó, maximum 1 közvetítő közbeiktatásával alkotott rendszeres értékesítést végző ellátási 

lánc. 

REL együttműködés – 16.4.1. 

Mit támogat: 

1. lépcső – a közvetlen piacra jutás érdekében új, vagy meglévő közös értékesítési csatornák 

fejlesztésének céljára létrejövő együttműködő csoport megalakulása  

2. lépcső – üzleti terv kidolgozása 

 

b, Terület -és településfejlesztési Operatív Program 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,  

közszolgáltatások fejlesztése   

 

Magyarország kedvezőtlen demográfiai helyzete hosszú távon a munkaerő utánpótlását, és így a 

fenntartható növekedést veszélyezteti. A foglalkoztatási szint növelése pedig alapvető fontosságú 

ahhoz, hogy a régió gazdasági fejlődése hosszú távon is fenntartható legyen, stabil alapokon 

nyugodjon. Ezért a vállalkozások támogatásával párhuzamosan olyan családbarát, a munka és a 
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magánélet összehangolását segítő szolgáltatásfejlesztésre, közösségi szemlélet-formáló és 

tájékoztató akciókra is szükség van, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a gyermekvállalás 

ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják a munkaerő utánpótlását. A családközpontú 

társadalom és a demográfiai fordulat eléréséhez a munka és magánélet össze hangolásának 

elősegítését célzó intézkedésekre, a gyermekvállalást ösztönző munkarend és atipikus 

foglalkoztatási formák bevezetése mellett elsősorban az intézményi (és munkáltatói) 

gyermekfelügyelet megszervezésére, rugalmas, napközbeni ellátási szolgáltatások elősegítésé-re, 

újjászervezésére, családbarát települések és szolgáltatások, kialakítására van szükség.   

 

A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminőséget segítő helyi szinten elérhető 

önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása  

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az önkormányzatok számára 

kötelezően előírt közszolgáltatások infrastruktúrájának a fejlesztését, továbbá a területi 

közigazgatás helyi szintjén jelentkező közfeladatok ellátásához kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztését segíti elő. A szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége tekintetében ugyanis 

jelentős területi különbségek vannak a megyék, illetve a nagyobb városok és a kisebb települések 

között.  

Különösen a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségekben nem biztosított a 

megfelelő színvonalú szolgáltatás sem helyben, sem az elérhető távolságon belüli centrumokban.  

A fizikai és info-kommunikációs infrastruktúra teljes hiánya miatt több száz településen egyáltalán 

nincs mód és lehetőség az életesélyek és az életminőség javítása, a területi felzárkóztatás, a 

népességmegtartó képesség szempontjából is fontos szolgáltatások működtetésére. Máshol a 

leromlott állagú épületek és az elavult felszerelések, vagy a technikai eszközök, hiánya miatt nincs 

tényleges lehetőség korszerű, magas színvonalú szolgáltatások nyújtására.  

A fogyatékossággal élő embereket környezeti és (info- )kommunikációs akadályok egyaránt 

gátolják társadalmi és munkaerő-piaci részvételükben. Az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáféréssel, a betegségmegelőzés és az egészségelősegítő rendszerek javításával minden 

valószínűség szerint csökkenthetők az egészségi állapot terén mutatkozó egyenlőtlenségek. A 

népesség egészségi állapotának javítását, illetve ennek érdekében az ellátórendszer szerkezetének 

átalakítását a Semmelweis Tervben foglalt célkitűzéseknek megfelelően az OP-k összetett 

eszközrendszerrel támogatja. Az egészségügy infrastruktúrájának fejlesztését támogató 

intézkedések részben az ágazati EFOP Programban, részben pedig a területi operatív programban 

kaptak helyet.  

 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés. 

Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  

 Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP 

gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, 

egyúttal a települések általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés 

biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során 

kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása.  Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel 

érintett települések társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, 

amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki fizikai állományuk megújításához, szolgálják a 

természetes és épített környezetük védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és 

környezeti viszonyainak javítását.   
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Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg:  

I. Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása;   

II. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések;  

III.  Szemléletformáló akciók, képzések  

  

Az intézkedés fókuszterületét az első beavatkozási terület tevékenységei jelentik, amely két 

célcsoportot céloz: a gazdasági szereplőket, és a lakosságot. A fejlesztések egy része új 

vállalkozások megtelepedését (a már meglévők helyben tartását) ösztönző térszerkezet 

kialakításához, másik részük pedig a népesség megtartásához járul hozzá. A II. beavatkozási 

terület fejlesztései a fenntartható települési környezet infrastruktúra-elemeinek kialakításához 

járulnak hozzá, a III. beavatkozási terület fejlesztései pedig ezen beavatkozásokat egészítik ki.  

 

  Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés.  

A támogatások célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, 

területi alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, 

illetve kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési, városrehabilitációs és 

energetikai beavatkozásokat.  

A támogatható tevékenységeken keresztül: 

- létrejönnek a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (integrációk), amelyek a 

térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; 

- foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a vállalkozásoknál – beleértve önkormányzati 

vállalkozásokat - a munkaerő képzését és foglalkoztatását támogató ESZA források 

igénybevételével;  

- a munkaerő foglalkoztathatósága javul, képzettségük, készségeik fejlesztésével;  

- a vállalkozások működési környezete javul a foglalkoztatást támogató beavatkozások 

révén.  

Helyi foglalkoztatási együttműködések  

 

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és 

tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, és biztosítja a megyei szintű koordinációt.  

A beavatkozás keretében a megyei foglalkoztatási integrációk modelljével megegyező, de kisebb 

léptékű, egy kisebb térséget célzó konkrét kezdeményezés köré szerveződő, a helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések modellje és módszertana szerint létrejött, vagy létrejövő helyi szintű foglalkoztatási 

együttműködések támogatása valósul meg.  

A helyi szint elsődlegesen a megyén belüli kisebb térséget jelent, de települési szintű programok is 

elképzelhetők. Ennek keretében támogatást biztosítunk a helyi gazdaságfejlesztési – 

foglalkoztatási program tervezésére (beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, 

műhelymunkákat), a helyi partnerség kialakítására és működtetésére, a tevékenysége keretében 

végzett képzési és foglalkoztatási tevékenységekre, beleértve a kapcsolódó szemléletformálást, 

közösségi akciókat.  

 

       c, Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program 
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5.szakasz - A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek, vagy a hátrányos megkülönböztetés, vagy a 

társadalmi kirekesztés legnagyobb kockázatával szembenéző célcsoportok egyedi szükségleteihez igazított 

beavatkozások. 

Az EFOP kiemelkedően fontos célja a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet 

mérséklése, aminek érdekében területi bontásban az alábbi megközelítéseket fogja alkalmazni: 

 

- a társadalmi felzárkózást célzó támogatásokat a hátrányos és a leghátrányosabb helyzetű 

járásokra összpontosítja;  

- komplex beavatkozásokat valósít meg a gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése és a 

tartós szegénységben élők felzárkózása érdekében   

- az elmaradott járásokban javítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést;   

- országos megkülönböztetés elleni programokat indít és közösségfejlesztési eszközökkel 

járul hozzá a társadalmi összetartás növeléséhez; valamint   

- az iskolák esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének javítása adja a közoktatási 

rendszer fejlesztésének az egyik prioritását, továbbá célja a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése és az iskolát már elhagyók végzettséghez juttatása.    

 

A jelzett beavatkozások eredményeként érezhetően javul a hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztathatósága, a korai gyermekkortól kezdve nőnek a rászoruló gyermekek esélyei, s ezáltal 

összességében megtörik a területi leszakadási folyamat.  

 

Az EFOP célkitűzéseinek elérésére integrált megközelítést kíván használni. Ennek formája a több 

operatív program keretei között megvalósuló társadalmi és gazdasági felzárkózás által 

vezérelt térségi integrált program, ami nemzeti szintű koordinációs eljárásrend mentén kerül 

kidolgozásra (tehát nem integrált területi beruházás formájában).  

 

A program főbb alapelvei:  

 

a) a program egyszerre felel meg annak, hogy 2020-ig az érintett elmaradott járások további 

leszakadása lassuljon, egyes járásokban a leszakadás megálljon, továbbá a járáson belüli nagy 

fejlettségbeli különbségek csökkenjenek, valamint annak, hogy az érintett járások foglalkoztatási 

szintje nőjön és a foglalkoztathatóság alapfeltételei javuljanak úgy, hogy közben a minderre 

vonatkozó  

b) a tervezésnél és végrehajtásnál integrált megközelítés kerül alkalmazásra;  

 

c) biztosítja a fenntarthatóságot, azaz a program járuljon hozzá azon helyi és járási kapacitások 

megteremtéséhez, amelyek hosszú távon alapjai lehetnek az adott járások fejlődésének;  

d) el kell érni a rászoruló célcsoportokat és településeket, amely alatt a fizikai elérést is érteni kell, 

továbbá ennek keretében a legrosszabb képzettségi, foglalkoztatottsági, jövedelmi helyzetben 

lévők – így különösen a magyarországi romák – felzárkózását elő kell segíteni;  

 

e) elkülönített forrásokat szükséges biztosítani a program számára az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a további releváns operatív programokban;  

 

f) olyan működési modellt kell kialakítani, amely egyidejűleg biztosítja az egységes szakmapolitikai 

követelmények és a járási szintű igények érvényesülését;  
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g) a helyi tervezési folyamatba be kell vonni a kirekesztett közösségek – köztük a romák – helyi 

képviselőit, az e közösségek felzárkózásának szempontjait ismerő társadalmi szervezeteket és 

szakembereket is, továbbá támogatni kell e szereplők tervezéshez szükséges felkészítését is;  

 

h) az általános uniós támogatás felhasználási eljárási szabályok alkalmazandóak a programra azzal, 

hogy ki kell dolgozni a program eredményességét javító specifikumokat is; továbbá  

 

i) úgy kell kialakítani a program szakmai és projektszintű nyomon követését, hogy az képes legyen 

időszerűen és hatékonyan beavatkozni az előzetesen elvárt eredményektől való eltérés esetén.  

 

 

1, 4.  Az önkormányzati szerepvállalás – a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek 

kihasználása. 

 

A helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésében az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb 

figyelmet kap a szociális gazdaság. A kétezres évtizedben – részben spontán folyamatok, részben 

a támogatási programok eredményeként – az önkormányzatok egy része kezdeményező szerepet 

vállalt a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésében.  

 

Szociális földprogramok  

 

Az esetek többségében ez valamilyen állami támogatáshoz kapcsolódott, például a szociális 

földprogramhoz vagy a szociális szövetkezet alapításához elnyerhető forrásokhoz. A teljes 

termelési vertikumra kiterjedő, támogatott vállalkozásként működő termelői és értékesítői 

közösségek csupán néhány településen jöttek létre. A földprogram legtöbb helyen megvalósult 

formája nem teszi lehetővé az árutermeléshez, a tartós piaci jelenléthez szükséges eszközök, a 

művelésre alkalmas földterületek és a forgótőke megszerzését. 

 

Szociális szövetkezeteket – európai minták alapján – 2006 óta lehet létrehozni Magyarországon. 

Ezek célja egyrészt munkahelyek teremtése a munkanélküli és szociálisan hátrányos helyzetű 

tagok számára, másrészt a keletkező közösségi alapból hozzájárulás a tagok gazdasági, oktatási, 

szociális, egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. Az első szövetkezetek létrejöttét és 

megerősödését a szaktárca és az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA ) programja segítette: 2007 

és 2010 között 50 ilyen szervezet kezdte meg működését. A helyi önkormányzatok, illetve azok 

ambiciózus vezetőinek szerepe itt is döntőnek mutatkozik: a szociális szövetkezeteket általában 

szintén ők szervezik és működtetik. 

 

Tranzitfoglalkoztatási programok. 

 

A tranzitfoglalkoztatási programok intézményi átalakulása a hazai fejlesztés és 

foglalkoztatáspolitika integrációjának hiányában az erősen széttagolt és a kilencvenes évek vége 

óta fokozatosan recentralizált fejlesztés- és szakpolitikai intézményrendszerben, a sokszínű és 

innovatív megoldásoktól a standardizált és túlszabályozott, felülről „gúzsba kötött” helyi 

kezdeményezések negatív pályáját járták be. Az OFA a magyar fejlesztéspolitikában szinte 

egyedüliként, a kilencvenes évek óta támogatta a helyi szereplők együttműködésére és belső 

forrásokra támaszkodó fejlesztési kezdeményezéseket. 
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 A kilencvenes évek első felében az OFA programjai a második legnagyobb fejlesztési forrást 

jelentették az országban. A komplex helyi gazdaságfejlesztést és foglakoztatást támogató OFA -

programok kedvezményezettjei nemcsak önkormányzatok lehettek – ellentétben a 1996 utáni 

decentralizált alapokkal –, hanem térségi fejlesztésekben gondolkodó civil szervezetek is. E 

tekintetben az OFA -programok – bár központi állami programok voltak – igyekeztek a lokalitás 

szempontjait megerősíteni a helyi, belső erőforrások kihasználásának ösztönzésével és innovatív 

fejlesztési megoldások támogatásával. Az OFA foglalkoztatási programjai szinte valamennyi 

ágazatra és foglalkoztatási csoportra kiterjedtek. Az úgynevezett tranzitprogramot kísérleti (pilot) 

projektként indította útnak az OFA 1996-ban, azzal a céllal, hogy a munkanélküliségből a tartós 

foglalkoztatásig juttasson el szakképzetlen, hátrányos helyzetű munkanélkülieket.  

 

A program három pillérre épült: képzés (betanító vagy képesítést nyújtó, vagy a tartós 

foglalkoztatást elősegítő), foglalkoztatás (általában – a program egészében vagy egy részében – 

támogatott foglalkoztatás) és segítségnyújtás (pályairányítás és az utógondozás). Az OFA által 

támogatott tranzitfoglalkoztatási programokat változatos háttérrel és célkitűzésekkel rendelkező 

civil szervezetek működtették, melyek alapcéljai azonban abban megegyeztek, hogy segíteni 

igyekeztek a munkaerőpiacról kiszorult egyéneket.  

 

A szervezetek funkcionális és szervezeti sokszínűsége adta a „tranzitok” innovatív jellegét: azt a 

differenciált megközelítésmódot,  amely szükséges volt ahhoz, hogy az egyes projektek eltérő 

gazdasági-társadalmi hátterű térségekben, különböző foglalkoztatási és szociális problémával 

küzdő társadalmi rétegeket is el tudjanak érni.  

 

A HEFOP (Humánerőforrás Operatív Program) 2004–2006 között 2.3.1. illetve 2.3.2. 

intézkedései12 keretében folytatta a korábbi OFA , illetve PHARE által finanszírozott 

programokat. Ezen intézkedések szándéka az volt, hogy átvegyék és adaptálják a – korábban az 

OFA által indított és finanszírozott – civil programokat az állami foglalkoztatáspolitikába.  

 

Foglalkoztatási paktumok. 

 

A foglalkoztatási paktumok Magyarországon a 2000-es évek elején jelentek meg először. 2004-től 

a PHARE , majd a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP ) és a TÁMOP keretében 

lehetett pályázni a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációját támogató 

projektekkel. Ennek részeként sok kistérségben kötöttek úgynevezett foglalkoztatási paktumot, 

amelyek általában a kistérség nagyobb vállalatai, önkormányzatai, képző intézményei és a 

munkaügyi szervezet együttműködési készségét rögzítette. A foglalkoztatási paktum értelme, hogy 

keretet adjon a résztvevők által megalkotott konzisztens víziók részletes kidolgozásának és 

menedzselésének.  

 

A paktumok területi eloszlása az országban egyenlőtlen, nem egy-egy térség fejlettségének, hanem 

inkább néhány különösen aktív megyei munkaügyi központ tevékenységének, az egymáshoz 

közeli mintáknak köszönhetően.  Mivel a kitartó hálózatépítéssel, a tájékoztatás és koordináció 

eszközeinek folyamatos tökéletesítésével járó költségeket egyik szereplőnek sem éri meg hosszabb 

távon vállalni (nem beszélve az erre való képességek fejlesztéséről a foglalkoztatáspolitika teljes 

rendszerében), ezért a paktumok jelentős részét inkább a kormányzati szándék és a központi 

finanszírozási források éltetik, mint a helyi akarat.    
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Az önkormányzati szerepvállalás kiemelt eleme – közfoglalkoztatás szervezése. 

 

Az önkormányzatok, mint a közigazgatás települési szintű intézményei részt vehetnek az állami 

munkahelyteremtésben vagy a rehabilitációs célú foglalkoztatásban is. A magyar szakpolitikai 

eszköztárban az elmúlt húsz évben a közfoglalkoztatás dominált, de voltak kezdeményezések a 

szociális gazdaság és a nyílt munkapiaci elhelyezkedést előkészítő tranzitfoglalkoztatási 

programok meghonosítására is. A magyar közfoglalkoztatási programok elsődleges célja nem a 

helyi munkapiac élénkítése, hanem inkább a munkavégző képesség leépülésének megakadályozása 

és a munkára való hajlandóság tesztelése. Ilyen célokra a munkaügyi kirendeltségek 1987 óta 

szervezhetnek közhasznú foglalkoztatást, az önkormányzatok pedig 1997 óta indíthatnak közcélú 

munkának nevezett programokat.  

 

Az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás elsőként 2001-ben öltött nagyobb 

méreteket, amikor a tartós munkanélküliek segélyezése mellett munkavállalási hajlandóságuk 

ellenőrzését is – melyet addig a munkaügyi szervezet végzett – a települési önkormányzatok 

feladatává tette a kormányzat. A reformhoz tartozott, hogy csak akkor lehet rendszeres szociális 

segélyt folyósítani, ha a kérelmező legalább 30 napot dolgozott közfoglalkoztatottként. Kibővült a 

közfoglalkoztatás keretében végezhető feladatok köre, és a kormány jelentős központi forrást 

biztosított a közcélú munkák finanszírozására. 

 

 

 A 2009-ben elindított Út a munkához program tovább növelte a közfoglalkoztatás szerepét. A 

stagnáló, tőkehiányos térségek helyi gazdaságának fellendítése1 mellett – legalábbis a politikai 

kommentárokban – a helyi társadalmi feszültségek enyhítését és a szociális kiadások visszafogását 

is célozta a program. Ennek érdekében inkább a bevont létszám növekedését, semmint a 

hosszabb idejű foglalkoztatást szorgalmazták. Az önkormányzatok aktívabb szerepvállalását 

ösztönözte, hogy foglalkoztatási tervet kellett készíteniük. A térségi összefogás ösztönözésére 

pedig külön keretet biztosítottak a kistérségi szinten szervezett közfoglalkoztatásnak. A bővülő 

lehetőségekkel egyre növekvő arányban éltek az önkormányzatok. Míg 2003-ban csak a 

települések kevesebb, mint fele szervezett közfoglalkoztatást, 2005-re már a nagyobb települések 

csaknem mindegyike. 2009-ben már szinte minden településen volt közcélú foglalkoztatás: a 

legkisebb települések is bekapcsolódtak a programba.  

 

2011-től a közfoglalkoztatás rendszere ismét megváltozott. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló új kormányrendelet, valamint az egyes szociális, gyermekvédelmi, 

családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvény értelmében a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti 

Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel. A szociális szempontok helyett az inaktív csoportok 

nagyobb arányban történő munkaerő-piaci integrációja vált hangsúlyossá.  

 

A Magyar Munka Terv azok számára, akiknek a nyílt munkaerőpiac nem kínál reálisan 

munkalehetőséget, a segély helyett támogatott foglalkoztatás biztosítását jelölte meg fő célként. A 

közfoglalkoztatási formák átalakulásával 2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a 

közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, valamint az aktív korú, 

nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló 

juttatás váltotta fel. 2011-ben indult a START Közmunka Program a munkaerőpiaci szempontból 

leginkább kedvezőtlen helyzetben lévő, főként vidéki településeken.  
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A „Megújuló Magyarország” program részeként bevezetett új típusú közfoglalkoztatás 

mintaprogramjai keretében a helyi önkormányzatok vagy társulásaik szervezik a 

közfoglalkoztatást és napi 6-8 órás munkavégzést biztosítanak a – többnyire alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező – közfoglalkoztatottaknak. 

 Elvárás a programokkal szemben, hogy értéket teremtsenek, valós szükségleteket elégítsenek ki, 

folyamatos munkavégzést tegyenek lehetővé, az ország minden területén megvalósíthatók 

legyenek és több célcsoportot is elérjenek. 

 

A foglalkoztatás mellett további célok is megjelennek. 

1. a természeti és épített környezet védelme;  

2.  a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával, e 

tekintetben önellátó, önfenntartó települések kialakítása;  

3. rendezett közösségi terek, élhető települések megvalósítása, fokozottan támaszkodva a 

civil szervezetek közreműködésére; 

4. területi vízrendezési, vízkár elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a 

közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonása. 

 

 Így a mintaprogramok főbb tevékenységi területei a következők: mezőgazdasági projektek, 

belvízelvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiatermelés, közúthálózat 

javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának 

kialakítása, mindez a 2013. évben kiegészült a helyi sajátosságokra épülő programelemmel. A 

kistérségi START mintaprogram mezőgazdasági típusa a leggyakoribb. A startmunka 

mintaprogramok indításánál a támogatás egyik feltétele, hogy a tevékenység igazodjon a helyi 

igényekhez. Meg kellett vizsgálni a piaci alapon működő hasonló profilú vállalkozásokat.  

Figyelni kellett, hogy az adott tevékenység ne versenytársat teremtsen, hanem a 

munkalehetőségek számát bővítse a településen, illetve a támogatott közfoglalkoztatás a település 

közösségére is kedvező hatással legyen.  

 

A közfoglalkoztatás elméleti megközelítésben egy részletesen szabályozott, sokszínű lehetőséget 

biztosító, helyi viszonyokra, egyéni különbségekre is válaszokat kínáló, piaci versenyt nem érintő 

rendszer, melynek működőképessége a mindennapok gyakorlatában realizálódik. Állandó 

foglalkoztatási formaként való működésének az állami költségvetés korlátai szab(hat)nak gátat.  

 

A közfoglalkozatás hasznos lehet, mind az egyénnek, mind a közösségnek. Egyrészről, jó 

szervezés mellett, szépül, épül, egészségesebbé és élhetőbbé válik a település, stabil marad a 

munka- s ezáltal a közösségi morál. Másrészről a foglalkoztatottak haszna, ha az elvégzett 

munkáért a segélyeknél magasabb összegű munkabért kapnak, az elsődleges munkaerőpiacra való 

visszajutás esélyét növelő munkatapasztalatra tehetnek szert, példát mutatnak gyermekeiknek, a 

társadalom hasznos tagjának érezhetik magukat, ezáltal nő az önbecsülésük, és az egyén 

megbecsülése is a társadalom szemében. 

 

A közfoglalkoztatásból vagy az üzleti, vagy a társadalmi gazdaság irányába lehet továbblépni. A 

vállalkozáshiányos elmaradott térségekben az előbbi nem sok sikerrel kecsegtet. (De azért nem 

kell erről a módról sem lemondani.) Az utóbbi irány egyik, a kormányzat által favorizált változata 

a START közmunka programok szociális szövetkezetté alakítása. A továbbiakban ennek néhány 

kérdését tekintjük át. 
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Átmenet a közfoglalkoztatásból a társadalmi gazdaságba 

 

A kormányzati tervek szerint a közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogramjaiban a saját 

bevétel növekedése mellett arányosan csökkenő állami támogatásban részesülnek a 

közfoglalkoztatók. Amennyiben a program önfenntartóvá válik, egyik lehetséges alternatívaként a 

résztvevők szociális szövetkezetet alakíthatnak. Az önkormányzatok tagként vehetnek részt a 

szövetkezetben, így a korábban a beruházási és dologi költségek támogatásával általuk vásárolt 

nagy értékű gépeket, berendezéseket a szociális szövetkezet ingyenesen használhatja. Ez a 

folyamat illeszkedik a három pillérre épülő támogatási rendszer elvéhez, azaz a 

közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká 

válva kiléphetnek az elsődleges munkaerőpiacra.  

A közfoglalkoztatás szociális szövetkezetekbe való konvertálását az állami költségvetés kímélése 

és a munkahely-teremtés követelményének együttes érvényesülése mellett az Európai Uniós 

programokba való beépíthetőség és ennek a társadalmi vállalkozási formának korábbi programok 

hatására történt gyors felfutása indokolja. Ezen belül az önkormányzatok vezető szerepének 

megőrzése mellett szól az, hogy – részben a korábbi programok hatására – a helyi 

önkormányzatok rendelkeznek a termeléshez / szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel (földdel, 

épülettel, gépekkel), valamint ők uralják a helyi szolgáltatási piac egy jelentős részét. Üzemeltetik a 

közkonyhákat, az egészségügyi, szociális, rekreációs ellátó rendszereket, középületeik révén 

érdekeltek az energiaellátásban, a közterületek karban tartásában, feladatuk a közbiztonság 

megőrzése és a közösségi közlekedés biztosítása. Ezekre a piacokra pedig a civil szervezetekkel 

szembeni bizalmatlanság miatt más, független szereplőt nem akarnak beengedni. A közfeladatok 

helyi civil szervezetek számára történő átadásának alig van gyakorlata Magyarországon. A helyi 

civil szervezetek sok esetben nem is felkészültek erre.  

 

 

A két forma alapvetően különbözik egymástól. Az egyik egy közfeladat ellátása, és mint ilyen a 

szociális gondoskodás keretébe sorolódik, míg a másik egy gazdasági vállalkozás. Egymásba 

konvertálhatóságuk több tényezőtől függ, melyek közül ötöt ragadunk ki:  

1. Célok és tevékenységek: A jelenlegi deklarált közfoglalkoztatási célok egy része egyben 

társadalmi cél is. Úgy látszik, hogy a célok és tevékenységek nem idegenek a társadalmi 

gazdaságtól. Ha azonban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó politikai célt, a szegények 

kontrollálását, a segélyezettek táborának csökkentését is figyelembe vesszük, azt 

mondhatjuk a társadalmi gazdaságban a szegények, hátrányos helyzetűek problémáinak 

kezelése sokrétűbben jelenik meg, a fizetett foglalkoztatás csak egy, másikat nem kizáró 

formája az előnyökhöz juttatásnak és semmiképp nem a hatalomgyakorlás eszköze.  

2. Szervezeti és irányítási alapelvek: a közfoglalkoztatás eddigi gyakorlatában az alkalmazottak 

mélységesen alárendeltek, szigorú beosztás és ellenőrzés szerint dolgoznak. Az irányítás 

autokratikus. A felvételben és elbocsátásban a helyi politikai vezetőnek, a polgármesternek 

van szava, akit döntésében politikai szempontok is vezérelnek. Az alkalmazottak 

célcsoporton belüli kiválasztásában mindkét esetben érvényesülhet a teljesítményelvűség. 

A szövetkezetben a tagok egyenrangúak, mindenkit egy szavazat illett meg, függetlenül a 

társadalmi státuszától. Ez egyúttal felelősség is, ami jól csak tulajdonosi attitűddel 

párosulva gyakorolható. Az alattvalói, jobb esetben pusztán alkalmazotti attitűd mellett 

nem lesz sikeres a vállalkozás.  

3. Forrásszerzés, kereskedelmi tevékenység: A közfoglalkoztatás eredendően egyetlen forrásra, az 

állami támogatásra alapoz. A kereskedelmi tevékenység csak korlátozottan engedélyezett, 
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a foglalkoztatásba visszaforgatható adománygyűjtés pedig egyáltalán nem jellemző. A 

szövetkezet számára szélesebb forrásszerzési lehetőségek állnak rendelkezésre, de ezekre 

fel is kell készülni, tisztában kell lenni a könyvelésben való megjelenítésük szabályaival.  

4. Foglalkoztatás jellege és jövedelem: A közfoglalkoztatás rövid időszakra, csökkentett 

munkaidőben, alacsony fizetés mellett valósul meg és időtartama alatt nem enged más 

munkaviszonyt létesíteni. A szövetkezetben határozatlan időre tagi státuszban vagy 

alkalmazottként lehet tevékenykedni, a díjazás is többféle lehet (fizetés, részesedés, 

természetbeni juttatás, kedvezmény, közösségi alapból nyújtott szolgáltatás), mint 

ahogyan egyszerre több munkaviszony is lehetséges. A foglalkoztatás tartóssága és a 

jövedelem a menedzsment és az alkalmazottak együttes teljesítményének piaci 

fogadtatásától függ. Nincs a fizetésben mesterséges korlátozás.  

5. Területi / helyi indokoltság: Mindkét forma alkalmazása a komoly munkanélküliséggel sújtott 

térségekben indokolt. Mindkét forma veszélyt jelenthet a helyi üzleti vállalkozókra, 

amennyiben léteznek olyanok a kiválasztott tevékenységi körökben, mivel a helyi piaci 

szegmenseket igyekeznek lefedni. mutató megyékben jöttek létre. Kivételt jóformán csak 

Békés és Csongrád megye képez. Az előbbiben az indokoltnál kisebb, az utóbbiban 

nagyobb sűrűségben találkozhatunk bejegyzett (nem feltétlenül működő) szociális 

szövetkezettel.  

 

 

II. A fenntarthatóság elemei a helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekhez kapcsolódóan - Baks község 

 

2, 1.  Baks Község Integrált Foglalkoztatási Stratégiája – 2014.48 

Helyzetelemzés alapelemei 

Demográfia 

Az állandó lakosság száma 1990-2014 között fokozatosan, bár nem nagymértékben, de évről évre 

csökken. A csökkenés mértékét az alábbi táblázat mutatja: 

 

Év F  Év F  Év F 

1990 2466  1999 2368  2008 2190 

1991 2432  2000 2378  2009 2165 

1992 2423  2001 2374  2010 2095 

1993 2403  2002 2321  2011 2091 

1994 2413  2003 2317  2012 2085 

1995 2430  2004 2297  2013 2080 

1996 2418  2005 2302  2014 2077 

1997 2371  2006 2279    

1998 2384  2007 2229    

 

 

A település az elmúlt 14 év során elveszítette csaknem a lakosság egyötödét. A korosztályi 

megoszlás szerint az aktívkorú lakosság körébe tartozik a településen élők ő6,26%-a, a 60 év 

feletti az állandó népesség 22,4%-a. A demográfiai adatok azt mutatják, hogy Bakson a lakosság 

                                                           
48

 Készült Baks Község Integrált Foglalkoztatási stratégiájának felhasználásával. 
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lassú fogyása mellett a 18 év alatti korosztály viszonylag magas számban van jelen, széles az aktív 

korú lakosság száma és aránya is.  

 

A Mária telep, amely Baks egyetlen szegregátuma, a település központjától kb. 1 km-es 

távolságban helyezkedik el. A központi elhelyezkedésű Baks-Szőlő és a Mária telep között egy 

vizenyős, Natura 2000-es terület található. A község más részein, integrált lakókörnyezetben is 

élnek roma családok. A szegregátumban lakók jelentős része (95%) roma származású. A szociális 

adatok alapján az állapítható meg, hogy Bakson a szegregátumban élők 60%- a nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel. A KSH adatsora alapján 69,6% a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül.  

 

A településen magas a legfeljebb általános és a 8 osztálynál alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya. A két kategóriába összesen 49,88% tartozik, vagyis közel a településen élők 

fele. A szakiskolai végzettség igen alacsony arányú, szakmunkás végzettséggel a felnőttek 

egyharmada, érettségivel kevesebb, mint egyötöde rendelkezik, a felsőfokú végzettségűek száma 

25-30 között van. 

 

Lakásállomány. 

 

A település lakásállománya jellemzően falusias jellegű önálló családi házas elrendezést mutat. A 

településen a 829 lakóingatlan található. Ezen belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

meghaladja a 40%-ot. A település hét szociális bérlakással rendelkezik, amely jelenleg felújítás alatt 

áll a TIOP 3.2.3./A-13/1 forrásból.  

A településen élők egyötöde kap lakásfenntartási támogatást, közöttük meghaladja a 30%-ot 

azoknak a jogosultaknak a száma, akik a szegregátumban laknak. A Mária telepen a 

lakásfenntartás komolyabb problémát jelent, mint a település egészén. A kedvezőtlen 

lakásviszonyok mellett a településen 10 olyan család lakik, ahol 6 főnél többen élnek egy 

háztartásban. A településen életveszélyesnek nyilvánított lakások nem találhatók, viszont az 

alacsony komfortfokozatú ingatlanok zöme a szegregátumban található.  

 

Gazdasági helyzet, foglalkoztatás, mezőgazdaság. 

 

A Kisteleki Járás egészét tekintve elmondható, hogy főleg a járási központ, Kistelek bír nagyobb 

gazdasági erővel. Bakson a gazdasági aktivitás itt alacsony. A meglévő vállalkozások zömmel 

egyszemélyes, általában a szolgáltatás területén működő gazdasági formációk. Mária telepen egy 

kisvállalkozás található, ez az élelmiszerkereskedelem területén tevékenykedik. Sok a 

kényszervállalkozás és jellemzően nem áll rendelkezésre megfelelő humán erőforrás. Fő 

foglalkoztatóként az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények jelennek meg. A 

Polgármesteri Hivatal mellett a helyi általános iskola, óvoda, családi napközi és egyéb szociális 

szolgáltatást nyújtó intézmények adnak lehetőséget. A település foglalkozatási helyzetét jól 

mutatja, hogy a településen a 14%-ot meghaladó a munkanélküliség.    
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MUNKANÉLKÜLISÉGI ARÁNY ALAKULÁSA BAKSON 

 

Év Munkanélküliségi ráta Év Munkanélküliségi ráta 

2000 8,4 2006 9,7 

2001 7,5 2007 10,2 

2002 12,7 2008 11,5 

2003 10,1 2011 10, 58 

2004 11,9 2012 12,43 

2005 9,5 2013 14,38 

 

 

A településen jelenleg is tartósan magas a munkanélküliség és alacsony a foglalkoztatottság. A 

járás és Baks adottságai – a természeti és társadalmi, gazdasági erőforrások szerint is – elsősorban 

a mezőgazdaságnak kedveznek. Ezen belül hagyományosan a szántóföldi művelés és a zöldség- és 

gyümölcstermelés dominál. A mezőgazdasági termékek feldolgozása nem helyben történik. Jellemzően 

mezőgazdaságból élnek az emberek, a foglalkoztatást lehetővé tévő ipari létesítmények nincsenek. Baks 

természetföldrajzi adottságaiból adódóan (közeli Tisza, árterületi erdők) potenciális lehetőségként a zöld hulladék 

feldolgozás egyik lehetséges módjával, a biobrikett vagy pellet gyártására való átállással élhet. Ezt a potenciált a 

település még nem használta ki. A járásban és Bakson az elkövetkezendő idők egyik legfontosabb 

feladatává válik a mezőgazdasági termelés szerkezetének átalakítása, a piaci igényekhez 

és a környezeti adottságokhoz való igazítása, a homoki-, tanyás- és hullámtéri 

gazdálkodás megfelelő kialakítása, a termelés és értékesítés összehangolása, illetve a 

termékek feldolgozásának bővítése. 

 

Turizmus, idegenforgalom 

 

A Kisteleki Járás országos szempontból is kiemelkedő idegenforgalmi – kultúrtörténeti 

központtal rendelkezik: az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal, az idegenforgalom így 

alapvetően ma ide koncentrálódik. Ugyanakkor a turizmus, mint iparág több más területén 

speciális vonzerővel bír a járás. A rekreációs aktív turizmus lehetőségei közé tartozik a vízi turizmus és 

sportok, természetjárás és megfigyelés, kerékpározás, horgászat, vadászat, lovaglás, egyéb szabadidős és 

sporttevékenységek. A Pusztaszeren található madárrezervátum és arborétum a rekreációs-, madármegfigyelő- és 

fotós turizmusra ad lehetőséget. Infrastruktúrája már ma is részben adott, illetve kiépítés alatt áll.  

 

A járás vendégéjszakáinak száma alig marad el az országos átlagtól, azonban messze meghaladja, 

2,2-szerese a régiós átlagnak. Bakson kialakításra került egy négy napraforgós falusi szálláshely, a 

Bárka Szálló, amelyet jelenleg a Horgász Egyesület üzemeltet. E mellett turistaszálló kialakítása és 

Horgásztó létrehozása is szerepel a közeljövő tervei között, amely a turisztikai aktivitást növelheti 

a településen. Baks település bővelkedik az egész éven át tartó kulturális és közösségi program sorozatokban. 

A programok egy részét maga az önkormányzat szervezi meg, míg több programot a helyi civil 

szervezetek és közoktatási intézmények bonyolítanak.  
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Közlekedés    

 

Baks Község zsáktelepülés, ugyanakkor mégsem mondható elszigeteltnek, vagy nehezen 

megközelíthetőnek, hiszen A Kisteleki járás, a Dél-alföldi régióban, Csongrád-megye északnyugati 

részén, Budapesttől 136 km, Szegedtől és a déli határtól 20 km távolságra fekszik. A járás 

közlekedés földrajzi adottságai igen kedvezőek: itt fut a Budapest-Szeged vasútvonal, az M5 

autópálya. Baks határában folyik Tisza, melyen rendszeres közlekedik a komp összekötve a 

települést Csongráddal és Mindszenttel. Hódmezővásárhely, Csongrád megye második 

legnagyobb városa így alig félórányira elérhető.  

 

Jövőkép.49 

 

Idézet a Stratégiából: 

„Olyan települést szeretnénk, ahol minden háztartásban legalább egy kereső személy él, amely minden Baksi 

család számára megteremti a megélhetés lehetőségét. A helyi és az ide letelepedett cégek, vállalkozások versenyképes 

jövedelmet biztosítanak a lakosok számára, és ezek rugalmas munkaszervezési formákat (megváltozott 

munkaképességűek, anyák elhelyezkedése, rugalmas munkaidő) alkalmaznak. A település hagyományainak 

őrzése egy olyan kiemelkedő vonzerő, amely fellendíti a turizmust, így újabb munkahelyek generálódnak. A 

lakosok számára a képzés, oktatás egy olyan magától értetődő igény, amely a munka fogalmával szorosan 

összefüggő szükséglet. A foglalkoztatás és oktatás pozitív hatásainak köszönhetően nem csak a lakosság, hanem 

a falu is önfenntartóvá válhat, ahol az egymást gerjesztő pozitív gazdasági -turisztikai - demográfiai folyamatok 

nem szorulnak külső beavatkozásra, azok élhető, vonzó településsé teszik Baksot. A falu külső megítélése és a 

közbiztonság is javulhat mindezek által, amely képzett munkaerő és újabb vállalkozások idetelepülésével járhat.”  

 

A jövőkép legfontosabb elemei: 

- a község népességmegtartó ereje nő, helyi foglalkoztatási lehetőségek biztosítják, hogy aki 

itt akar maradni, találjon állást  

- vonzó település Baks a vállalkozók, beruházók számára  

- teljes a foglalkoztatottság (minimum minden háztartásban egy kereső)  

- több a helyi vállalkozás  

- turizmus, mint vonzerő jelenik meg Bakson 

- nagyobb szerepet kap a hagyományőrzés 

- rugalmas munkaszervezési formák segítik az elhelyezkedést (megváltozott 

munkaképességűek, anyák elhelyezkedésének segítése, rugalmas munkaidő)  

- Baks biztonságos otthon a településen kívüli munkavállalóknak  

- Baks önfenntartó falu  

- a települést „képesség megtartó népesség” lakja 

 

Települési SWOT analízis elemei. 

 

A Foglalkoztatási Stratégia kidolgozását célzó elemzést a munkacsoport a Helyi Közösségi 

Akadémia keretein belül 2014 decemberében állította össze.  

 

Erősségek: 

- hátrányos helyzetű településként több forrás, nagyobb lehívható összegek lehetősége 

                                                           
49

 Idézet az Integrált Foglalkoztatási Stratégiából. 
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- kiváló pályázatírók, jó minőségű szakemberek 

- a vezetést támogató munkacsoport  

- jó együttműködés a munkatársak között 

- sok színes program  

- pályázatok-fejlődés-lehetőségek 

- elkötelezett önkormányzat  

- vállalkozói szemlélet a vezetésben és a projekt-teamekben  

- jól mobilizálható lakosság  

- község külső megítélése szakmai szinten magas színvonalú  

- programok által biztosított tanfolyamok sok lehetőséget adnak a lakosoknak a fejlődésre  

- mezőgazdasági területek önkormányzati tulajdonban  

- Baks szabad vállalkozási zóna - lakók értékrendjében a család fontossága  

- szabad erőforrások a lakosság körében (idő!)  

- dolgozni akarók aránya magas 

 

Gyengeségek. 

- hátrányos helyzetű település  

- belső politikai konfliktusok, személyi megosztottság  

- érdekeiben ütköző lakossági összetétel 

- Kistelek Járáshoz tartozás miatt kialakult függőség  

- fiatalok munkamotivációjának hiánya  

- alacsony képzettség  

- fiatalok elvándorlása, népesség csökkenése  

- megfelelő humánerőforrás hiánya  

- község külső megítélése pejoratív (roma lakosok!)  

- zsákfalu (vérkeringésen kívül állás, földrajzi elhelyezkedés)  

- mezőgazdaság kihasználatlansága  

- vállalkozások hiánya  

- közlekedési infrastruktúra elégtelensége  

- családi kötelékek erőssége  

- elöregedő település  

- természetvédelmi területen való elhelyezkedés  

- a fiatalok kevés munkatapasztalata  

- interaktivitás hiánya  

- munkanélküliség  

- PR tevékenység hiánya / elégtelensége  

- kiégést okozó munkák 

Baks mindig is igyekezett a hátrányaiból előnyt kovácsolni. Így a község erősségei közé sorolja, 

hogy a település hátrányos helyzetű, mivel így olyan források is elérhetőek a település számára, 

amelyek csak a HH és LHH kistérségekben elhelyezkedő települések számára hozzáférhetők. E 

források kiaknázására a településen egy kiváló és támogató pályázatíró munkacsoport áll 

rendelkezésre, melynek működését a fejlődés vonatkozásában elkötelezett önkormányzat és 

településvezetés a továbbiakban is támogatja.  
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A magas színvonalú, szabályszerűen végrehajtott projektek pozitív megítélést hoznak Baksnak, 

amely szintén erőforrásként értékelhető a jelent és a jövőt tekintve is. A helyi családok 

értékrendjében a család áll az első helyen, az itt élők nagy része szeret és akar is dolgozni, az 

idénymunkák sajátosságai miatt a lakosság egy részének van szabadideje, melyben tud tanulni, 

vagy aktívan részt venni a település életében. Baks, rendelkezik jól használható mezőgazdasági 

területekkel, amelyek részben magánkézben, részben önkormányzati tulajdonban vannak. 

Mindezek mellett, a település szabad vállalkozási zónába tartozik, mely az ide telepedő, vagy 

helyben létrehozott vállalkozásoknak komoly versenypiaci előnyöket biztosíthat.   Gyengeségnek 

is számíthat a hátrányos helyzet, az utóbbi időben kibontakozó belső politikai és személyi 

konfliktusok, melyek hosszú távon elmélyíthetik a lakosság csoportjai közötti érdekellentéteket és 

konfliktusokat generálhatnak elsősorban a roma és nem roma lakosság között, valamint politikai 

területen.   

 

Lehetőségek. 

- pályázati támogatások  

- szakember gárda bővítése (felkészülés bővebb és speciális feladatokra)  

- tájvédelmi körzet minősítés kihasználása  

- munka alapú társadalomeszméjének erősítése, munkahelyteremtés igénye  

- projektiroda létrehozása  

- tudatos települési marketing  

- turizmusra épülő fejlesztések  

- hagyományok őrzése  

- közösségépítő tevékenységek (klubok)  

- integrációs programok  

- vállalkozások tevékenységeinek szélesítése  

- a lakosság és a településvezetés motiváltsága a változásra  

- ötletekhez való pozitív hozzáállás  

- 5 évig folytatódhat ez a politikai / fejlesztési irány (változatlan településvezetés)  

- cigány-magyar lakosság együttélése jó  

- a pályázati sikerek növelték az ismertséget  

- új kapcsolatok teremtése / az érdeklődés az eredmények iránt szélesíti a kapcsolatokat  

- konfliktusok kezelése (politikai megosztottság rendeződése) 

 

Veszélyek. 

- kiégés  

- hitelesség elvesztése  

- pénzügyi támogatások csökkenése  

- támogató közösség hiánya  

- jogszabályváltozások  

- fiatalok elvándorlása  

- projektekre anyagi támogatás hiánya – forráshiány  

- ötletek elvesznek  

- falu kettészakadása (politikai megosztottság) lokálpatriotizmus – gazdasági vízfejűség 

(csak egy irányba haladás)  

- központi szabályozás hiánya  
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- uniós források megszűnése (2020)  

- nincsenek kiírva a pályázati lehetőségek  

- szükséges humánerőforrás megfizethetetlen önkormányzati forrásból  

- vállalkozói szféra beruházási érdektelensége  

- lassan 2000 fő alá csökken a lakosságszám  

- a tervek csak a fióknak készülnek  

- cigány-magyar konfliktus 

 

Ezek a problémák beárnyékolhatják a település pozitív megítélését és bagatellizálhatják vagy el is 

törölhetik mindazon eredményeket, amelyeket 2005 óta a település elért. Baks zsáktelepülés, így a 

főbb közlekedési-gazdasági „vérkeringésből” kiesik, a Kisteleki Járáshoz tartozik, amely bizonyos 

„függést” idéz elő, a döntések intézkedések járási szinten dőlnek el és településnek nem mindig 

kedveznek. Baks NATURA 2000-es területhez tartozik, így bizonyos infrastrukturális fejlesztések 

a szigorú természetvédelmi előírások, törvényi rendelkezések miatt kivitelezhetetlenek. A helyi 

mezőgazdasági területek a lehetőségekhez képest kihasználatlanok, az ehhez kapcsolódó és egyéb 

vállalkozásokból is hiány áll fenn. A településen tapasztalható nagyfokú munkanélküliség is nagy 

hátrány, melyet a jövőben a most készülő Foglalkoztatási Stratégia is mérsékelni próbál. A humán 

erőforrást érintő problémák a legösszetettebbek. Baks elöregedő település, a fiatalok 

elvándorolnak, az itt maradóknak kevés a munkatapasztalata, ezen kívül munkamotivációjuk is 

alacsony. Lehetőségnek számítanak a korábban említett pályázati források és az ezekhez 

kapcsolódó projektiroda és a már meglévő szakembergárda, a tudatos településmarketing, a 

turizmusra és hagyományőrzésre épülő fejlesztések. További integrációs és közösségépítő 

programokra van szükség, amelyek támogathatják a cigány-magyar lakosság további békés 

együttélését és megakadályozhatják a település lakosságának „kettészakadását”. A további öt évre 

megválasztott politikai vezetés támogatása, az eddigi pályázati sikerek, a motiváltság és a tenni 

akarás hozzájárulhat a település sikeréhez és fejlődéséhez.  

 

Veszélyek közé sorolható a pénzügyi támogatások csökkenése és a pályázati erőforrások 

elapadása. Ugyanakkor - a folyamatosan növekvő munkaterhelés miatt -, a pénzügyi forrásokkal 

foglalkozó szakmai stáb „kiégése” is kockázatot jelent. Emiatt csökkenhet az aktivitás, a spontán 

kezdeményezések száma, alacsonyabb szintű lehet az elköteleződés a közös célok mellett. A 

kiváló ötletek kidolgozására / megvalósítására nem lesz energia, azok elveszhetnek, vagy a 

„fiókban maradnak”. A további projektek, fejlesztések megvalósítását magas minőségben 

garantáló szakemberek és a fejlődéshez szükséges – esetenként speciális szaktudás - a község 

számára „megfizethetetlen” lehet, ha nem lesznek projektforrások. A megosztottság, hitelesség 

elvesztése és a kialakuló túlzott lokálpatriotizmus miatt előfordulhat, hogy a falu nem tart lépést a 

modern világ és a külső feltételek változásával, nem fogadja nyitottan sem a „külsősöket” sem az 

új ötleteket. További kockázatot jelenthet az is, hogy Baks gazdaságilag „vízfejűvé” válhat, azaz 

olyan gazdasági szerkezet alakulhat ki, amely nem versenyképes és rugalmatlan, nem képes 

alkalmazkodni a változásokhoz. Amennyiben a fejlődésre irányuló terveket megkérdőjelező és a 

változásokat elutasító politikai csoportok kerülnének hatalomra, ez a veszély reálissá válhat. 

 

Problématér meghatározása. 

 

Baks Község Önkormányzata az elmúlt évtizedben hathatós intézkedéseket hozott a település 

infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A szennyvízcsatorna beruházás, a község több útjának 

portalanítása, a községi parkok, közterek felújítása, az ivóvíz minőségének javítása, a középületek 
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felújítása a hátrányos helyzetből való kikerülés meghatározó elemeként az ott lakók életminőségét 

javítja, magában hordozván a gazdasági fejlődés lehetőségét. A színvonalas szolgáltatások, az 

infrastruktúra biztosítása révén élhetőbbé vált az elmúlt években a település. Maradtak azonban 

megoldásra váró feladatok. Az alap infrastruktúra most már adott, melyhez mérten újabb 

fejlesztések és újabb irányok keresése a település jelenlegi feladata.  

 

Mivel egy település életében mindig akad megoldásra váró feladat, így feltérképezésre került az, 

hogy jelenleg mik jelentenek problémát a településen és ezek megoldása mekkora források 

mozgósítását igényli. Ezt táblázatos formában a következő oldalon mutatjuk be. A problématér 

elkészítése segítséget nyújt a döntéshozóknak abban, hogy egy rendszerben láthassák a település 

életében jelen levő problémákat.   

 

Ezt mutatja be az alábbi táblázat:   
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Baks értékrendje.   

 

Azoknak az elveknek, értékeknek a meghatározása történt részünkről, amelyek mentén a vágyott 

jövőképet a településen élők közössége megvalósítja majd. Bemutatjuk, hogy melyek azok az 

értékek amelyek számunkra a legfontosabbak, és amelyeket szem előtt kívánunk tartani a 

megvalósítás során. 

A fent megfogalmazott számunkra fontos értékek, három fő csoportra osztottuk: 

 

1. Humán erőforrás fejlesztés 

- piacképesség 

- szükséglet alapú, mobil, rugalmas 

- tehetséggondozás, tehetségek elismerése 

- „nem hagyunk veszni senkit” 

- eredmények, teljesítmények elismerése 

 

2. Vállalkozás és gazdaságfejlesztés 

- „semmit róluk nélkülük” 

- egyenlő bánásmód 

- versenyképesség termék/szolgáltatás 

- innovatív szemlélet 

- időtállóság 

- munkavállaló barát szemlélet ösztönzése 

- dinamikus gazdasági tervezés 

 

3. PR, marketing stratégia 

- tisztességes, mindenki számára érthető kommunikáció – „mindenkivel beszélj őszintén, az ő 

szintjén” 

- optimális információ 

- bizalom 

- esélyegyenlőség 

 

A csoportok által megfogalmazott értékek közül az alábbi legfontosabbak kerültek kiválasztásra: 

innovatív szemlélet piacképesség versenyképesség tehetséggondozás teljesítmények elismerése 

egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség dinamikusság optimális információ „semmit róluk nélkülük” 

munkavállaló barát szemlélet időtállóság tisztességes kommunikáció    

 

Baks 2018-ra. 50 

 

Idézet a stratégiából: 

„A tervezés során öt éves időtartalomra vonatkoztatva vázoltuk elképzeléseinket. A célok 

megfogalmazása minden stratégia alapját képezi, így számunkra is ez jelentette az első lépést. A 

célok meghatározásakor olyan víziókat jelenítettünk meg, amelyek alkalmasak arra, hogy az egész 

település mozgatórugójaként alkalmazzuk őket a későbbiekben. A közös munka 

eredményeképpen a legfontosabb célt az jelenti, hogy Baks 2018-ra egy olyan település legyen, 

ahol…  

- versenyképes cégek, vállalkozások működnek;  

                                                           
50

 Idézet az Integrált Foglalkoztatási Stratégiából. 
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- ezek a vállalkozások rugalmas munkaszervezési formákat alkalmaznak;  

- a turizmus és az idegenforgalom már fejlett, ezt a hagyományok őrzése által érik el;  

- a lakosok megfelelően képzettek és a tudás „létszükséglet”;  

- minden családban van legalább egy munkavállaló;  

- Baks önfenntartó falu;  

- Baks élhető és biztonságos otthon a településen és azon kívül élő munkavállalóknak!  

A jövőkép megfogalmazásakor, annak megvalósítása érdekében, meghatároztuk azokat a 

területeket is amelyek fejlesztése elengedhetetlen a célok elérése érdekében. Ennek következtében 

a számunkra a legfontosabb tématerületeket így fogalmaztuk meg:  

1. Turizmus,  

2. Idegenforgalom,  

3. Gazdaságfejlesztés (munkavállaló barát munkahelyek kialakítása),  

4. Humánerőforrás fejlesztés,  

5. Közösségfejlesztés    

 

A négy nagy tématerületekhez kapcsolóan több al-cél fogalmazódott meg, melyek megvalósulása 

elérhetővé teszi a 2018-ig elérni kívánt főbb célok megvalósulását, illetve, hogy elérhessük a 

vágyott jövőképet.  

 

TÉMATERÜLETEK 

 

C
é
lo

k
 

Turizmus   Gazdaság   Humán erőforrás  

Közösség fejlesztés 

  

     

fejlesztés 

  

fejlesztés 

    

                

 

vendégéjszakák 

növelése 

 

gazdasági 

szereplők 

idevonzás, 
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A megfogalmazott célok és a célok elérését segítő programok egymás elválaszthatatlan részei.” 

 

 

Részterületek51 

 

A területekhez kapcsolódó célkitűzésrendszer az alábbiak szerint került rögzítésre: 

 

Turizmus. 

 

„A jövőre vonatkozó kitörési pont lehet a falusi turizmus fejlesztése, melyhez már jó elképzelések 

megfogalmazódtak, úgy, mint a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen létrehozandó bivalyrezervátum és 

horgásztó együttese. De ide sorolható Baks Tiszával való kapcsolata révén a Tisza-túra útvonalába való 

bekapcsolása is, melyhez falusi szálláshelyek, valamint a szolgáltatási szektor fejlesztésére van szükség. Számos 

olyan természeti adottság lelhető fel a községben, amely vonzerőt jelenthetne a nyugalom, 

kikapcsolódásra és a természet közelségére vágyó turisták számára. Erre az irányvonalra építve 

kell kialakítani elképzeléseinket. A szándék a község vezetése részéről megvan. A következő 

lépésnek a megvalósítható stratégia kialakításának kell lennie. Helyi Turisztikai Stratégia, a falusi 

turizmussal kapcsolatos elképzelések, célkitűzések alátámasztására és a fejlesztések irányvonalának 

meghatározására feltétlen szükség lesz a következő időszakban. A falusi turizmusban való bekapcsolódás 

előkészítő lépései megtörténtek a településen. Létesült egy négy napraforgós minősítésű szálláshely, a 

Bárka Szálló. „A Bárka” kihasználtságának növelésére igen nagy hangsúlyt kell fektetni a jövőben. 

Az egyelőre tervben létező horgászparadicsomnak és bivalyrezervátumnak mihamarabb el kell készülnie, hiszen 

enélkül nem fognak a vendégek több éjszakát itt tölteni. Lendületet kell adni a turizmushoz kapcsolódó 

törekvéseknek.  

Ezt két irányvonal mentén lehet erősíteni. Az önkormányzat egyrészt támogathatná a helyi lakosok 

turizmussal kapcsolatos elképzeléseinek megvalósítását mind anyagi mind pedig erkölcsi szinten. 

Másrészről az önkormányzatnak is fejleszteni kell humán – erőforrását. Fontos lenne, hogy legyen e 

területnek felelőse, aki szakmai tudásával, elképzeléseivel erősítheti ezt az irányvonalat.  

Fontos szempont még, hogy közösen, összefogva (civil – önkormányzati és vállalkozási szektor), próbáljunk 

meg turistákat csalogatni a településre, azonos, együttműködő stratégia mentén. Ennek érdekében szövetségessé 

kell tenni a Baks településen és környékbeli községekben és városokban lévő vendéglátó vállalkozásokat. 

                                                           
51

 Idézet az Integrált Foglalkoztatási Stratégiából. 
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Összességében egy koherens stratégia felállítása lenne szükséges, ahol a meglévő jó 

adottságok és lehetőségek, valamint a település fejlesztésekre való nyitottsága és 

készsége bizonyára meghozza a gyümölcsét. A falusi turizmus fejlesztése a jövőben 

kitörési pontot jelenthet az itt élők számára.  

 

Konkrét céljaink:  

- vendégéjszakák számának növelése  

- helyi erőforrások felhasználása turizmusfejlesztésre irányuló rendszer kidolgozásakor  

- vonzó település legyen Baks a turisták számára, települési identitás megjelenítés és erősítés 

- cigány kultúra, hagyományok megjelenítése turisztikai attrakciók formájában  

 

Célunk, hogy a falusi turizmusra támaszkodva újabb vállalkozások jelenjenek meg itt, akik aztán maguk 

és családjaik számára biztosítják majd a megélhetést. Megfelelő és eladható turisztikai „termékek” 

kialakítása alapját jelenti a helyi turizmusnak. Előfeltétel tehát, hogy a turisztikai attrakciókat 

fejlesszük a településen. Erre olyan ötletek születtek, mint a Horgásztó, bivaly rezervátum, tanösvény, 

öko turisztikai elemek, biciklikölcsönzés-Baks Bubi, a néhány napra szóló szervezett turisztikai csomagok, a 

Baks kártya vagy voucher létrehozása.  

Fontosnak tartjuk a cigány hagyományok megjelenítését a turizmussal kapcsolatos elképzelések között. A cigány 

mesék, zene, hagyományok, gasztronómia, nyelv, mind olyan értékes kulturális elemek, amely 

joggal tarthat számot nagy érdeklődésre. Ötleteink között szerepelt még a jósda, a ”Pimasz úr ott 

alszik baksi módra”, a cigány skanzen, cigányok utcája, lótenyésztés, cigánytáborok, cigány sátrazás.  

Úgy gondoljuk, Magyarországon egyedülálló vállalkozás lenne a cigány hagyományokra és a kisebbség 

megismerésére irányuló „szocio – kaland” elindítása.  Ezzel kettős célok irányába léphetünk előre: 

egyrészt népszerűsíthetjük és megismertethetjük az emberekkel a cigány kultúrát, másrészt talán a 

közös élmények kapcsán tehetünk valamit az előítéletesség csökkentése érdekében is. 

Programjainkat általános iskolás, középiskolás gyermekek számára is kínálhatjuk osztálykirándulás 

körében, illetve felnőtt csoportok és baráti társaságok is vállalkozhatnak majd különböző „szocio-kaland 

csomagokban” kínált élményekre Bakson. 

 

Fontos, hogy a település erősségeit hangsúlyozzuk a turisztikai kínálat kialakítása során. Erre született a Baks 

Brand ötlete. Bakssal kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk a vidéki romantika, a szabadság érzet, család, a 

hagyományok fontosságát. A település népszerűsítése érdekében az országba több helyre eljuttatnánk 

„Baks Nagykövetét” egy erre felépített programsorozat keretében. A települést e mellett tudásközpontként 

képzeljük el, ahol „jó gyakorlatokat” lehet tanulmányozni majd. Ennek alappilléreit jelentik a 

HKA és a komplex telepprogram. Alapozunk arra, hogy Bak híres innovatív ötleteiről, és innovatív 

megoldásokat is bevállaló merész és hatékony projektmegvalósítási tevékenységéről. Ez egy olyan kurrens tudást 

jelent, amelynek megismertetése mindenképpen céljaink között szerepel.” 

 

Gazdaságfejlesztés. 

 

Baks Foglalkozási Stratégiájának kidolgozásában a következő nagyobb fejlesztési tématerület a 

helyi gazdaság és vállalkozások fejlesztését célzó ötletek gyűjtése, rendszerezése és cselekvési 

tervvé formálása.  

 

„Célunk, hogy Baks olyan település legyen, amely vonzó gazdasági értelemben. A helyi gazdaság 

körülírására kiválóan alkalmasak a fejlődés és növekedés jellegzetességei. A Bakshoz hasonló kicsi és 

gazdasági értelemben elmaradott, „hátrányos helyzetű” települések fontos feladata, hogy a helyi gazdaság 
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növekedjen, fejlődjön. A gazdasági növekedést a gazdasági szereplők idevonzásával és a helyi vállalkozások 

támogatásával kell és lehet elérni. Bizonyos gazdasági szereplők –multinacionális cégek- az ideiglenes előnyöknek 

(adókedvezmények, célzott támogatások) köszönhetően megtelepedhetnek, a tapasztalat azonban azt mutatja, 

hogy ezek a vállalkozások a kedvezmények lejártával olyan gyorsan elmehetnek, ahogy jöttek. Fontos tehát ezen 

cégek integrálása a helyi gazdaságba, olyan feltételek megteremtése (infrastruktúra, kiszolgáló intézmények, 

kapcsolódó vállalkozások – beszállítói hálózat), amelyek a vállalatot tartósan a település életébe kapcsolják.  

A tervezési fázisban figyelemmel kell lenni Baks lokális adottságaira és olyan gazdasági szerkezetet 

kell kialakítani, amely reflektál ezekre a specifikumokra. A gazdaság növekedési tényezői mellett 

fontosak a fejlődés, fejlettség faktorai is. Bizonyos gazdasági fejlődéselméletek szerint a fejlődés gazdasági, 

illetve intézményi szerkezetben bekövetkező változás, amely átalakítja a fennálló módszereket, eljárásokat. A 

fejlődés sokkal mélyebb és tágabb fogalom, mint a gazdasági növekedés; hiszen amíg utóbbi a számszerűsíthető 

adatok változásából áll, a fejlődés egy fennálló egyensúlyi állapotban bekövetkező spontán változás, amelynek okai 

nem pusztán gazdasági tényezőkben keresendők. Prosperáló, működőképes vállalkozások spontán 

kialakulásának az előmozdítása is cél, amelyek képesek lépést tartani a folyamatosan változó gazdasági 

környezettel, gazdasági ismereteik folyamatosan megújulnak és naprakészek.  

 

Ennek kialakulását elsősorban az intézményi háttér és a humánerőforrás-fejlesztésben 

látjuk, mutatva a gazdasági célok szoros összefüggését más tématerületekkel. A gazdaság 

fejlődésével és a munkahelyek létrejöttével együtt, a Bakson eddig is kulcsfontosságú szociális 

tényezőkre való reflektálást is fontosnak tartjuk.  

 

 

A fentiekben felsorolt célokat olyan programok elindításával kívánjuk elérni, amelyek Baks 

gazdasági gyarapodását elősegíthetik. A gazdasági szereplők településre „csábítása” és helyben tartása az 

infrastrukturális előnyök mellett más tényezőkön is múlik. Ilyen „vonzerő” lehet Baks a község pozitív megítélése, 

amelyet komoly településmarketinggel, a „Baks-brand” kiépítésével lehet elérni. A helyben elő munkavállalók 

képzettségi szintje is csábító lehet a cégek számára, ezért olyan képzési programok elindítása szükséges, amely a 

vállalatok humán erőforrás igényeinek megfelel.  

A helyben élő vállalkozók felkészítése, továbbképzése is ide tartozik. Létre kell hozni egy olyan 

gazdaságfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportot (Baksi Gazdaságfejlesztési Ügynökség), amely kialakítja a 

település rövid és hosszú távú gazdasági stratégiáját és ezen stratégiákat a külső tényezők változásának 

megfelelően időnként felül is vizsgálja. A munkacsoport segíthet a helyben felmerülő gazdasági kereslet-kínálat 

összehangolásában is. Megtervezheti a Bakson eddig is sikeres közmunkaprogram további menetét, és létrehozhat 

egy úgynevezett online „gazdasági értéktárat”. Az értéktár célja az, hogy a helyi gazdasági élet szereplői 

nyomon követhetik és ismerhetik egymás tevékenységeit, így az aktuális gazdasági igények, az 

egymáshoz rendelhető tevékenységek könnyen „egymásra találhatnak” (kereslet-kínálat 

összehangolása). „ 

 

Humán erőforrás fejlesztés. 

 

„Ahhoz, hogy a helyi humán erőforrás fejlődjön, megfelelő motivációs szintet kell elérni a lakosság és a potenciális 

munkavállalók körében. Ehhez a célok és eszközök széles körű megismertetése szükséges és fontos 

annak tudatosítása is, hogy bizonyos esetekben pályamódosítással, felnőttképzésekkel, speciális 

szaktudás megszerzésével ki, milyen részeként dolgozhat a falu fejlődésének a jövőben. 

Érdekeltté kell tenni a munkavállalókat abban, hogy fejlődjenek és ez csak a célok világossá 

tételével és involválódásukkal érhető el. Kiemelkedően fontos elem a presztízs további növelése, 

Baks média megjelenésének tudatos tervezése (Baksról film /média megjelenések). Amennyiben 

valamely szakterületen hiány mutatkozik, a szükséglet felülírja azt a településvezetéi és lakossági igényt, amely 
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priorizáltan kezeli a helyi munkavállalók felvételét az állásokra. Kell bizonyos politikai bátorság ahhoz, 

hogy a településvezetés vállalja azt, hogy nem a választási érdekek, hanem a magas szintű szakmai 

megvalósítás és a hosszú távú fejlődés érdekében addig, amíg kinevelődik a baksi munkavállalók 

közül megfelelő szakember, addig „külsősöket” alkalmaz. Fontos gazdaságfejlesztési elem 

tehát az, hogy a megfelelő szakképzettségű munkavállalók végezzék el a feladatokat.  

 

Közös programokat generálhatnak és ezáltal gazdaság-élénkítési következménnyel kecsegtet az is, 

ha Baks jó gyakorlatát más településeknek – akár az országhatárokon kívül is – bemutatjuk, ezeket 

népszerűsítjük. Erre – akár egy új pályázati program keretében -  „utazó nagyköveteket” képezhetünk 

ki és foglalkoztathatunk. Cél, hogy a közösségi tervezés Bakson a továbbiakban is megmaradjon és 

„rendszerszintűvé emelkedjen” ezért tervező csoportokat, „Beszélgető köröket” hozhat létre a település. A helyi 

turizmus fejlődése érdekében elengedhetetlen a szakképzettségi szint emelése minden kapcsolódó területen 

(turisztika, vendéglátás, marketing, hagyományos mesterségek, megújuló energiák, építőipari képzések, 

pályázatírók, projektmenedzsment). A célok akár egy tudatos pályaorientációs folyamattal / megvalósítandó 

pályázatokkal is összeköthetők, erre gyakornoki programok is kidolgozhatók, amelyek a fiatalokat a településen 

kialakítani kívánt vállalkozások számára teszik ideális munkavállalóvá. Annak érdekében, hogy legyenek 

potenciális munkahelyek, a vállalkozások számát kell növelni, ennek előfeltétele viszont, hogy a 

jelenleg kevéssé alkalmas vállalkozásokat / vállalkozókat egy olyan közös tervezéssel kialakított 

fejlődési úton vezessük végig, amelynek a vállalkozói készségeik fejlesztése előfeltétele. A 

vállalkozások előrelépéshez a számukra fontos szolgáltatói háttér megteremtése is szükséges. A 

motivációs szintet emelheti a sikeres vállalkozások bemutatása, ami által a prosperáló 

vállalkozások és eredményes munkát végző vállalkozók emberi és gazdasági értékei modellként 

szolgálhatnak a település más lakói, vállalkozásai és a felnövekvő nemzedék számára.  

 

Vállalkozói körök, rendszeres műhelymunka, összehangolt tervezés segítheti a vállalkozások sikerét és 

ösztönözhet a fejlődésre, ezért ezeket az alkalmakat az önkormányzatnak és/vagy civil szerveződéseknek 

szükséges generálni a jövőben. Elengedhetetlen az önkormányzati rendszer fejlesztése, a dolgozók 

képzése, megismertetésük a projektek világával.  

 

Előrelépést jelenthet egy önkormányzati és/vagy vállalkozói- / céges hátterű gyakornoki program kidolgozása és 

működtetése. Ebben a már meglévő stratégiai partnerek mint pl. a munkaerőpiaci programok 

megvalósításában érdekelt Erőforrás Szociális Szövetkezet vagy a komplex telep-program 

konzorciumi partnerei a SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület és a Türr István Képző és 

Kutató Intézet Békéscsabai Igazgatósága kaphatnak szerepet. A humán erőforrás tervezése a jelenleg 

alkalmazott innovatív programtervezési szisztémának – H+3 tervezési modell - is része, ennek okán is szükséges 

a szinergia megteremtése a különböző fejlesztési tématerületek között.” 

 

Közösségfejlesztés. 

 

„A fejlesztők ideái szerint fontos, hogy a közösségfejlesztés éppoly’ tudatos és tervezett folyamat 

legyen a jövőben, amint az a komplex telep-programban már bizonyítottan eredményes volt. A 

közösségfejlesztés alapelemei és színterei a továbbiakban is lehetnek az intézményeken belüli 

programok (bölcsőde, óvoda, iskola, Csillagház, Közösségi Ház, ÖNO Hagyományőrző 

Egyesület). Hasznos lehet, ha az egyes projektekben már bevált és látogatott programok további 

működésének folyamatossága biztosított, hiszen a klubok rendszeres látogatói közül kerülnek ki 

általában azok az önkéntesek, lakossági aktivisták, akik a közösségi programok szervezésben a 

szakemberek segítségére lehetnek. Ilyen pl a Gyerekszegénység elleni Programban meghonosított 
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Baba-mama Klub, a tematikus foglalkozások – mint a komplex telep-program részeként 

működtetett ÖKO-Klub vagy a Főzőklub.  

 

A fiatalok / gyermekek körében közösségépítő erővel bírnak a hagyományosan megrendezett 

szakkörök, tematikus foglalkozások, nyári táborok, amelyeket a Mária telepi közösségi Ház, a 

Csillagház, a Faluház az intézményekkel – óvoda és iskola – közösen szervezhet a jövőben is. A 

más települések gyermekeivel, ifjúságával szervezett közös programok, tankirándulások során 

nyithatnak a településen élők mások felé, megismertetve Baks és a baksiak értékeit, az itteniek 

sikereit, eredményeit, ez az összetartozás és közös értékrend kialakítása és fenntartása miatt lehet 

fontos, valamint erősítheti az együvé tarozás érzését és a pozitív előjelek miatt a személyes 

értékességét is.  

 

Településünk életében fontos szerepet tölt be jelenleg is a közösségfejlesztés. Lényeges 

szempontnak tekintjük, hogy közösen összefogva próbáljuk programjainkat megvalósítani, így a 

közösségfejlesztésünk célját az alábbiakban határoztuk meg:  

- Fontos a településen élők közösségi személyekké történő formálása, hogy egy közösség 

részévé váljanak  

- A közösségfejlesztés valósuljon meg a hagyományok turisztikai megjelenítésében  

- Fontos, hogy tudatosuljon a településen élőkben, hogy csak összefogással juthatunk előre 

 

- Fontos, hogy minden emberben alakuljon ki a településért való önkéntes munka, annak 

elismerése, kultúrája.  

 

A közösségfejlesztés megvalósítása érdekében programkatalógust dolgoztunk ki. A 

programkatalógus tartalmazza:  

- Az intézményeken belüli programok kialakítását  

 Az intézményen belüli programok alatt értjük a település minden egyes intézményeiben 

történő programok lebonyolítását. Ezek elsősorban közvetlenül kapcsolódnak a 

hagyományőrző programokhoz. Ilyenek a családi napköziben, az óvodában, az iskolában, 

a gondozási központban, a csillagházban és a közösségiházban szervezett saját intézményi 

programok, melyeket az intézmények saját igényeik szerint bonyolítják le (pl.: szakkörök, 

foglalkozások, tanulási kirándulások, klubok és a táborok).  

- A faluszintű rendezvények lebonyolítását  

 A faluszintű rendezvények a település összes lakosságát szeretnénk, ha érintené. Éppen 

ezért célunk, hogy minél szélesebb körű részvételt tudjunk biztosítani a programokkal (pl.: 

nemzeti ünnepink, hagyományőrző ünnepeink: falukarácsony, falunapok, falufarsang, 

családi napjaink és egészségmegőrző napjaink). A nagyobb létszámú részvétel 

biztosításához feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy minél több önkéntes érdeklődőt 

vonjunk be a programok szervezésébe és lebonyolításába.  

- A közösségfejlesztési programok, akció programok megszervezése  

 A közösségfejlesztési programok ill. akció programok tudatos szervezésére törekszünk, 

mellyel biztosítani tudnánk a magasabb cél érdekében szervezett programokat.  

- A közösségfejlesztés tudatos tréningek  

 

 

Kapcsolódó terület - Foglalkoztatás fejlesztés. 
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A foglalkoztatás fejlesztése szempontjából a fenti 4 célterület fejlesztésével hosszútávon 

foglalkoztatás -és gazdasági növekedés érhető el a településen, az alábbiak mentén: 

„Turizmus, idegenforgalom: a turisztikai attrakciók és vonzerők fejlesztése, a vendégéjszakák 

számának növelése érdekében tett intézkedések mind mind az irányba történő elmozdulást 

jelentenek majd, hogy a településen működőképes turisztikai vállalkozások és munkahelyek 

jöhessenek létre. Reményeink szerint az ágazat fejlesztése révén újabb munkalehetőségek 

teremtődnek meg a baksi lakosok számára. Olyan lehetőségeket kínálunk a helyben lakók 

számára, amely a település erősségeire alapozva építkezik és nem akar mást, mint a helyi értékekre 

építő turisztikai rendszer kialakítását.  

Gazdaságfejlesztés (munkavállaló barát munkahelyek kialakítása): a településnek fontos 

feladata, hogy a többi kiemelt területtel párhuzamosan a helyi gazdaság növekedni, fejlődni 

tudjon. A gazdasági növekedést a gazdasági szereplők idevonzásával és a helyi vállalkozások 

támogatásával (adókedvezmények, célzott támogatások) kell elérni úgy, hogy a helyi vállalkozások 

szerves részét képezzék majd a település gazdasági életének. Olyan befogadó környezet kell 

kialakítani amely által a elérhető a gazdasági szereplők integrálása a helyi rendszerbe. Helyet, teret, 

lehetőséget kell adni azok számára, akik vállalkozásaikat itt kívánják megalapozni.  

Humánerőforrás fejlesztés: a megvalósítás során alapozunk a jól képzett, rugalmas megfelelő 

készségekkel és képességekkel rendelkező humánerőforrásra. Elsősorban a településen élőkre 

számítunk majd. Erre gondolva tervezzük, hogy a szükségletre alapozott képzési rendszer, a 

tehetséggondozás, a mentor program idősök segítségére, a gyakornoki program fiataloknak …stb. 

programelemek majd kellőképpen felvértezik az itt élőket a munka világában való megfelelésre.  

Közösségfejlesztés: a komplexitás érdekében szükségünk van egy erős közösségi bázisra is. A 

helyi közösségek fejlesztése ezért igen fontos alappillérét jelentik a startégia sikeres 

megvalósításának. Ebbe a körbe beleértjük a formalizált és a nem formalizált közösségeket is. 

Minden esély meg kívánunk adni arra, hogy aktív részesei legyenek a helyben zajló eseményeknek 

és programoknak. A közösségfejlesztésnek ezért párhuzamosan kell majd futni a 

gazdaságfejlesztési akciókkal. Így, ha az irányok azonosak, egymás eredményeit erősítő 

folyamatok indulhatnak el a községben.” 
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Tervezett beavatkozási elemek: 

 
Turizmus: 

 
Gazdaságfejlesztés: 

 
Humánerőforrás fejlesztés 

 
Közösségfejlesztés: 

Turisztikai attrakciók: 
- horgásztó 
- bivaly rezervátum 
- tanösvény 
- öko turisztikai elemek 
- kerékpárkölcsönzés 
- turisztikai csomag kínálatok 
- rongyszőnyeg 
- Baks kedvezmény kártya 

 
Képzés a HR programon 
belül. 
 
Baks Brand kialakítása. 
(termékfejlesztés/gyártás; 
marketing, kereskedelem) 

Motivációs szint emelése. 
Baks film - Média megjelenések. 
Szakemberek alkalmazása, képzése. 
Utaztatás – jó gyakorlatok terjesztése. 
Közösségi tervezés elterjesztése. 
(Közösségi beszélgetések) 
Baks nagykövete program. 

Intézményeken belüli programok 
Baba-mama és egyéb tematikus 
klubok működtetése. 
Iskolai szakkörök. 
Tematikus és egyéb nyári táborok. 
Tankiránduláso. 

Cigány hagyományok megjelenítése – 
mesék, gasztronómia, nyelv, jósda 

- Pimasz Úr ott alszik baksi 
módra – szocio kaland 
program 

- skanzen, cigányok utcája 
- lótenyésztés,  
- cigány táborok, sátrazás 

 
 
Fejlesztési stratégia 
kidolgozása, rendszeres, 
ütemezett aktualizálása. 

 
Szakképzettségi szint emelése minden téren. 
(turisztika, vendéglátás, marketing, 
hagyományos mesterségek, megújuló 
energiák, építőipari képzések, pályázatírás – 
projekt menedzsment) 

 
Igény szerint kialakított programok. 
(szükségletfelmérés, közösségi 
tervezés) 

Humán és tárgyi infrastruktúra 
fejlesztés 

- vendéglátóhely, új szálláshely 
kialakítása 

- akadálymentesített 
programok/szálláshely 

- online vetélkedők 
- értéktár, élő könyvtár program 
- sportpark, népi játékok 

 
Önfenntartó falu 
rendszerének kiépítése. 
Tudatosan tervezett 
közmunka program. 
Képzési programok 
vállalkozóknak. 

 
 
Vállalkozási készségek fejlesztése. 
Szolgáltatások új, induló vállalkozások 
számára. 
Sikeres vállalkozások bemutatása. 
Vállalkozói körök, fórumok. 

 
 
Faluszintű rendezvények – minél 
szélesebb körű részvétellel. 

Baks Brand 
(Baks nagykövet, Tudásközpont, 
HKA, komplex telepprogram) 
 
 
 
 

Baksi 
Gazdaságfejlesztési 
Ügynökség 
Gazdasági értéktár. 
Kereslet-kínálat 
összehangolása. 

Fejlődés ösztönzése. 
Gyakornoki program. 
Irányított pályatervezés. 
Önkormányzati intézményfejlesztés. 
Sikeres minták terjesztése. 
Baks Brand – díjak. 
 

Önkéntesek bevonása. 
Célzott közösségfejlesztő 
programok. 
Open Space jellegű program – külső 
segítség. 
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Az első táblázat azt mutatja be, hogy a turizmus fejlesztését célzó programok hogyan járulnak hozzá Baks turisztikai, gazdaságfejlesztési, 

humánerőforrás fejlesztési és közösségfejlesztési céljaihoz. 

Célok Turizmus 

Gaz 

Célok: Programok: Turizmus: Gazdaságfejlesztés: Humánerőforrás 
fejlesztés: 

Közösségfejlesztés: 

Vendégéjszakák számának növelése. Humán és tárgyi infrastruktúra 
fejlesztése. 

X X   

A helyi erőforrások felhasználása a 
turizmusfejlesztésre irányuló rendszer 
kidolgozásakor. 

 
Turisztikai attrakciók. 

X  X X 

Baks váljon vonzó településsé a turisták 
számára. 

 
Baks Brand 

X X X X 

Cigánykultúra, hagyományok 
megjelenítése. 

 
Cigány hagyományok megjelenítése. 

X  X X 

 

 

 

A második táblázat azt szemlélteti, hogy a gazdaságfejlesztés programjai miként állnak kapcsolatban, hogyan járulnak hozzá a falu turisztikai, 

gazdaságfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési és közösségfejlesztési céljaihoz 
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Célok: Programok: Turizmus: Gazdaságfejlesztés: Humánerőforrás 

fejlesztés: 

Közösségfejlesztés: 

 

Gazdasági szereplők bevonzása, 

megtartása. 

 

Képzés a HR programon belül, 

Baks Brand 

 X X X 

 

Adottságoknak megfelelő gazdasági 

szerkezet kialakítása. 

Fejlesztési stratégia 

kidolgozása, időnkénti 

aktualizálása 

X X   

BGFÜ(Baksi 

Gazdaságfejlesztési 

Ügynökség) 

 X X  

Gazdasági értelemben vett 

keresletkínálat 

összehangolása 

X X   

 

Prosperáló vállalkozások. 

Képzési program 

vállalkozóknak 

X X X  

Gazdasági értéktár. X X  X 

Szociális gazdaság fejlesztése. Önfenntartó falu rendszer. X X   

Tudatosan tervezett 

közmunka program. 

 X X X 

BGFÜ(Baksi 

Gazdaságfejlesztési 

Ügynökség) 

 X X  

Gazdasági értéktár. X X  X 

 

A következő táblázat megmutatja, hogy a humánerőforrás fejlesztés érdekében megfogalmazott programok hogyan segítik a turisztika, 

gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés és közösségfejlesztési céljainak elérését 
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Célok: Programok: Turizmus: Gazdaságfejlesztés: Humánerőforrás 

fejlesztés: 

Közösségfejlesztés: 

 

Motivációs szint emelése. 

 

 

 

Sikeres vállalkozások bemutatása. 

 X X X 

 

Sikeres minták terjesztése. 

 X X X 

 

Baks Brand díjak. 

X X X X 

Média (film) megjelenések. 

 

X X X X 

Utaztatás – Baksi jó gyakorlatok 

terjesztése. 

X X X X 

 

Szakismeretek, vállalkozói készségek 

fejlesztése. 

 

 

Szakemberek alkalmazása, képzése.  X X  

Szakképzettségi szint emelése – 

minden téren. 

X X X  

Gyakornoki program.  X X  

Önkormányzati intézményrendszer-

fejlesztés. 

X X X X 

 

Vállalkozói képességek fejlesztése. 

Vállalkozási készségek fejlesztése. X X X  

Irányított pályatervezés.   X  

Szolgáltatások új induló 

vállalkozások számára. 

X X X  

 

Ösztönzés a fejlesztésre. 

 

Beszélgető körök.   X X 

Vállalkozói körök, fórumok. X X X X 

Baksi Nagykövet program. X  X X 

 

 

Az utolsó tábla azt mutatja, hogy a közösségfejlesztés egyes programjai miként járulnak hozzá a turisztika, gazdaságfejlesztés, humánerőőorrás 

fejlesztés és közösségfejlesztési céljainak eléréséhez. 
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Célok: 

 

Programok: 

Turizmus: Gazdaságfejlesztés: Humánerőforrás 

fejlesztés: 

Közösségfejlesztés: 

 

A településen élők közösségi 

személyekké formálása – a 

közösséggé válás támogatása. 

Intézményeken belüli programok  X X X 

Igény szerint kialakított programok X X X X 

Faluszintű rendezvényeken minél 

szélesebb 

körű részvétellel 

X   X 

Önkéntesek bevonása a programokba X  X X 

Célzott közösségfejlesztési 

programok 

   X 

Előítélet nélküli együttélés 

támogatása. 

intézményeken belüli programok  X X X 

Igény szerint kialakított programok X X X X 

Faluszintű rendezvényeken minél 

szélesebb 

körű részvétellel 

X   X 

Célzott közösségfejlesztési 

programok 

   X 

Előrejutás – összefogással. Önkéntesek bevonása a programokba X  X X 

OpenSpace jellegű program, külső 

segítség 

  X X 

Célzott közösségfejlesztési 

programok 

   X 

Alakuljon ki a településért való 

önkéntesség elismerése. 

Önkéntesek bevonása a programokba X  X X 

Célzott közösségfejlesztési 

programok 

   X 

OpenSpace jellegű program, külső 

segítség 

  X X 
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„A projektötletek megvalósításának következő lépése a konkrét cselekvési és ütemterv terv 

kidolgozása lehet, amelyben priorizált rendszerben jennek meg elképzeléseink. Keretet és 

rendszert jelent majd ez a következő évek projektjeinek kidolgozásakor.  

 

Így lehet ez a stratégia egy olyan fundamentum, amelyre építkezve egy koherens rendszerben 

tudjuk majd fejlesztéseinket tervezni és irányítani.  

 

A megvalósítás során így nem feledjük majd, hogy Baks jövőképe: „Olyan települést 

szeretnénk, ahol minden háztartásban legalább egy kereső személy él, amely minden 

Baksi család számára megteremti a megélhetés lehetőségét. A helyi és az ide letelepedett 

cégek, vállalkozások versenyképes jövedelmet biztosítanak a lakosok számára, és ezek 

rugalmas munkaszervezési formákat (megváltozott munkaképességűek, anyák 

elhelyezkedése, rugalmas munkaidő) alkalmaznak. A település hagyományainak őrzése 

egy olyan kiemelkedő vonzerő, amely fellendíti a turizmust, így újabb munkahelyek 

generálódnak. A lakosok számára a képzés, oktatás egy olyan magától értetődő igény, 

amely a munka fogalmával szorosan összefüggő szükséglet. A foglalkoztatás és oktatás 

pozitív hatásainak köszönhetően nem csak a lakosság, hanem a falu is önfenntartóvá 

válhat, ahol az egymást gerjesztő pozitív gazdaság i –turisztikai – demográfiai 

folyamatok nem szorulnak külső beavatkozásra, azok élhető, vonzó településsé teszik 

Baksot. A falu külső megítélése és a közbiztonság is javulhat mindezek által, amely 

képzett munkaerő és újabb vállalkozások idetelepülésével járhat.”              

 

 

2, 2. Egyéb – a vázolt területekhez kapcsolódó lehetőségek áttekintése. 

 

2, 2. 1. Turizmus: 

 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 

 

A turizmus hazánkban a nemzetgazdaság kiemelten fontos ágazata, melynek a kormány 

kulcsszerepet szán fejlesztéspolitikai, foglalkoztatási céljai megvalósításában.  

A Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012 

(III.12.) Korm. rendelettel összhangban készült hosszú távú szakpolitikai koncepció, amely a 

2014–2024 közötti időszakra vonatkozóan meghatározza a jövőképet, az ezen alapuló kiemelt 

célokat és a beavatkozási prioritásokat. 

A turizmus ágazat célja a nemzeti gazdaság- és fejlesztéspolitikai célkitűzések rendszerén belül, 

hogy hozzájáruljon a növekedéshez a kijelölt gazdaságpolitikai pálya mentén és ezzel 

együtt a társadalom életminőségét javítsa, hozzájáruljon a foglalkoztatás növeléséhez – 

munkahelyteremtéssel és egészségesebb munkaerő megteremtésével egyaránt. A turizmus 

gazdasági és társadalmi hatásai együttesen közvetlen hatással vannak a lakosság életminőségére.  

Az ágazat a turisztikai adottságok szükségszerűen helyben történő bemutatásával, az egyes 

desztinációkban a helyi termékek kínálatával pedig hozzájárul a helyi lakosság számára történő 

munkahelyteremtéshez, így szorgalmazva és segítve a helyben maradást és boldogulást, a 

gazdaságilag és szociálisan nehéz helyzetben levő csoportok felzárkóztatását. 

Az ágazat sikere a foglalkoztatás terén is látványosan megmutatkozik, a növekvő vendégforgalom 

kiszolgálása mind a diplomás és szakképzett munkaerő, mind az alacsonyabban képzett rétegek 

számára biztos munkalehetőséget jelent.  
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Témánkhoz kapcsolódó elemei: 

A magyar vidék megerősítése, helyi gazdaság- és vidékfejlesztés a turizmus által  

 

A nemzeti fejlesztéspolitikai célok között kiemelt hangsúlyt kap a vidéki térségek belső 

erőforrásainak, sajátos adottságainak, kihasználatlan potenciáljának kiaknázása. A 

turizmusfejlesztés ezeknek a gazdaságfejlesztési megoldásoknak az egyik eszköze. A vidéki 

területeken történő turizmusfejlesztést kiegészítheti a helyi termékek előállítása és értékesítése, 

a helyi hagyományok megőrzése és turisztikai termékelemekké fejlesztése, a gasztronómiai 

hagyományok felelevenítése. A helyi gazdasági tevékenységekbe bekapcsolódók számának 

növekedése magával hozza az elvándorlás mérséklődését is, elősegítve a családok, kisebb 

közösségek, mikro- és kisvállalkozások boldogulását.  

 

A turizmus kapcsolata a területpolitikai célkitűzésekkel és a fenntarthatósággal  

 

A természeti, táji és kulturális értékekben gazdag vidéki térségek, a belső és külső 

perifériák belső erőforrásokra építkező, sajátos kitörési pontokra alapozott fejlesztése-

fejlődése az előző pontban taglaltakkal mutat szoros rokonságot, hozzájárulva a népesség és a 

helyi erőforrások helyben tartásához, ezáltal e területek relatív versenyképességének növeléséhez. 

A sérülékeny, természeti értékekben gazdag térségek kapcsán a nemzeti stratégiai fejlesztési 

célkitűzések egyértelműen a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást 

középpontba állító megközelítés mellett foglalnak állást. A helyi lakosság számára hasznot 

hozó, a tömeg-szemlélet helyett a kisebb számú turistát vonzó, mérsékelt környezeti terhelést 

jelentő turizmusformákra való koncentrálás említhető meg itt elsődlegesen. Az ökoturizmus 

és egyes aktív turisztikai termékek tipikusan a nemzet stratégiai jelentőségű erőforrásait (víz, táji 

értékek stb.) a jövő generációk számára is megőrző, azok fenntartható használatát preferáló 

megoldások, melyek így a turizmus fejlesztésén keresztül a nemzeti stratégiai célkitűzésekhez is 

alapvetően hozzájárulnak. 

A foglalkoztatási stratégiában vázolt elképzelések jól illeszkednek a nemzeti koncepcióban vázolt 

célkitűzésekhez- 

 

Kapcsolódó képzési lehetőségek: 

 

1. Szociális gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó képzési lehetőségek: 

- OKJ-s képzések szakmacsoport szerint 

 építőipar 

Területek: - turisztikai környezet rendbetétele, kialakítása > épület-karbantartás, ház körüli épület  

                       javítások, romos épületek elbontása, felújítások 

- egyedi képzési programok 

 tranzitfoglalkoztatási programok 

 

2. Stratégiai terv-elemekhez kapcsolódó egyéb képzési lehetőségek: 

- OKJ-s képzések szakmacsoport szerint 

Területek: üdülő központok, -üdülő farmok, -horgász tanya. –kaland park működtetése 

 kereskedelem, marketing 

- egyedi képzési programok 

 projekt menedzsment, pályázatíró képzések. marketing 
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Komoly lehetőség rejlik a felsőoktatásban adekvát szakon (turizmus, marketing, stb …)  tanulók bevonásában – 

gyakorlati hely biztosítása, gyakornoki programok kidolgozása, munkacsoportokba való bekapcsolódás lehetősége. 

 

2, 2. 2.. Gazdaságfejlesztés: 

 

Helyi beágyazottság – helyi értékesítés – helyi piac. 

 

A helyi gazdaságfejlesztés lehetséges témakörei és eszközei   

 

Stratégiai – koncepcionális elemek 

 

A helyi gazdaság humán, pénzügyi vagy infrastrukturális eszközökkel egyaránt fejleszthető. A 

leghatékonyabb, ha minél több eszközt és módszert alkalmazunk, amelyek egymásra épülve egy 

következetes programmá állnak össze. Az alábbi elemek részben kiegészítik a Stratégiai tervben 

megfogalmazottakat, részben pedig – különösen az értékesítéshez kapcsolódó lehetőségek 

tekintetében - új javaslati elemekkel bővíthetik azokat. 

 

Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése  

 

A helyi gazdaságfejlesztés talán legdivatosabb és legismertebb eszköze a helyi termékek előállítása 

és fejlesztése, valamint ehhez kapcsolódóan, de esetünkben kissé külön, önálló eszközcsoportként 

kezelve a helyi termékek értékesítésének és promóciójának tevékenységei. A helyi termékek 

előállításának ösztönzése elsősorban a térség lakosságának ellátását szolgálja, de a beavatkozások az 

értékesíthető termékek fejlesztését is célozhatják.  

 

A helyi vállalkozások fejlesztése   

 

A helyi vállalkozás indítását, bővítését megfelelő helyi beruházásösztönző tevékenységek 

segíthetik. Ide tartozik az előnyös üzleti környezet kialakítása (például egyablakos ügyintézés, 

vállalkozásbarát szabályozási környezet), de a helyi beruházások fontosságára irányuló 

szemléletformáló tevékenységek is. 

A helyi gazdaság pénzügyi ösztönzői  

 

A helyi gazdasági tevékenységek végzéséhez pénzügyi ösztönzőket lehet biztosítani. Ezek 

alkalmazása közben rendkívül fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy ezek a lehetőségek  

- korlátozott ideig (a tevékenységek nyereségessé válásáig) álljanak rendelkezésre;  

- ne alanyi jogon, hanem megfelelő feltételek teljesítése esetén lehessen azokat igénybe 

venni; 

- és idővel csökkenő mértékűek legyenek) - közösségi hitel-alap létrehozása;  

- helyi befektetési alap felállítása; iparűzési adó-kedvezmények (az induló) helyi 

vállalkozásoknak;  

- helyi pénzhelyettesítő és cserekereskedelmi rendszerek kialakítása, támogatása; közösségi 

bank létrehozása;  

- és a mikrofinanszírozás különböző formái.  

 

Helyi gazdasági együttműködések ösztönzése 
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Hazai viszonylatban kiemelten fontos annak hangsúlyozása, hogy miért éri meg egy térség 

vállalatainak egymással együttműködni, és a versengő magatartás helyett a kooperációt választani. 

A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások között így kiemelt helyet kap a gazdasági 

együttműködések ösztönzése. A helyi vállalkozók számos előnyhöz juthatnak az együttműködéssel. 

Erőforrásaik egyesítésével versenyképesebbek lesznek, azaz könnyebben tudnak fellépni a külső 

piacok felé; másrészt kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan tevékenységeket (például 

marketing, vagy raktározási, de akár kutatási és fejlesztési) is el tudnak látni, amelyekre egyedül 

nem nyílna lehetőségük. Az együttműködés legnagyobb előnye, hogy egy fontos erőforrást, a 

kölcsönös bizalmat, a korrekt piaci magatartást segíti megteremteni és erősíti fenntartását.  

Az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei  

 

Helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. Ez 

megnyilvánulhat önkormányzati vállalkozások működtetésében, önkormányzati beruházások 

megvalósításában, de akár helyi energiaellátási rendszerek kiépítésében is. A helyi 

önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek szűkülésével ezek az eszközök veszítenek 

jelentőségükből. Ugyanakkor legtöbb térségben szükség lenne helyi léptékű beruházásokra, 

fejlesztésekre, amelyek kezdeményezője a legelmaradottabb térségekben jellemzően az 

önkormányzat lehet.  

 

Gyakorlati elemek, lehetőségek. 

 

Lakossági és vállalkozói szemléletformálás  

 

A helyi gazdaságfejlesztés elengedhetetlen tevékenységi körét jelenti a szemléletformálás. A helyi 

szereplők elhivatottsága, lelkesedése, tudatos magatartása és aktív közreműködése nélkül nem 

lehet helyi gazdaságot élénkíteni, megerősíteni, hosszú távon fenntartható módon felvirágoztatni. 

Rendkívül hangsúlyosak tehát azok a tevékenységek, amelyek a tudatos fogyasztási, vásárlási szokások 

kialakítását célozzák. Ezzel ugyanis piacot teremtenek a helyben előállított termékek számára. 

Hasonlóan elengedhetetlen a helyi identitás erősítése (mindenekelőtt a fiatalok körében), és 

általános szabályként a hely” erőforrások, termékek, szolgáltatások, tudás előnyben részesítése. 

 

Helyi termékek felkarolása, népszerűsítése, értékesítése   

 

Egyre többször halljuk, hogy helyi termékek vásárlásával erősíthetjük a helyi gazdaságot. De 

valójában mi is számít helyi terméknek? Az azonosítás nem könnyű, hiszen nincs egységes, 

országos szintű helyi termékminősítő rendszer vagy adatbázis. Nehéz eldönteni, hogy egy termék 

tényleg helyinek számít-e akkor is, ha olyan alapanyagokat tartalmaz, amelyek távolabbi 

vidékekről származnak. Egyáltalán, mi a „helyi” fogalom távolsági alapja? Milyen távolságra 

keressük őket: harminc, ötven vagy akár száz kilométerre?  

 

 Abban biztosak lehetünk, hogy helyi termékek fogyasztásával kedvező hatással vagyunk a térség 

fejlődésére, a helyiek életére.  

- Segíthetjük a helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz kötődő munkahelyek megőrzését 

vagy létrehozását, ezzel hozzájárulunk a munkanélküliség és a térségi elvándorlás 

csökkenéséhez.  

- Növelhetjük a helyi vállalkozások bevételeit, aminek helyi társadalmi hasznai is vannak.  
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- Segíthetjük a hátrányos helyzetben lévők megélhetését. Számos helyi termék szorosan 

kapcsolódik a hagyományokhoz – ez segíti a településre, tájra jellemző motívumok, 

szokások fennmaradását, újjáélesztését, a helyi identitás megerősödését.  

- Az áruszállítás okozta környezetszennyezést is csökkenthetjük, hiszen nem több száz, 

vagy ezer kilométerről érkeznek az áruk, hanem közvetlen közelről – kedvező esetben az 

alapanyag is a településről való. 

 

Vásárlóként mi hozzuk a döntést, hogy mi kerül az asztalunkra, de pénzünkkel, vásárlási 

szokásainkkal azt is befolyásoljuk, hogy milyen választék marad fenn a következő generációk 

számára. Befolyásoljuk azt, hogy lesz-e holnapután választék, lesznek-e hagyományos tájformákat 

és változatosságot, sajátos ízeket, kiváló minőséget fenntartó és tovább örökítő családi 

gazdaságok és kisiparosok. Befolyásoljuk azt, hogy ne legyenek sem a termelők, sem a vásárlók 

szélsőségesen kiszolgáltatva az ipari méretű, alacsony felvásárlási árakkal dolgozó, központosított, 

a helyi közösségekkel mit sem törődő élelmiszerhálózatoknak, és legyen méltányos hazai 

kereskedelem. 

 

Termelői piac működtetése. 

 

A helyi termékeket kínáló termelői piac az egyik legjobb megoldás a közvetlen értékesítésre. A 

termelő adott napokra ütemezheti a kereskedelmi tevékenységet, a vásárló pedig egy helyen 

megtalálja a számára szükséges árucikkek széles körét. Fontos azonban, hogy valódi termelői 

piacokat hozzunk létre és tartsunk fenn, hiszen a szokványos piacokon ma már egyre több az 

olyan kereskedő, aki a nagybani piacról vagy rosszabb esetben a hipermarketből származó – 

esetleg külföldi – árut kínálja. A termelőkkel kialakuló személyes ismeretség segít abban, hogy a 

vásárló biztos lehessen a termékek eredetében. A termelői piacok egyben közösségi térként is 

működnek, vagyis a találkozások, beszélgetések színhelyévé válhatnak. Kis befektetéssel a piacok 

közösségi szerepe még növelhető, pl. padok, közösségi „tér”, vagy egy kis fedett színpad 

kialakításával, ahol akár termékbemutatók, akár helyi kulturális csoportok tudnak további 

kínálatot biztosítani, kellemes családi programmá alakítva a piaci bevásárlást.  

 

Helyi termék adatbázis  

 

Az informatika térnyerése, az internetes hozzáférés elterjedése lehetővé tette a naprakész térségi 

termelői/termék kataszterek, adatbázisok létrehozását. Ennek segítségével a vevő közvetlen 

kapcsolatba léphet a termelővel, illetve megtalálhatja a számára vonzó termékeket. 

 

Háztól, gazdaságból  

 

Bár kétségtelenül nem a legkényelmesebb megoldás, hiszen a termelőnek fogadnia kell az esetleg 

alkalmatlan időpontban érkező látogatókat, a vevőnek pedig a helyszínre kell utaznia, kiegészítő 

lehetőségként mégis van jelentősége a háznál, gazdaságban történő árusításnak. A termelő 

ilyenkor tudja a legkedvezőbb árat ajánlani, hiszen nála nem jelentkezik szállítási költség, a vevő 

pedig  láthatja az áru keletkezésének körülményeit. Egyes térségekben ismert (például Kőszeg és 

környéke) a becsületkassza gyakorlata is, vagyis a vevő a termékeket egy asztalról elveheti, 

ellenértékét pedig egy perselybe dobja.  

 

Helyi termékek boltja, termelői bolt  
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Több termelő összefogásával, esetleg szövetkezet megalakításával létrehozhatók olyan boltok, 

ahol a termelők saját termékeiket árusítják. Ezzel csökken az árusításra fordított idő, a vevő pedig 

egy helyen több terméket is megkap. Ismert ennek „mozgó” változata is, ahol egy átalakított 

buszból történik az árusítás, ami lehetővé teszi az áru eljuttatását nagyobb térségbe. Városi 

környezetben is létrehozható olyan üzlet, ahol egy adott térség helyi termékeit lehet megvásárolni, 

bár a távolság függvényében ennek környezeti előnyei csökkennek. A helyi termék boltok 

természetesen nemcsak mezőgazdasági termékeket, hanem kézműves, kisipari termékeket is 

forgalmazhatnak. 

 

 „Szedd magad”  

 

Magyarországon is elterjedtek az ún. „szedd magad” akciók, ahol a vevő részt vesz a 

betakarításban, így a legolcsóbban juthat gyümölcshöz, a termelő pedig mentesül a betakarítás és 

a tárolás gondjaitól.  

 

 

Közösségileg támogatott mezőgazdaság (community supported agriculture)  

 

A termelők és a fogyasztók hosszú távú együttműködését, tartós kapcsolatát valósítják meg az ún. 

közösségileg támogatott mezőgazdasági modellek, ahol a vásárlók többnyire szerződéses 

formában kötelezik magukat arra, hogy előre vagy bizonyos időközönként (pl. havi, kéthavi, 

féléves) befizetett összegekért rendszeres egységcsomagokat kapnak, általában házhoz szállítva – 

ezt a megoldást szokták „dobozrendszernek” is nevezni, hiszen a vevő hetente kap egy doboz 

terméket. A doboz ára állandó, viszont tartalma a szezontól függően változhat. Ez a rendszer 

nagyfokú bizalmat feltételez a vásárló részéről, ugyanakkor kényelmes és bizonyos szempontból 

még inspiráló is, ha minden héten más és más tartalommal érkezik a csomag.   

 

Házhoz vagy gyűjtőpontra szállítás  

 

Ismerjük az őszönként a lakótelepeken hangosan almát, krumplit, hagymát áruló termesztőket. A 

modern kommunikációs lehetőségek mellett azonban mindez kevésbé esetlegesen, konkrét 

igényeket kielégítő módon is történhet. Zöldség- és gyümölcsfélék mellett tej, tejtermékek 

hetenkénti házhoz szállítása is komoly lehetőséget és a vásárló számára kényelmes megoldást 

jelent.  

 

Bevásárlókörök, fogyasztói szövetkezetek  

 

Az általában baráti, munkahelyi kapcsolatok révén létrejövő társaságok közösen szervezik meg 

például bioélelmiszerek beszerzését. Ez előnyös a termelő részére, hiszen a szervezésre fajlagosan 

kevesebb energia megy el. A fogyasztó számára azért előnyös, mivel tudja, kitől vásárol és mit, 

bizalmi alapra kerül a vásárlás. Ugyanakkor a beszerzés és a szétosztás szervezése 

többletfeladatokat jelent, ami gyakran problémához vezet. A kör létrehozásának fő motivációja 

tehát a szervezési feladatok megosztása, valamint kedvezményes árak kialkudása. Egy ilyen, a 

bevásárlásaikat összehangoló közösségnek nincs szüksége jogi személyiségre, de ismertek olyan 

jogi személyiséggel is rendelkező, ún. fogyasztói szövetkezetek, amelyek akár saját üzemekkel, 

tárolókapacitással, minőség biztosítási rendszerrel is rendelkezhetnek. Legerősebb ilyen típusú 
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mozgalmak Japánban találhatók, ahol minden hatodik ember tagja valamilyen fogyasztói 

szövetkezetnek.   

 

Helyi termék fesztiválok  

 

Évente általában egyszer megrendezett esemény, amely egyrészt szolgálja a konkrét árusítást, de 

talán ennél is fontosabb a térség identitásépítése, a helyi termékek nagy választékának bemutatása, 

népszerűsítése, illetve gazdasági kapcsolatok kialakítása.  

 

Valamennyi helyi termék és szolgáltatás értékesítésének, piacra vitelének fontos eszköze a direkt 

marketing. Ennek helyi gazdaságfejlesztésben alkalmazható eszközei: 

-  Személyes eladás: a termelő saját udvarán, vagy az út mentén értékesíti termékeit, egyedül 

vagy termelői-értékesítői szövetkezet keretében a helyi piacon árul, a termelők közös 

üzletet nyitnak értékesítésre. Személyes eladás valósul meg a falusi turizmus keretében, 

vagy amikor a kézműves mesterek műhelyükben, otthonukban, kézműves (alkotó) 

házakban, mint közös „eladó és szolgáltató házban” kínálják fel termékeiket.  

- Termékkatalógus: termelők összefogásával közös termékkatalógust állítanak össze és 

küldenek ki a helyi lakosoknak, intézményeknek. Ilyenek például a kertészeti katalógusok, 

az organikus (öko- vagy bio-) terméket kínáló katalógusok, de létrehozható a település, 

tájegység kínálatának (termelők, termékek) egészét bemutató katalógus is.  

- Kioszkmarketing: az Egyesült Államokban alkalmazott rendszer lényege, hogy bizonyos 

helyeken (áruházak, kistelepülések esetén a „szatócsbolt”) „vásárlói rendelésfelvevő 

gépeket” állítanak fel, melyeken keresztül a vevő kiválaszthatja és megrendelheti a 

számára szükséges terméket, amit aztán kiszállítással, csomagküldéssel juttatnak el hozzá. 

Ott van jelentősége, ahol a kis kereslet miatt csak kevés árut lehet közvetlenül 

megvásárolni, de a rendelésfelvevő gépeken keresztül további termékek is igényelhetők.  

- Egyéb lehetőségek: lehetséges eszköz például bizonyos élelmiszerek értékesítésére az előzetes 

megrendelésen, de legalábbis igényfelmérésen alapuló autós kiszállítás. Önmagában csak 

állandó vevőkörrel működtethető, pl. kisebb iskolák, óvodák, közintézmények ellátása, 

illetve stabil, közvetlen termelői vásárlói kapcsolatok alapján. Lehetőség nyílik eseti 

jelleggel egy közös térben (például művelődési ház) történő értékesítésre, több termelő, 

termék összefogása esetén, melyhez katalógus is kiadható. 

 

Családi önellátást segítő projektek  

 

Háztáji élelmiszer-termelés  

 

 

A helyi gazdaság helyzetét tekintve is fontos a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet, amely több olyan tevékenységet tett lehetővé, 

amilyeneket korábban a jogszabályok tiltottak. A szegénység elleni küzdelem szempontjából sem 

közömbös a helyi gazdasági folyamatok alakulása, azonban itt elsődlegesen az önellátásra termelés 

kérdését járjuk körül.  

 

Az idősebb falusi lakosság általában rendelkezik az alapvető kertészeti ismere-tekkel, 

hagyományos gazdálkodási gyakorlattal, a fiatalok, illetve a roma lakosság egyes csoportjai, 

például azok, akiket korábban elsősorban a nehéziparban foglalkoztattak, viszont gyakran 
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nincsenek birtokában ezeknek. Ilyen helyzetben fontos, hogy az önellátó termelés egyéb 

támogatási formái mellett a megfelelő szaktanácsadást, mentorálást is megkapják a programba 

bevont családok. Ehhez nem kell feltétlenül szociális földprogramot indítani, akár a helyi 

közösség tagjai felvállalhatják a feladatot. Ez természetesen egy jó közösségfejlesztési eszköz is 

egyben, hiszen a lakosság eddig kevéssé érintkező tagjai kapcsolatba kerülnek egymással, nő a 

szolidaritás és az összetartozás érzése. 

 

A házikertek művelése egyszerű kézi szerszámokkal is megvalósítható, nagyobb udvarok, idős 

személyek esetén azonban jól jöhet a gépi segítség például a vetés előtti talajműveléshez. Egyes 

településeken, ahol a megfelelő géppark rendelkezésre áll, az önkormányzat biztosít 

kedvezményes – vagy a rászorulók számára ingyenes – gépi munkát. Nagyobb gyümölcsfa-

állomány esetén a permetezést is lehet központilag szervezni, már csak azért is, mert az speciális 

szakértelmet és munkavédelmi intézkedéseket igényel. 

 

A földprogramok egyik eszköze, hogy vetőmag, palánta, kis állat biztosításával motiválja a 

családot a termelésre. Az ilyen programok tanulsága, hogy – az előzőekben részletezett 

mentorálás nélkül – csak azok a termelési kultúrák sikeresek, amelyekben van az érintett 

családoknak már tapasztalata, vagy amelyek nagyon egyszerűek. Érdemes helyben körülnézni, 

hogy az adott térségben, az adott klimatikus és talajviszonyok mellet milyen fajok, fajták 

termeszthetők egyszerűen és nagy biztonsággal. Ennek feltárása, esetleg szaporítóanyagok 

gyűjtése lehet egy közösségi beszélgetés, közösségi akció egyik témája is. A közösség idős tagjai 

ráadásul emlékeznek azokra az időkre, amikor a lakosság még általában szegénységben és 

nélkülözésben élt. A korabeli „túlélési technikák” esetleg ötletet vagy inspirációt adhatnak a mai 

problémák megoldásához is. 

 

A kertek megművelésének egyik célja a családok élelmiszerkiadásainak csökkentése, nem kevésbé 

fontos cél azonban a bevontak aktivizálása, közösségi tanulása, sikerélménye is. Hosszútávon cél 

lehet a felesleg eladásából származó jövedelemszerzés, vagy akár a vállalkozóvá válás. 

 

 

Tüzelőanyag 

 

Az élelmiszer-ellátás folyamatos biztosítása mellett Magyarországon a téli tüzelő beszerzése jelenti 

a mélyszegény lakosság fő nehézségét. Ehhez hozzájárul a szegények általános lakhatási 

bizonytalansága, az ideiglenesen használt vagy elhanyagolt, rossz szigetelésű otthonok, illetve a 

rossz minőségű fűtőberendezések használata. A beavatkozást ezért két irányból lehet közelíteni: a 

tüzelőellátás biztosítása, illetve a szigetelés és a fűtőberendezések korszerűsítése felől. 

 

A tűzifaellátás egyik, civil szervezetek vagy önkormányzatok által felvállalt megoldása a különféle 

elérhető anyagok brikettálása. Ez civil, közösségi szinten kézműves jelleggel is megvalósítható 

akár papírhulladék felhasználásával, nagyobb léptékben pedig brikettálógépek segítségével. 

Gyakorlatilag bármilyen növényi hulladék vagy melléktermék és papír is felhasználható, az 

alapanyagok begyűjtésébe és a gyártásba pedig közfoglalkoztatottak is bevonhatók. A helyben 

előállított brikett a megfelelő (fa- vagy vegyes tüzelésű) kályha, kazán meg-léte esetén alkalmas 

mind a rászorulók megsegítésére, mind az önkormányzati intézmények fűtésére. 

A biomassza alapú tüzelő előállításának egyre népszerűbb formája a mezőgazdasági termelésre 

kevésbé alkalmas területeken energiaültetvények létesítése. A fásszárúak közül elterjedt a fűz és a 

gyalogakác, amit néhány évente aratógéppel lehet betakarítani, illetve a betakarításkor nagyobb 
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élőmunka-igényű nyár és akác. Kísérletek folynak különböző lágyszárú kultúrák alkalmazásával is, 

az energiafű és az energianád azonban nem hozta a várt eredményeket. Az energiaültetvények 

telepítése is elvégezhető közmunkában. 

 

 

Szívességbank, cserekör 

 

A mai elszegényedett közösségekben a belső gazdasági kapcsolatok kialakulásának legnagyobb 

akadálya a fizetőeszköz, a pénz hiánya. A hagyományos, zárt faluközösségben még működtek 

azok a mechanizmusok, amelyek lehetővé tették az árucikkek, szolgáltatások cseréjét pénz 

használata nélkül. Egyrészről elfogadott és természetes volt a cserekereskedelem, másrészről a 

rokoni vagy más erős kapcsolatok alapján szerveződő kölcsönös segítő munka, kaláka. 

Mélyszegény közösségekben természetesen a helyzet ennél árnyaltabb és bonyolultabb, hiszen 

egyrészt továbbra is léteznek a túlélést jelentő nagyon erős családi segítő kapcsolatok, másrészt a 

szegénység miatt a konfliktusos helyzetek is kiéleződnek. 

 

A belső erőforrásokat, a közösség tagjainak készségeit, képességeit feltérképező és a 

cserekapcsolatok kialakítását, vagyis a kihasználatlan lehetőségek és a kielégítetlen szükségletek 

összekötését segítő rendszerek a világ minden táján megjelentek. A rendszerszerű beavatkozás 

nemcsak azért szükséges, hogy a kezdeti bizalmatlanságot áthidalja és energiát vigyen be a 

közösségbe, hanem azért is, hogy a javak és szolgáltatások adás-vétele ne csupán két olyan fél 

között valósulhasson meg, akik egymásnak tudnak valamit nyújtani, hanem, miként a pénz 

használatakor, a „kereskedelmi” rendszer rugalmas legyen. Az általában közösségi önsegítő rendszernek 

(KÖR), helyi cserekereskedelmi rendszernek vagy szívességbanknak nevezett rendszerek lényegében 

megteremtik a tagok szolgáltatásainak és árucikkeinek igénybevételét egy általánosan elfogadott 

értékmérő és az ehhez tartozó adminisztráció megteremtésével.  

 

Ha egy szegény, mélyszegény közösségben nem is lehet egyből szabályszerű cserekört kialakítani, 

a fejlesztő szakemberek a közösség tagjaival elkezdhetnek dolgozni a rejtett tudások, lehetőségek, 

és akár a kielégítetlen szükségletek feltérképezésén. Ezt követheti közérdekű tevékenységek (pl. 

szemétszedés, közösségi tér rendbetétele) közös megoldása, majd akár rászoruló családok 

számára közös (és hosszú távon kölcsönös) segítő szolgáltatások (pl. belvíz miatt károsul egy 

család lakóháza, s azt a közösség tagjai közösen helyrehozzák) megszervezése. Végül kialakulhat 

az egymás közötti segítő tevékenységek (szolgáltatások) adminisztrációs rendszere is, és ezzel a 

közösségben a „gazdasági” kapcsolatok felélénkülése. 

Kiskert program kialakítása – működtetése: 

 

Előzetesen fontos kihangsúlyoznunk, hogy a gyakorlati lépések meghatározásakor minden esetben 

érdemes figyelembe vennünk, ill. esetenként „becsatornáznunk” azokat a szempontokat, 

gyakorlati eshetőségeket és lehetőségeket, amelyek a Megközelítések blokkban felvázolásra kerültek. 

 

Alapdilemma – önellátás – piacra történő termelés. 

 

Akármelyik megoldásban gondolkodunk is – néhány alapszempontot egyöntetűen figyelembe kell 

vennünk, úgy mint: 

 

Termelői feltételrendszer: 
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- előzetes talajvizsgálatok, termelést meghatározó egyéb környezeti feltételek 

meghatározása,  

- termelni kívánt növénykultúrák meghatározása (a környezeti szempontokon túlmutató , 

egyéb szempontok figyelembevételével > munka, tudás és  eszközigényesség, előzetes 

beruházási igények, felhasználhatóság-feldolgozás-fogyasztás lehetőségei, piaci kereslet, 

stb …) 

- a művelésbe vont területekhez kapcsolódó méret-gazdaságossági szempontok áttekintése 

(mit, milyen és mekkora földterületen érdemes termelni, stb …) 

- a kert és földművelés gép-eszköz-beruházás igénye (talajelőkészítés, locsolás, permetezés, 

betakarítás, stb …) 
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Tudásbázis, gyakorlati ismeretek 

 

- a termelésbe vont résztvevők tudásszintje, gyakorlati ismeretei 

- szükséges tudásbázis és gyakorlati ismeretek meghatározása, ismeretfelújító, bővítő 

gyakorlat-orientált egyedi jellegű képzések, folyamatmentorálás biztosítása 

 

Gyakorlati felhasználás 

 

- az egyes növénykultúrák felhasználása, otthoni fogyasztás, tartósítás, feldolgozás – 

méretgazdasági szempontok figyelembevétele mellett 

- tudásfeltárás (egyedi ismeretek, praktikák – pl. idősebbek bevonása mellett), 

tudásmegosztás rendszerének, lehetőségeinek feltárása, biztosítása 

 

Közösségi elemek. 

 

- a programban résztvevők, mint közösségi erő lehetőségeinek áttekintése 

 

Önellátás esetén: 

 

Termelői feltételrendszer:– lásd fent. 

 

Tudásbázis, gyakorlati ismeretek – lásd fent. 

 

Gyakorlati felhasználás– lásd fent. 

 

Közösségi elemek. megerősítése: 

- a programban résztvevők > közösséggé formálása 

o a termékskála közös kialakítása – egymás közötti felosztása 

o a közösen meghatározott és leosztott termékskála mellett önálló parcellarész kialakítása 

saját ötletek kipróbálására (pl – egyedi fűszerek, gyümölcsök, zöldségek) 

o belső fogyasztói kör kialakítása – kis mennyiségű felesleg termelés esetére > csere, olcsó 

értékesítés 

o tudás és tapasztalat megosztás 

o közös főzés, kóstoltatás – nyitni a település többi lakója felé 

o a Közösségi ház, mint a fentiek megvalósítását célzó közösségi tér kihasználása 

o gyerekek bevonása – családi jelleg megerősítése 

o egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó szemléletformálás, tájékoztatás, 

 

 

Értékesítést célzó, bevételnövelő termelés esetén: 

 

Fontos elemei: 

1. Az önellátásra történő termelés kapcsán felvázolt elemek érvényesítése. 

2. Az értékesítés szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó szervezeti, működési rendszer 

kialakítása, működtetése. 
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Noha mindenképp meg kell hagyni az egyéni döntés jogát és felelősségét (őstermelővé válás, 

önfoglalkoztatóvá, vagy egyéni gazdálkodóvá válás), célszerű lenne az alakuló közösségben rejlő 

erőt és lehetőségeket egy közösségi vállalkozás keretein belül (is) kihasználni. 

Ennek jelenleg legmegfelelőbb formája egy már működő, esetleg létrehozandó szociális 

szövetkezet lehetne, amely több szempontból is előnyös megoldás lehet. 

 

Feladatok: 

1. Előzetes stratégiai és munkaterv készítése a folyamatok részelemeinek meghatározásával 

- célcsoport felkészítése 

- érdekelt és érintetti kör meghatározása, elemzése 

o intézményi, szakértői kör  

o felsőoktatási intézményekben adekvát szakokon (területfejlesztés, marketing, stb …) 

tanuló helybeli fiatalok bevonási lehetőségének áttekintése > szakmai gyakorlat, 

gyakornoki program,  

o lakosság bevonási lehetőségeinek áttekintése 

- az önkormányzat szerepvállalási lehetőségeinek áttekintése a szükséges és lehetséges 

feltételrendszer kialakításában és biztosításában 

- piaci lehetőségek feltárása 

o közétkeztetés 

o helyi piac, térségi értékesítés 

- kommunikációs és marketing tevékenységek meghatározása 

- környezetei feltételek meghatározása - komplexitás elemeinek meghatározása (szakmai –

intézményi szint; közösségi szint) 

- bevonandó/bevonható erőforrások meghatározása, forrásfeltárás 

- üzleti terv előkészítése 

2. A bevont célcsoport felkészítése közösségi vállalkozás kialakítására és működtetésére 

- közösségfejlesztési folyamat megtervezése, elindítása 

- szemléletformáló, felkészítő képzések 

- folyamatmentorálási stratégia kialakítása 

3. A település lakosainak tájékoztatását, bevonását célzó előzetes stratégiai, kommunikációs terv 

kidolgozása. 

4. Üzleti terv készítése. 

 

 

2, 2. 3. Humánerőforrás fejlesztés: 

 

A vidéki közösségeket jellemző egyre nehezebb helyzetekre számos szakma, ágazat keresi a 

megoldást, a segítés lehetőségét. Az általános megközelítési mód, amely ma még messze a 

gyakrabban választott út, és amelyhez anyagi és emberi erőforrásaink javát társítjuk, a közösség 

szükségleteire, hiányaira és problémáira fókuszál. A problémákra és hiányokra segítő szándékkal 

reagálva általában egyfajta szolgáltatási környezetet hozunk létre, amelyben azonosítjuk a 

rászorulókat, majd különböző feltételek mellett rendszeresen szolgáltatásokat, segélyeket osztunk 

ki. Ennek hatására az érintettek arra a következtetésre jutnak, hogy jóllétük ettől a támogató, 

segélyező rendszertől, az abban betöltött kliens voltuktól függ. Magukat a rendszer áldozatainak 

látják, akik egyéni és közösségi boldogulásuk szempontjából tehetetlenek, és akiknek a speciális 

szükségleteit csak külső segítséggel lehet kielégíteni.  
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A fejlesztési folyamatok kapcsán alkalmazott érték alapú megközelítés olyan tevékenységek 

fejlesztésén alapul, amelyek az alacsony jövedelmű emberek és közösségeik kapacitásaira, tudásaira, 

képességeire és erőforrásaira épülnek. Ebben a megközelítésben a pohár nem félig üres, hanem félig 

tele van. 

 

A fejlesztési folyamat kiemelt feladata ilyenkor, hogy feltérképezze az adott közösség erőforrásait és 

lehetőségeit, akár személyről személyre, házról házra. Az a felismerés, hogy a közösség minden tagja 

képes valamire, különösen fontos azok számára, akik a közösség perifériájára sodródtak.  

Egy olyan közösségben, ahol minden kapacitást feltérképeztünk, mindenki a fejlesztési folyamat 

aktív hozzájárulója, hasznos része lesz, melynek kiemelt eleme a közösségre és az egyénre 

egyaránt irányuló humánerőforrás fejlesztés. 

 

Környezeti elem - vállalkozók társadalmi szerepvállalásának erősítése 

  

A szociális gazdasághoz szorosan kapcsolódó fogalom a szolidáris gazdaság. Az üzleti világban 

ismert társadalmi felelősségvállalás (CSR) kapcsán egyes cégek a törvényi kötelezettségeken felül 

is figyelembe veszik a társadalom érdekeit, ennek azonban egyelőre nincs Magyarországon sem 

elterjedt gyakorlata, sem számottevő hatása a helyi társadalmi problémák leküzdésében. A vidéki 

szegénység vonatkozásában a fő tényező az, hogy a helyi gazdaság egy erős helyi közösségbe 

ágyazva működik-e, hiszen a közösség teremti meg elsősorban az üzleti szféra – mint ahogy a 

közösség valamennyi szereplője – társadalmi szerepvállalásának alapját. 

 

A vállalkozók felelősségvállalásával kapcsolatban az egyik probléma, hogy nincsenek bejáratott 

minták, példák arra, hogy a térségi gazdasági szereplőknek hogyan kellene térségük, közösségük 

és különösen a leszakadók közösségének problémáihoz viszonyulniuk. Ez különösen fájdalmas a 

mezőgazdasági ágazatban, ahol a versenyképesség jegyében végrehajtott fejlesztéseknek 

köszönhetően monokultúrás, minimális foglalkoztatási igényű gazdálkodás zajlik olyan méretű 

földterületeken, amelyek korábban sok-sok család megélhetését biztosították. A helyi szereplőket 

ismerő, velük kapcsolatban lévő térség-fejlesztő azonban sokat tehet azért, hogy ez a helyzet 

változzon.  

 

A gazdasági szektor társadalmi felelősségvállalásának erősítése kapcsán térségfejlesztői feladat 

lehet a térségi vállalatok, vállalkozók „érzékeny pontjainak” feltárása és annak megfelelő helyi 

CSR ajánlatok kialakítása. A társadalmi jellegű fejlesztéseknél is érdemes építeni a vállalkozóknak 

épp azokra a speciális készségeire (menedzsmentkészségek, gyakorlatiasság, kreativitás), amelyek 

az üzleti életben is sikeressé teszik őket. 

 

A humánerőforrás fejlesztés kapcsán kiemelt jelentőséggel bír a stratégia célterületeihez 

kapcsolódó képzési lehetőségek áttekintése. 

Eddigiekben megvalósult képzések skálája: 

 

- Komplexben Napenergia hasznosító szerelősegéd (Magyar Napenergia Művek) 

- Építőipari ismeretek fejlesztése 

- Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója 

- Önkéntes segítő, házi gondozó 

- Mezőgazdasági munkás bemeneti kompetenciát fejlesztő program 
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- Digitális írástudás 

Fontos feladat: 

- meghatározni azon munka tevékenységek, helyi foglalkoztatási lehetőségek körét (kiemelt 

figyelemmel a foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célterületekre), ahol ezek a 

képesítések bevonhatóak, 

- továbbá át kell tekinteni az egyes megszerzett képesítésekre építő, ill. azt kiegészítő 

képzések körét, a hozzájuk kapcsolódó lehetőségekkel 

 

Néhány elem ezek közül: 

 

1,   Szociális gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó képzési lehetőségek: 

- OKJ-s képzések szakmacsoport szerint 

 szociális szolgáltatások 

Területek – idősgondozás, szociális gondozás, egyéb szociális szolgáltatások (takarítás, bevásárlás, 

stb.) 

 építőipar 

Területek: - épület-karbantartás, ház körüli épületjavítások, romos épületek elbontása, felújítások 

 mezőgazdaság 

Területek: - kiskert, - majorsági programok, földprogramok, egyéb mezőgazdasági programok 

 környezetvédelem – vízgazdálkodás 

Területek: - hulladék feldolgozás, - gazdálkodás, fűtőanyag-gyártás, energetika, (környezetbarát  

                       technológiák) 

- egyedi képzési programok 

 tranzitfoglalkoztatási programok 

 

2,  Stratégiai terv-elemekhez kapcsolódó egyéb képzési lehetőségek: 

- OKJ-s képzések szakmacsoport szerint 

 mezőgazdaság 

Területek: - kistermelővé, - őstermelővé, mezőgazdasági vállalkozóvá válás, farmok működtetése 

 vendéglátás, turisztika 

Területek: üdülő központok, - üdülő farmok, - horgásztanya –kaland park működtetése 

 kereskedelem, marketing 

- egyedi képzési programok 

 projekt menedzsment, pályázatíró képzések 

 

Komoly lehetőség rejlik a felsőoktatásban adekvát szakon (turizmus, marketing, stb …)  tanulók bevonásában – 

gyakorlati hely biztosítása, gyakornoki programok kidolgozása, munkacsoportokba való bekapcsolódás lehetősége. 

 

2, 2. 4. Közösségfejlesztés: 

 

Közösségfejlesztési folyamat indítása 

 

A hagyományos társadalmakban, a zárt faluközösségekben a közösség fogalmát nem kellett külön 

értelmezni és értékelni, hiszen ez volt a társadalom működési egysége. Korunkban az aktív (helyi) 

közösség megléte és értelmezése korántsem ilyen magától értetődő, fontosságát sokáig meg is 
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kérdőjelezték. Ma már azonban újra világosan látjuk, hogy a helyi erőforrásokat, lehetőségeket 

kutatva és alapul véve még mindig a helyi közösség a fejlődés alapja és záloga. 

 

A közösségfejlesztő szakma célja és kihívása éppen az, hogy a társadalom alap-egységeit, a helyi 

közösségeket megerősítse, aktivizálja, a közösség jólétét elősegítő tevékenységekre ösztönözze. 

Közösségfejlesztők bevonására általában a szakszerű, szervezett és tudatos közösségi 

beavatkozások alkalmával kerül sor.  

A jól működő közösségek fontosságát felismerve azonban mindig szem előtt kellene tartanunk a 

közösségfejlesztés céljait és eszközeit, észrevenni a közösség fejlődésére kínálkozó lehetőségeket, 

és adandó alkalommal szakemberek segítségét is igénybe venni közösségi folyamatok 

beindításához. 

 

A közösségfejlesztés eszközeiben és részben céljaiban is erősen átfed a közösségi tervezéssel, így 

értelemszerűen egy közösségfejlesztési folyamat egyik eredménye vagy folytatása lehet fejlesztési 

tevékenységek (ha úgy tetszik: projektek) közös megtervezése is. Egy közösségfejlesztési folyamat 

természetesen jó alapot jelent az eddigiekben tárgyalt együttműködések, partnerségek, közös 

döntéshozatali mechanizmusok kialakításához, megerősítéséhez is. 

 

Közösségi tervezés 

 

A szegénység problematikája tipikusan olyan terület, amely gyakorlatilag a térség valamennyi 

szereplőjét érinti – szervezeti, munkaköri szinten és magánemberként egyaránt. A megoldás 

keresésében az is hatalmas előrelépés, ha az előzőekben ismertetett módon az érintett személyek 

konstruktív együttműködésbe kezdenek, de hosszú távon az hozhat jelentős áttörést, ha a térség 

társa-dalmának minél szélesebb köre részt vesz egy olyan párbeszédben, együttgondolkodási 

folyamatban, amelynek eredményeként végül konszenzus alakul ki a problémával, a vágyott 

jövővel és e jövőhöz vezető lépésekkel kapcsolatban. 

 

A szegénységhez kötődő kirekesztődés/kirekesztés össztársadalmi probléma, amelynek 

megoldásához szemléletváltás, közösségi akarat szükséges. Ennek kialakítása országos szinten a 

kormány, a média feladata lenne, azonban közvetlenül helyi szinten is ösztönözhető azzal, hogy 

párbeszédet, irányított közös gondolkodást kezdeményezünk a problémákkal és a lehetséges 

megoldásokkal kapcsolatban. Az ilyen dialógusteremtő, közös gondolkodást segítő, megoldásokat 

kereső folyamatokat közösségi tervezésnek nevezzük.  
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Értékelés, tanulás 

 

A közösségi tervezés ciklusának vázlata 

 

A közösségi tervezési folyamatot előre meg kell tervezni, ugyanakkor nem szabad azt sem 

elfelejteni, hogy nincs két egyforma helyzet, ezért a közösségi tervezés mindig egyfajta tanulási 

folyamat. A különböző megbeszélések, fórumok, műhelymunkák megtervezéséhez és 

lefolytatásához érdemes a szakirodalomban fellelhető egyszerű közösségi tervezési módszereket 

(ötletbörze, elmetérképezés, ’world café’ stb.) használni, mert ezek biztosítják, hogy minden 

megjelent érintett és érdeklődő aktívan és egyforma szinten részt vehessen a munkában, hogy a 

közös gondolkodás eredményei azonnal láthatók, hazavihetők legyenek, és hogy az egyes 

találkozók a meg-adott időkereteken belül tényleges eredményeket hozzanak.  

 

Civil Kollégium Alapítvány képzései: 

Alap kurzusok: Szabad kurzusok: 

Társadalmi és közösségi 
részvétel. 

A közösségfejlesztés elmélete és 
gyakorlata. 
Szakmai gyakorlat. 
(Komplex képzési program – 

végbizonyítványt ad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmi tervezés. 
Együttműködés – partnerség – hálózat. 

Közösségi Gazdaságfejlesztés. 
Közösségi vállalkozásra való felkészítés. 
Közösségi és részvételi módszerek 1-2 
Forrásteremtés a közösségfejlesztésben. 

Hogyan szervezzünk és működtessünk civil szervezetet? 
Civil és nonprofit ismeretek. 
Ifjúsági közösségfejlesztés. 

Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? 
Helyben nyilvánosan. 
Media – Lapozzunk, Szól a rádió! 
WEB 2 – állampolgári részvétel. 

Internet, mint helyi médium. 
Weboldal egyszerűen. 

 

A CKA szakembereinek bevonása, a kapcsolódó képzési lehetőségek igénybevétele komoly 

segítséget nyújthat a foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célok elérésében. 

 

Javaslatok: 

1. A négy területet átfogó stratégiai szintű koordinációs testület felállítása. 

2. Területenkénti Munkabizottságok felállítása. 

3. Munkaterv kidolgozása. 

4. A jelzett beavatkozások súlyozása. 

5. A területek közötti szinergikus hatások elemzése. 

6. Érdekeltség – érintettség elemzés. 

7. Településközi, térségi hatások elemzése. 

8. Forrás szükségletelemzés. 

9. Kockázatelemzés. 

10. Rövid és középtávú elemeket tartalmazó Cselekvési terv kidolgozása. 

(Kiemelt eleme – közösségfejlesztéshez kapcsolódó folyamatterv – Civil Kollégium Alapítvány bevonásával) 



 


