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Vezetői összefoglaló 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia háttere 

Az  Együtt  Nyírbátorért  Helyi  Közösség  2016.  május  9én  alakult  azzal  a  céllal,  hogy  átfogó  városi  szintű 
fejlesztéseket  valósítson  meg  a  helyi  közösségek  részvételének  és  tudatosságának  fokozása,  a  helyi 
társadalmak megújítása, valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. Ennek alapja 
egy  Helyi  Közösségi  Fejlesztési  Stratégia  (HKFS),  amelyet  széleskörű  partnerség  keretében  dolgoztunk  ki 
annak érdekében, hogy a helyi társadalom elvárásai, elképzelései minél nagyobb mértékben beépülhessenek. 
A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, ezekre építve kijelöli a célokat, valamint meghatározza a 
célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat – közösségi és kulturális létesítmények fejlesztése és programok 
formájában. 

Fejlesztési szükségletek 

A 12 259 fős lakónépességű Nyírbátor hosszú távú fejlődése szempontjából a legnagyobb kihívás gazdasági, 
munkaerőpiaci jellegű:  

 a helyi vállalkozások számára nincs elegendő megfelelő képzettséggel, tapasztalattal és motivációval 
rendelkező munkaerő; 

 ezzel párhuzamosan magas azon álláskeresők száma, akik nem tudnak eredményesen elhelyezkedni 
a munkaerőpiacon; 

 mindeközben a  fiatal magasan képzett munkavállalók  jelentős része az elköltözést választja, mert 
nem talál a képzettségéhez illeszkedő és megfelelő jövedelmet kínáló álláslehetőséget. 

Az  ún.  Helyi  Akciócsoportnak  (HACS)  korlátozott  a  mozgástere  a  munkahelyteremtésben.  A  hátrányos 
helyzetűek integrációjában történtek már lépések, de ezek pozitív hatásai csak később fognak megjelenni. A 
népességmegtartó  erő  növelése  is  hosszú  távú  folyamat,  de  egyes  problémák  akár  már  rövid  távon 
kezelhetők  a  HKFS  keretében  is:  ilyen  a lakosság  nem  megfelelő  komfortérzete.  Erre  építve  jelöltük  ki  a 
célrendszert. 

Célok, beavatkozások és források 

 

A HACS 4 beavatkozási területet, illetve 4 kulcsprojektet határozott meg összesen 249 955 474 Ft értékben. 

Ezt  egészíti  ki  37 455  474  Ft  működési  költség,  amelyet  a  végrehajtás  40  hónapjára  kell  hatékonyan 

felhasználni  (2017.092020.12.).  A  teljes  ERFAforrás  166  720  301Ft  (66,7%),  a  teljes  ESZAFORRÁS  83 

235 173Ft (33,3%), azaz a HKFS forrásai 2:1 arányban számolnak az ERFA és ESZA forrásokkal.  

A beavatkozásokat elsősorban helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS 

fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A helyi felhívásokra kizárólag helyi 

civil  szervezetek,  intézmények  és  vállalkozások  pályázhatnak.  Emellett  kulcsprojektek  megvalósítását  is 

Jövőkép

Átfogó cél

Specifikus cél

Nyírbátor egy nyitott, biztonságos, élettel teli és családbarát város, ahol a közösség tagjai 
elfogadják egymás különbözőségét, kölcsönösen odafigyelnek egymásra, minőségi szabadidőt 

tudnak együtt eltölteni, közösen akarnak és tudnak tenni a város fenntartható fejlődéséért.

A1. Nyírbátor a nyitott terek városa

S1. Komplex 
közösségi 

infrastruktúra

S2. Köztér mint 
közösségi tér

A2. Nyírbátor a szolidáris és együttműködő 
város

S3. Tudatos közösség
S4. Erős és összetartó 

közösség
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tervezzük: ezek a komplex beavatkozások hiánypótlóak a kulturális és közösségi fejlesztés szempontjából, és 

városi szintű összefogást igényelnek. 

1. táblázat: Beavatkozási területek és kulcsprojektek 

 

A helyi pályázatok kiválasztása az alábbi fő alapelvek mentén történik: 

 összhang a felhívás céljaival, 
 előkészítésbe, megvalósításba bevont partnerek száma, 
 elérhetőség a helyi közösség számára, 
 plusz szolgáltatást nyújt a gyermekes családok részére, 
 esélyegyenlőségi/fenntarthatósági témákat megjelenít, 
 kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható, 
 elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést, 
 helyi értékek bemutatását, megőrzését szolgálja, 
 esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok. 

Szervezeti háttér 

Az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösségnek 13 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes 
megvalósítást  különböző  funkciókkal  rendelkező  szervezeti  egységek  biztosítják,  amelyekben  a  civil,  a 
vállalkozói és az önkormányzati szféra kiegyensúlyozott arányban képviselteti magát: 

 a  HACS  közgyűlése  hozza  meg  az  alapvető  döntéseket  a  HKFS  tervezésével  és  végrehajtásával 
kapcsolatosan, 

 munkáját tematikus munkacsoportok segítik (városfejlesztő, közösségformáló, szociális), 
 az elnökség a közgyűlés operatív, a HKFS megvalósítását nyomon követő testülete, 
 a  munkaszervezet  hirdeti  meg  a  helyi  pályázati  felhívásokat,  támogatja  a  pályázókat  kérelmeik 

elkészítésében, valamint értékeli a beérkezett pályázatokat, 
 a helyi bíráló bizottság dönt a pályázatok rangsorolásáról.   

Beavatkozási terület Kulcsprojekt Kulcsprojekt költsége Pályázati felhívás költsége

Multifunkciós  közösségi tér 

kialakítása
22 000 000

Városi sportpálya komplex 

fejlesztése
50 000 000

2. Közterek közösségi és rekreációs 

célú fejlesztése
 0 57 264 827

Városi információs rendszer 

kialakítása és működtetése
7 000 000

Városi szintű közbiztonsági 

koordináció
6 000 000

4. Társadalmi integrációt elősegítő 

közösségi, kulturális, sport és egyéb 

programok megvalósítása

 0 45 000 000

1. Komplex közösségi és rekreációs 

létesítmények fejlesztése
0

3. Szemléletformáló és tudatosító 

programok megvalósítása
25 235 173
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 

Az  Együtt  Nyírbátorért  Helyi  Közösség  Helyi  Közösségi  Fejlesztési  Stratégiáját  (HKFS)  az  alábbi  alapelvek 
mentén alkottuk meg. 

Partnerségi tervezés a helyi közösséggel:  a  helyi  lakosok  és  közösségeik  legszélesebb  körét,  továbbá  a 
kulturális  intézményeket  és  a  kultúrával  foglalkozó  szakembereket  bevonva közösségi  tervezési módszert 
használtunk,  ezen  belül  külön  erőfeszítéseket  tettünk  a  társadalmilag  kirekesztett,  illetve  a  legnagyobb 
szükségben  élő  csoportok  bevonására.  A  három  szektor  képviselete  kiegyensúlyozott  a  tervezési 
folyamatban. 

Részvétel biztosítása, nyitottság és átláthatóság:  a  stratégia  a  helyi  szükségletekre,  elképzelésekre  épít, 
ugyanis  mindenki  számára  biztosítottuk  az  aktív  bekapcsolódás  lehetőségét  a  tervezésipartnerségi 
folyamatba (ötletbörze, ötletláda, folyamatos kommunikációs lehetőség).  

Kapcsolatépítés: a Helyi Akciócsoport (HACS) tagjai szorosan együttműködnek egymással a tervezés, majd a 
megvalósítás folyamán is – ez már önmagában is új, megerősített kapcsolatokat eredményez, amit tovább 
fokozunk azzal, hogy a munkacsoportokba külső szakembereket, személyeket is meghívunk. A HACS tagjai 
mozgósítják saját szakmai kapcsolatrendszerüket, így az egész tervezés alapja egy széles helyi együttműködő 
hálózat. A megvalósítás során  is  figyelmet  fogunk fordítani arra, hogy a  tervezett  fejlesztések, programok 
partnerségben valósuljanak meg. 

Integráltság és szinergia: azzal, hogy a HKFS tervezése és végrehajtása során figyelembe vesszük a városban 
jelenleg zajló vagy tervezett egyéb fejlesztéseket, megsokszorozhatjuk a beavatkozások eredményességét és 
hatásosságát. Egymást kiegészítő, egymásra építő lépésekkel garantálható az eredmények fenntarthatósága. 
Olyan fejlesztést nem valósítunk meg, amelyhez más források is rendelkezésre állnak. 

Megvalósíthatóság és fenntarthatóság: a HKFS a helyi adottságokra és erőforrásokra építve kínál megoldást 
a  helyi  kihívásokra  és  szükségletekre  –  ezzel  a  gyakorlatias,  logikus  és  testreszabott  megközelítéssel 
biztosítható, hogy mindenki számára elfogadható, elérhető, mérhető és hosszú távon fenntartható célokat 
tűzzünk ki magunk elé. Nem valósítunk meg olyan infrastrukturális fejlesztést, szakmai programot, amelynek 
működtetése hosszú távon nem biztosított, illetve amelynek nincs hosszú távú hatása a népességmegtartó 
erőre. 

1.1 A Helyi Akciócsoport összetétele 

A  Helyi  Közösségi  Fejlesztési  Stratégia  kidolgozása  szoros  és  állandó  helyi  szintű  partnerségben  történt, 
amelyben  részt  vettek  az  aktív  civil  szervezetek,  a  meghatározó  vállalkozók,  a  kultúrához  és  a 
közösségfejlesztéshez kapcsolódó intézmények és az önkormányzat képviselői, akik  

 jól ismerik a helyi közösségben megjelenő problémákat, kihívásokat, 
 megfelelően tudják képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és elvárásait, 
 rendelkeznek  olyan  mozgósító,  aktivizáló  erővel,  illetve  animációs  és  kommunikációs 

tapasztalatokkal/kapacitással, amelyek révén be tudják vonni a helyi lakosságot, közösséget mind az 
előkészítés, mind a megvalósítás folyamatába. 

A  helyi  tervezési  folyamatban  maximálisan  biztosítottuk  a  nyitottság,  befogadó  hozzáállás  és  az 
ágazatköziség  elvének  érvényesülését,  ahogyan  azt  a  Helyi  Akciócsoport  és  elnökségének  összetétele  is 
alátámasztja.  A  tervezői  munkát  a  2016.  május  9én  létrehozott  Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség 
irányította,  amelynek  tagjai megfelelően reprezentálják a helyi társadalom sokféleségét  mind  a  fő 
célcsoportok  szempontjából  (pl.  gyermekek,  fiatalok,  idősek,  hátrányos  helyzetűek,  vállalkozások, 
munkavállalók, munkanélküliek), mind tematikusan (pl. sport, szabadidő, kultúra, közbiztonság): 

1. Nyírbátori Asztalitenisz és Sportegyesület, 
2. Báthori István Nyugdíjas Klub, 
3. Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület (elnökségi tag), 
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4. Nyírbátor Város Önkormányzata (elnök), 
5. Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. (elnökségi tag) 
6. Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány, 
7. Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány, 
8. Nyírbátori Tinódi Kulturális Egyesület Vegyes Kórus, 
9. Vasas Horgászegyesület, 
10. Kutyabaj Állatgyógyászati Centrum, 
11. Virágék Virágboltja, 
12. NyírHolz Faipari Kft. 
13. SzakiTours Kft. 

Nyírbátorban  az  intenzív  helyi  szintű  együttműködés  nem  újkeletű,  számos előzménye van a társadalmi 
integráció és a közösségi kohézió erősítésének,  amely  során  a  helyi  civil  szervezetek,  vállalkozások, 
intézmények és az önkormányzat szoros összefogásban valósítja/valósította meg céljait: 

 működik egy ún. Közösségi Akciócsoport, amelyben nemcsak szervezetek, hanem magánszemélyek 
is részt vesznek – elsősorban a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása céljából; 

 ágazatközi együttműködésben több programot is megvalósítottak (pl. „Zsamo” Gyere be! Együtt a 
vasúton  innen  és  túl  címmel  roma  kulturális  fesztivál  több  helyszínen,  „Segíteni  jó”  karácsonyi 
adománygyűjtő akció); 

 a  város  helyi  közössége  részt  vesz  a  ROMED2ROMACT  programokban,  amelyek  célja,  hogy 
előmozdítsa a roma állampolgárok részvételét a helyi döntéshozatali folyamatokban – a programok 
a helyi közigazgatás számára munkamódszereket és eszközöket biztosítanak annak érdekében, hogy 
hatékonyan  elérje  és  felmérje  a  közösségeket  és  azok  szükségleteit  ott,  ahol  a  legsérülékenyebb 
állampolgárok élnek; 

 az  önkormányzat  rendszeresen  egyeztet  a  helyi  civil  szervezetekkel  és  vállalkozásokkal  annak 
érdekében, hogy felmérje igényeiket, szükségleteiket és fejlesztési elképzeléseiket – beépítve ezeket 
a város fejlesztési folyamataiba. 

Mindezek megalapozzák és egyben indokolják is a partnerség összetételét. 

A  HACS  három tematikus munkacsoportot  (MCS)  jelölt  ki  úgy,  hogy  minden  HACStag  legalább  egy 
munkacsoportban  aktívan  részt  vesz,  valamint  olyan  további  külső  személyeket,  szakembereket  is 
bevontunk, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek a helyi viszonyokról a kultúra és a közösségi élet terén, és 
megfelelően  képviselni  tudják  a  helyi  közösség  véleményét.  A  munkacsoportülések  célja,  hogy  az  adott 
terület,  ágazat  vagy  célcsoport  helyi  jellegzetességeit,  problémáit,  lehetőségeit,  illetve  erőforrásait  és 
elvárásait jól ismerő helyi személyek közösen megalapozzák a HKFS szakmai tartalmát. 

2. táblázat: Tematikus munkacsoportok és tagjaik 

 

A HKFS szakmailag magas színvonalú kidolgozása érdekében külső szakértők támogatását is igénybe vettük: 
olyan szakembereket vontunk be, akik évek óta együttműködnek az önkormányzattal a helyi városfejlesztési 

Nyírbátor Város 

Önkormányzata
Máté Antal

Nyírbátori Városfejlesztő 

és Működtető Kft.
Gál István

Báthori István Nyugdíjas 

Klub

Kovácsné Posta 

Enikő

Nyírbátor Város 

Közbiztonságáért 

Közalapítvány

Nagy Imre
Nyírbátori Lovas Sport és 

Hagyományőrző Egyesület

Böszörményi 

Sándor

Zhutipe Hátrányos 

Helyzetűeket 

Segítő Alapítvány

Belák Andrea

Vasas Horgászegyesület
Bauer János 

Róbert

Nyírbátori Asztalitenisz 

Sportegyesület
Horváth Gábor

Nyírbátori Tinódi 

Kulturális Egyesület 

Levendáné dr. 

Lengyel Valéria

Polgárőrség Nyírbátor dr. Orosz Tamás
Kutyabaj Állatgyógyászati 

Centrum
dr. Szabó Sándor

Nyírbátor Város 

Önkormányzata
Nedelka Zoltán

Vasas Horgászegyesület Polyák László Virágék Virágboltja
Virágné Pancsák 

Mária

Nyírbátor Város Szociális 

Szolgálat

Dávidné Szabó 

Aranka

Nyírbátor Város 

Önkormányzata
Tóth Viktor NyírHolz Faipari Kft. Balabán Szilárd Éltes Diáksport Egyesület  Laoues Nóra

Rendőrkapitányság 

Nyírbátor
Dobos Tibor Kulturális Központ Vona Éva

SzakiTours Kft. Szakács Róbert

Városfejlesztő MCS Közösségformáló MCS Szociális MCS
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tevékenységek  megalapozásában  mind  stratégiai,  mind  operatív  szinten,  így  behatóan  ismerik  a  helyi 
társadalmi, gazdasági, környezeti problémákat, kihívásokat, adottságokat és lehetőségeket.  

1.2 A közösség bevonása érdekében végzett tevékenységek és a tervezési folyamat 
átláthatósága, nyitottsága 

A  közösség  bevonása  érdekében  számos  tevékenységet  hajtottunk  végre,  különböző  eszközöket 
alkalmaztunk annak érdekében, hogy a helyi közösség véleménye minél erőteljesebben beépüljön a stratégia 
tartalmába (a helyzetelemző részbe, a célokba és a lehetséges tevékenységekbe egyaránt) – biztosítva ezáltal 
a dokumentum helyi szintű beágyazottságát és elfogadottságát. 

3. táblázat: A közösség bevonása érdekében végrehajtott tevékenységek 

 

Tervezési-partnerségi folyamat lépései
Átláthatóság, nyitottság, információáramlás, párbeszéd és bevonás 

biztosítása

Egyeztetés a lehetséges HACStagokkal

Egyeztető fórumot tartottunk, amelynek keretében felhívtuk a 

figyelmet a HACShoz való csatlakozás lehetőségére. Építettünk a 

már jól működő intézményi és civil partnerségekre is – a városban 

számos szervezet aktívan részt vesz a közösségi élet erősítésében, 

különböző programok szervezésében, olyan 

szervezetekre/személyekre építjük az együttműködést, 

amelyek/akik korábban is önzetlenül és önkéntesen részt vettek 

ebben a folyamatban.

HACS megalakulása

A HACSot 12 alapító taggal hoztuk létre, de a csatlakozás 

lehetőségét minden érdeklődő számára biztosítjuk a jövőben is (a 

tagfelvételt a HACS többségi döntéssel hagyja jóvá, jelenleg 13 

tagja van). A HACS megalakulásáról a város honlapján tájékoztatjuk 

a közvéleményt. A weboldalon folyamatosan elérhetővé tesszük a 

tervezés eredményeként előállt dokumentumokat – ezzel is 

biztosítva a véleménynyilvánítás lehetőségét, a lakossági 

vélemények beépülését.

Ötletbörzék a főbb problémákról, 

elképzelésekről

Az alábbi körben végeztünk előzetes partnerségi egyeztetéseket, 

ötletbörzéket: lakóközösségek, fiatalok, nyugdíjas egyesületek, 

vállalkozók, nemzetiségek, sportegyesületek, önkormányzati 

dolgozók és intézmények – így javaslataikat, elképzeléseiket már a 

tervezés korai fázisában figyelembe tudtuk venni. Az egyeztetések 

keretében biztosítottuk a nehezen megszólítható társadalmi 

csoportok bevonását, aktív részvételét, véleményformálását is.

HACSülés:

Problémák, ötletek csoportosítása

Munkacsoportok megalakítása az 

azonosított kategóriák mentén

A tematikus munkacsoportokba olyan külső véleményformáló 

személyeket és szakembereket is meghívtunk, akik nem HACS

tagok, de alapos ismeretekkel rendelkeznek a helyi viszonyokról a 

kultúra és a közösségi élet terén, és megfelelően képviselni tudják 

a helyi közösség véleményét. a HACS és a munkacsoportok tagjai 

vállalták, hogy személyes kapcsolataik mozgósításával külső 

személyek, szervezetek információit, véleményét is 

becsatornázzák a tervezésbe. Későbbiekben felmerült javaslataikat 

emailben is eljuttathatták a kijelölt kapcsolattartónak.

HACS regisztrációja

A formai elvárásoknak megfelelően a HACS benyújtotta a 

regisztrációt, amelynek pozitív eredményéről a város honlapján 

tájékoztatta a lakosságot.
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* Az ötletládába 2016.06.08. és 15. között vártuk a lakossági véleményeket online formában, illetve 2 intézményben 
papír  alapon. Összesen  7 darab elképzelés  érkezett  be, amelyeket  figyelembe  vettünk a  célrendszer kidolgozásánál, 
valamint a műveletek és a támogatható tevékenységek azonosításánál. 

Tervezési-partnerségi folyamat lépései
Átláthatóság, nyitottság, információáramlás, párbeszéd és bevonás 

biztosítása

Munkacsoportülések szervezése és 

lebonyolítása a részletek kidolgozása és 

a lehetséges műveletek, támogatható 

tevékenységek azonosítása érdekében

A munkacsoportülések célja, hogy az adott terület, ágazat vagy 

célcsoport helyi jellegzetességeit, problémáit, lehetőségeit, 

illetve erőforrásait és elvárásait jól ismerő helyi személyek 

közösen megalapozzák a HKFS szakmai tartalmát. A 

munkacsoportok egyike kifejezetten a hátrányos helyzetűekkel és 

az idősekkel (mint nehezen bevonható célcsoportokkal) 

kapcsolatos problémákra és lehetőségekre fókuszál – többek 

között olyan szervezetek bevonásával, amelyek fő célja a város 

mélyszegénységben élő és roma lakosainak társadalmi 

integrációja. Az ülések lebonyolítását külön módszertani útmutató 

segítette annak érdekében, hogy a felmerülő gondolatok, 

javaslatok rendszerezett formában járuljon hozzá a stratégia 

sikeres és szükségletorientált kidolgozásához.

Ötletláda a lakossági elképzelések 

becsatornázására

A tervezésre rendelkező álló idő rövidsége miatt többkörös 

társadalmi konzultációra nem volt lehetőség, azonban ötletláda* 

formájában a lakosok megfogalmazhatták

 azokat a problémákat, kihívásokat, amelyeket a kultúra és a 

közösségi élet területén tapasztalnak – akár a saját szűkebb 

környezetükben, akár az egész városban,

 ötleteiket, elképzeléseiket arra vonatkozóan, hogy milyen módon 

lehetne ezeket a problémákat megoldani, milyen fejlesztésekre, 

épületekre, terekre, programokra, rendezvényekre lenne szükség 

ahhoz, hogy a város kulturális kínálata bővüljön, közössége 

összetartóbb legyen.

HKFS 1. verzió kidolgozása és 

véleményezése

A HKFS 1. verziójában bemutattuk a partnerségi folyamatot, 

összegezzük annak főbb eredményeit, elvégeztük a 

helyzetfeltárást, azonosítottuk a felmerülő szükségleteket. A 

munkaváltozat véleményezésére széles körben került sor: 

nemcsak a HACS és a munkacsoportok tagjai, hanem a helyi 

lakosok, civil és egyházi szervezetek, vállalkozások és egyéb 

szereplők is véleményt formálhattak róla, ugyanis az felkerült a 

város honlapjára, és hozzászólási lehetőséget biztosítunk a helyi 

közösség számára. A beérkezett véleményeket figyelembe vettük 

a stratégia véglegesítése során.

HACSülés – döntéshozás:

 Jövőkép és célhierarchia

 Művelet, kulcsprojekt, költség

 Szervezeti felépítés és működés

 Kommunikáció formái

 Monitoring és értékelés menete

A HACS figyelembe veszi a munkacsoportok együttműködésének 

eredményeit, a véleményezés során felmerülő észrevételeket

HKFS 2. verzió kidolgozása és 

véleményezése

A HKFS 2. verziója tartalmazza az összes előírt fejezetet megfelelő 

részletességgel kidolgozva. Mivel a HACS a fő döntéseket már 

meghozta, ezért egy utolsó minőségbiztosításra és kisebb 

változtatásokra van lehetőség.

HACSülés: HKFS végleges verziójának 

elfogadása

A HKFS végleges, jóváhagyott verziója mindenki számára elérhető 

lesz a város honlapján.
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1.3 A közösség részvételét alátámasztó események 

Az alábbiakban felsoroljuk, hogy pontosan milyen partnerségi események kerültek megrendezésre HKFS kidolgozásával kapcsolatosan.1 

4. táblázat: Partnerségi események listája 

 

 

                                                           
1 A HKFSben listázott események dokumentumai (meghívó, jelenléti ív, emlékeztető, fotó) a helyszínen rendelkezésre állnak. 

Partnerségi esemény Dátum Helyszín Létszám Eredmény

Egyeztető fórum 2016.03.31 Városháza Díszterem 27

Tájékoztatás a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport tervezett megalakításáról és a HACShoz való csatlakozás 

lehetőségéről

Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség megalakítása 11 taggal

Működési forma meghatározása: konzorcium

Képviselő szervezet és kapcsolattartó kijelölése

Új tag felvétele a HACSba, HACS megalakításának megállapítása 12 taggal

Tisztségviselők választása, logó kiválasztása

Ötletbörze – nyugdíjas 

egyesületek
2016.05.17 Városháza Díszterem 17

Közösségi ötletek az időskorúak számára szükséges és az ő igényeiket figyelembe vevő 

fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – sportegyesületek 2016.05.18 Városháza Díszterem 16
Közösségi ötletek a sportegyesületek számára szükséges és az ő igényeiket figyelembe 

vevő fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – nemzetiség 2016.05.19 Városháza Díszterem 15
Közösségi ötletek a nemzetiségek számára szükséges és az ő igényeiket figyelembe vevő 

fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – fiatalok 2016.05.23 Városháza Díszterem 9
Lakossági ötletek a fiatalok számára szükséges és az ő igényeiket figyelembe vevő 

fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – vállalkozók 2016.05.23 Városháza Díszterem 8
Közösségi ötletek a vállalkozók számára szükséges és az ő igényeiket figyelembe vevő 

fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – lakóközösségek 2016.05.23 Városháza Díszterem 14
Közösségi ötletek a társasházi lakóközösségek számára szükséges és az ő igényeiket 

figyelembe vevő fejlesztésekről, programokról

Ötletbörze – önkormányzat 2016.05.25 Városháza Díszterem 15
Közösségi ötletek az önkormányzaton és intézményein belül felmerülő lehetséges 

fejlesztésekről, programokról

Első egyeztető megbeszélés 2016.04.28 Városháza Díszterem 18

HACSülés 2016.05.09 Városháza Díszterem 20
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Partnerségi esemény Dátum Helyszín Létszám Eredmény

HACSülés 2016.05.26 Városháza Díszterem 15 Munkacsoportok megalakítása

MCSülés – városfejlesztő 2016.06.09 Városháza Diszterem 8

MCSülés – közösségformáló 2016.06.07
Nyírbátori Városfejl. 

és Működtető Kft.
6

MCSülés – szociális 2016.06.08 Városháza Díszterem 6

HACSülés 2016.06.13 Városháza Díszterem 13 13. tag megválasztása a hiánypótlásnak megfelelően

MCSülés – városfejlesztő 2016.06.13
Nyírbátori Városfejl. 

és Működtető Kft.
9

MCSülés – közösségformáló 2016.06.14 Városháza Kistárgyaló 8

MCSülés – szociális 2016.06.14 Városháza Kistárgyaló 6

MCSülések eredményeinek bemutatása

Döntés célrendszerről, műveletekről

HACSülés 2016.06.29 Városháza Díszterem 13 HKFS elfogadás

HACSülés 2017.08.24 Városháza Díszterem 9

Tájékoztató a Együtt Nyírbátorért  helyi közösségi fejlesztések c. pályázat döntéséről , 

Előterjesztés az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösségének a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia átdolgozott Cselekvési tervének jóváhagyására

HACSülés 2016.06.21 Városháza Díszterem 12

A fórumokon elhangzott szükségletek megismerése, további ötletek gyűjtése

Jövőkép és célok meghatározása

Az ötletekből akcióterv készítése: mely probléma kit érint, milyen területet, ki tudná 

megoldani kérdések egyeztetése

Kulcsprojektek meghatározása
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1.4 A közösségi részvétel eredményei 

A fenti összefoglaló táblázatok is igazolják, hogy a helyi közösség véleménye integráns módon megjelenhetett 
a stratégiában. Az alábbi fő problémák merültek fel a lakosság részéről: 

 helyi gyalogos és kerékpáros közlekedés nem biztonságos, túlzsúfolt a városközpont; 
 közbiztonság nem megfelelő, kamerarendszer és közvilágítás helyenként hiányos; 
 szabadidős,  közösségi  tevékenységek  végzéséhez  szükséges  infrastruktúrák  hiányoznak  vagy 

állapotuk/kapacitásuk nem megfelelő; 
 az  illegális  hulladéklerakók  rontják  a  településképet,  a  szelektív  hulladékgyűjtők  száma  alacsony, 

környezettudatosság nem elég elterjedt, a parkok állapota, felszereltsége nem optimális; 
 helyi  értékek,  tehetségek  kevéssé  ismertek/támogatottak,  nem  elég  szervezettek  a  különböző 

terápiás, felzárkóztató, prevenciós, elfogadást erősítő programok; 
 a helyi közösség összetartása nem elég erős, ehhez hiányoznak a megfelelő – alkalmi és rendszeres 

– közösségépítő programok. 

A helyi közösség tagjai számos konstruktív jellegű javaslatot is megfogalmaztak, amelyek beépülését az alábbi 
táblázat részletezi, azaz a közösség hozzájárulása a stratégiához egyértelműen nyomon követhető. 

5. táblázat: Beérkezett javaslatok a helyi közösség részéről 

 

 

Javaslat
Beépülés 

(igen/nem/részben)

Ha beépült, hogyan?

Ha nem épült be, miért nem?

Padok elhelyezése elsősorban 

közintézményekhez vezető utcákon, 

fürdőnél

igen Közterületek, közterek, parkok megújítása

A helyi járat koordinálása fürdőbelváros 

között
igen

Helyi gyalogos, kerékpáros és közösségi 

közlekedést elősegítő infrastruktúrák 

fejlesztése

Időseknek  közösségi ház igen
Multifunkciós közösségi tér és senior park 

kialakítása

Kisebbségi nyugdíjas klub és a többi 

idősklubbal együttműködés
igen

Közösségépítési, kulturális, rekreációs vagy 

sport célú programok megvalósítása 

Polgárőrség helyi szervezetének technikai  

és humán erőforrásának erősítése; a 

polgárőrség tagságába bevonni a roma 

lakosságot; a rendőrség és a polgárőrség 

kapcsolattartásának erősítése; térfigyelő 

rendszer bővítése

igen Közbiztonsággal kapcsolatos programok 

Bűncselekmények bejelentésére zöld szám igen Közbiztonsággal kapcsolatos programok 

Zöldhulladék gyűjtési program, több 

szeméttároló, rendszeres ürítést, gyermekek 

szemléletformálása 

igen
Környezettudatossággal kapcsolatos 

programok 

Ingyenes, mindenki számára elérhető 

szabadidős tevékenységek biztosítása: 

kültéri sport, mozgás lehetőségének 

megteremtése, kondi park, erdei futópálya 

igen

Közösségi, rekreációs, kulturális és sport 

célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése 

Sportpálya fejlesztése igen Városi sportpálya komplex fejlesztése
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Javaslat
Beépülés 

(igen/nem/részben)

Ha beépült, hogyan?

Ha nem épült be, miért nem?

Az asztalitenisz csarnok mögötti futópálya 

fejlesztése
igen

Közösségi, rekreációs, kulturális és sport 

célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése 

Sportegyesületek közötti együttműködés igen
Közösségépítési, kulturális, rekreációs vagy 

sport célú programok megvalósítása 

Gyermekek, fiatalok számára közösségi tér igen

Közösségi, rekreációs, kulturális és sport 

célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése 

Játszóház, játszótér kialakítása igen

Közösségi, rekreációs, kulturális és sport 

célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése 

Életmód tanácsadási klub  igen
Egészséges életmóddal kapcsolatos 

programok 

Tehetséges diákoknak ösztöndíj  igen
Ösztöndíjprogram a helyi tehetséges 

gyermekek, fiatalok részére

Szaktanárok segítségével a gyermekek 

korrepetálása
igen Tanfolyamok, képzések szervezése 

Tematikus táborok szervezése igen
A helyi adottságokhoz illeszkedő tematikus 

táborok szervezése

Médiaklub fiataloknak igen
Közösségépítési, kulturális, rekreációs vagy 

sport célú programok megvalósítása 

Állatbarátok, ebtartók szükségleteinek 

figyelembe vétele
igen

Közösségi, rekreációs, kulturális és sport 

célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése 

Kerékpáros közlekedés feltételeinek 

javítása (pl. fedett kerékpártároló)
igen

Helyi gyalogos, kerékpáros és közösségi 

közlekedést elősegítő infrastruktúrák 

fejlesztése

Kisebb közlekedési és közterületi 

fejlesztések (pl. iskolák környékét 

biztonságosabbá tenni, zebrák felfestése, 

járdák rendbetétele, parkolási problémák 

enyhítése, lassító tábla kihelyezése)

igen

Helyi gyalogos, kerékpáros és közösségi 

közlekedést elősegítő infrastruktúrák 

fejlesztése

Növényzet javítása életvédelmi 

szempontból is (pl. veszélyes fák kivágása, 

pótlása, látási viszonyok biztosítása)

igen Közterületek, közterek, parkok megújítása

Helyi cégek bevonása a közösségi élet 

támogatásába
igen Helyi gazdaságfejlesztési programok 

Helyi vállalkozók termékeinek bemutatása igen Helyi gazdaságfejlesztési programok 
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározása 

Nyírbátor lakónépessége a KSH 2014. évi helységnévkönyve alapján 2015.01.01én 12 259 fő, azaz a város 
megfelel  a  felhívás  előírásainak.  A  HKFS  akcióterületét  a  HACS  döntése  értelmében  a város teljes 
közigazgatási területe  alkotja  –  más CLLD vagy LEADER-típusú akcióterülettel nincs átfedésben.  A 
lehatárolásnál  figyelembe  vettük  a  felhívás  által  felsorolt  szempontokat,  amelyek  alapján  részletesen 
indokoljuk az akcióterület kijelölését. (További részletes információkat a 3. fejezet tartalmaz.) 

1. ábra: A HKFS akcióterülete 

 

2.1 Földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia/homogenitás, közös jellemzők 

Nyírbátor  a  településrendezési  terv,  az  integrált  településfejlesztési  stratégia  (ITS),  valamint  annak 
megalapozó vizsgálata alapján szerves egységet alkot földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális értelemben 
egyaránt. Nem indokolt a település egyetlen részét2 sem kizárni az akcióterületből, mivel ez gátolná a város 
egységes  fejlesztését,  és  hátrányosan  érintené  a  kihagyott  területeket,  az  ott  élőket,  dolgozókat,  az  ott 
működő vállalkozásokat, civil, egyházi és egyéb szervezeteket, közösségeket.  

A  térség gazdasági,  kereskedelmi,  (köz)szolgáltatási és kulturális központjaként működő  Nyírbátorban – a 
település  méretéből  fakadóan  –  a  megjelenő  problémák,  a  kezelendő  kihívások  csak  egységes  stratégia 
mentén, a teljes helyi közösség bevonásával valósítható meg. Különösen fontos ez egy olyan település esetén, 
ahol a lakosság csaknem 20%a szegregált lakókörnyezetben él – felzárkózásuk, integrációjuk az egész város 
érdeke, és az önkormányzat számos erőfeszítést tett a múltban és tervez a jövőben is ennek elősegítésére. 

                                                           
2 Az integrált településfejlesztési stratégia nagyrészt funkcionális alapon kijelölt 8 városrészt (városközpont, turisztikai 
városrész,  3  lakóövezet,  3  gazdasági  terület),  amelyek  szervesen  kapcsolódnak  egymáshoz,  a  település  méretéből 
adódóan kapcsolati rendszerük erős és átfogó. 
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A város szerves fejlődése szempontjából meghatározó tényező, hogy SzabolcsSzatmárBereg megye egyik 
gazdasági  decentruma,  ahol  a  kiváló  üzleti  infrastruktúrának  (a  bővíteni  tervezett  Ipari  Park  és  az 
Inkubátorház),  valamint  az  önkormányzat  hatékony  befektetésösztönzési  és  vállalkozásfejlesztési 
tevékenységének köszönhetően számos hazai és nemzetközi jelentőségű ipari vállalkozás működik. 

Annak ellenére, hogy Nyírbátor a hasonló nagyságrendű és elhelyezkedésű városokhoz képest számos előnyt 
tud  biztosítani  lakosai  számára,  mégis  folyamatos  elvándorlás  tapasztalható  (2001  és  2015  között  a 
lakónépesség száma mintegy 10%kal csökkent), ami elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező 
fiatalokat érinti – ők munkavállalás és családalapítás céljából sokszor már nem térnek vissza a városba. A 
város népességmegtartó ereje a helyi identitás és kohézió erősítésével is javítható, amelynek egyik hatékony 
eszköze lehet a HKFS megvalósítása. 

2.2 Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek 

Az 1.1 fejezetben részletesen bemutattuk, hogy Nyírbátorban a helyi szintű együttműködésnek formalizált 
alapjai  is  vannak.  Az  alábbi  táblázatban  felsoroljuk  azokat  az  együttműködéseket,  amelyek  kifejezetten  a 
társadalmi integráció erősítését szolgálják. 

6. táblázat: Társadalmi integrációt elősegítő együttműködések 

 

Az  önkormányzat  az  elmúlt  időszakban  több  széleskörű  partnerségen  alapuló  projektet  is  előkészített, 
amelyeket részletes igényfelmérés alapozott meg a helyi közösségen belül (pl. szociális városrehabilitáció 3 
konzorciumi partnerrel, zöld város projekt 4 szakmai partnerrel), de korábban is számos projektet valósított 
meg helyi, térségi szereplőkkel vagy akár nemzetközi partnerekkel közösen. 

A helyi és  térségi szintű együttműködések kiemelten fontosan a versenyképesség és a népességmegtartó 
erős  javításában  is.  Erre  példa,  hogy  az  önkormányzat  a  térségben  működő  szakképző  központokkal,  a 
Debreceni  Egyetemmel  és  öt  multinacionális  vállalattal  együttműködési  megállapodásokat  kötött.  A 
programban új szakmai képzéseket és kedvezményeket dolgoztak ki a hallgatók számára. Az önkormányzat 
és  a  civil  szervezetek  intenzíven  együttműködnek  a  testvérvárosok  hasonló  szervezeteivel.  A  nagymúltú 
hagyományos és hagyományőrző rendezvényeken a civil szervezetek a szervezésben és a lebonyolításban is 
aktívan  részt  vesznek.  Az  Asztalitenisz  SE  jóvoltából  nemzetközi  edzőtábor  indul.  A  városi  majálist  és  a 
hagyományos szüreti felvonulást az önkormányzat a kisebbségi önkormányzattal együtt szervezi meg minden 
évben. 

Év Érintett szervezetek Együttműködés formája, tevékenységek

201415

Meseház Óvoda Tagóvodái, 2 általános és 2 

középiskola, civil szervezetek, egyesületek, 

Nyírbátor Város Önkormányzata

„Zsamo” Gyere be! Együtt a vasúton innen és 

túl címmel roma kulturális fesztivál több 

helyszínen: Kulturális Központ, Városi Könyvtár, 

Roma Közösségi Ház

201415
Nyírbátor Város Önkormányzata, iskolák, 

Gyermekjóléti Szolgálat, egyesületek

„Segíteni jó” karácsonyi adománygyűjtő akció a 

város hátrányos helyzetű gyerekeinek, 

időseinek

2014

Közösségi Akciócsoport (roma lakosság 

képviselői), Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, Partners Hungary Alapítvány, 

nevelésioktatási intézmények, helyi egyházak

ROMED2ROMACT program

2015
Önkormányzat nevelésioktatási intézmények, 

civil szervezetek, helyi egyházak

Hátrányos helyzetűeket felzárkóztató program 

kidolgozása

201214 Nyírbátor és Nagykároly közötti együttműködés

HURO 20072013 programból finanszírozott 

projekt megvalósítása az önkormányzatok, a 

görög katolikus egyház és civil szervezetek 

részvételével
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Az  önkormányzat  rendszeres  időközönként  Vállalkozói  Fórumokat  is  szervez,  amelyek  keretében 
személyesen  is  lehetőség  van  a  gazdasági  életben  és  a  helyi  munkaerőpiacon  jelentkező  problémák 
átbeszélésére, a megoldások közös keresésére. 

Mindezek igazolják a személyes kapcsolattartás képességét,  amelyre  vonatkozóan  a  2.4  alfejezet  is  ad 
további információt. 

2.3 Az erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állása a stratégia céljainak 
megvalósításához 

Annak érdekében, hogy a stratégia céljai elérhetőek, a tervezett műveletek pedig megvalósíthatók legyenek, 
egyértelműen  be  kell  vonni  a  város  teljes  területét.  Ez  az  a  tervezési  méret,  ahol  megfelelő  számú  aktív 
és/vagy  aktivizálható  szervezet  és  személy  áll  rendelkezésre  a  lehetséges  fejlesztési  elképzelések 
kitalálásához és megvalósításához.  

A  HACS  és  a  munkacsoportok  tagjai  saját  szakterületükön  rendelkeznek  azokkal  a  tapasztalatokkal  és 
széleskörű kapcsolati hálóval, amelyek elengedhetetlenek a helyi közösség mozgósításához az előkészítés és 
a megvalósítás időszakában egyaránt3. 

A városban a KSH adatai szerint 2014ben 64 civil szervezet, 641 vállalkozás4, 6 közművelődési intézmény és 
17  alkotó  művelődési  közösség  működött  –  lakosságarányosan  ezek  az  értékek  általában  kedvezőbbek  a 
megyei átlaghoz viszonyítva. 

7. táblázat: Rendelkezésre álló erőforrások a HKFS megvalósításához 

 

2.4 A személyes interakciókat lehetővé tevő helyi karakter 

A települési identitás a helyi lakosság kötődését jelenti a lakóhelyhez, ami nagymértékben meghatározhatja 
az  egyes  településfejlesztési  beavatkozások  sikerét,  éppen  ezért  figyelembe  vétele  nem  nélkülözhető  a 
területi tervezés folyamataiból. A települési identitás egyaránt jelentkezhet egyéni és közösségi szinten, ám 
e két megközelítés átfed, sőt egymásra visszahat. Településfejlesztési szempontból a csoportszintű kötődés 
a fontosabb: a hellyel kapcsolatos szimbolikus jelentést a csoporttagok megosztják egymással. A helykötődés 
olyan helyek irányában alakul ki közösségi szinten, amelyekben saját kultúráját megőrizheti és gyakorolhatja.5 
Az  identitás  kérdése  azért  is  kiemelten  fontos,  mert  ez  közvetett  módon  hat  a  város  népességmegtartó 
erejére is. 

Nyírbátorban  hagyományosan  erős  a  települési  identitás,  amelynek  alapját  a  történelmi  múlt  (Báthori
család), az épített, kulturális és vallási örökség (Fa harangtorony, Késő gótikus református templom, Minorita 
templom  és  kolostor,  Báthori  Várkastély)  adja,  ezt  erősíti  a  város  hagyományőrző  és  hagyományteremtő 
rendezvényeivel  (Szárnyas  Sárkány  Hete)  és  egyéb  eszközökkel  (pl.  Nyírbátor  Kártya).  A  részleteket  a  3. 
fejezet tartalmazza.   

                                                           
3 Az előkészítés során végrehajtott partnerségi  folyamatot az 1.1  fejezet mutatja be részletesen, míg a megvalósítás 
idején  a  kommunikációs  eszközök  hatékony  alkalmazása  jelent  megoldást  a  helyi  erőforrások  mozgósítására  –  a 
kommunikációs tevékenységeket a 6.4 fejezet részletezi. 
4 A legfrissebb elérhető adat 2013as. 
5 Kocsisné Salló M. (2011): A helyidentitás fogalmának értelmezési lehetősége és helye az Erőpedagógia projektben. Új 

pedagógiai szemle 61. évf. 15. sz. pp.320326. 

1000 lakosra jutó szám Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország

civil szervezet 5,2 4,1 5,7

közművelődési intézmény 0,5 0,6 0,5

alkotó művelődési közösségek 1,4 1,2 1,7

gazdasági szervezet 52,3 42,5 58,8
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

Az  alábbiakban  összefoglalóan,  de  kellő  részletezettséggel  bemutatjuk  az  akcióterület  azon  adottságait, 
jellemzőit,  amelyek  ismerete  szükséges  a  jövőkép  és  a  célrendszer  meghatározásához,  a  műveletek 
kijelöléséhez  és  a  források  felosztásához.  Az  elemzéshez  felhasználtuk,  illetve  releváns,  friss  adatokkal 
részben  aktualizáltuk  Nyírbátor  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiájának  vonatkozó  részeit  a  Megalapozó 
Vizsgálatból  –  ez  azonban  nem  egyszerű  másolást  jelent:  minden  témánál  azokra  az  információkra 
igyekeztünk hangsúlyt helyezni, amelyek közvetlenül vagy közvetve meghatározóak a kulturális és közösségi 
terek és szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és fenntartható használata szempontjából. A helyzetfeltárás 
segítségével  egyértelműen  azonosítjuk  a  stratégia  szempontjából  fejlesztés  középpontjába  helyezendő 
célcsoportokat, közösségeket, fejlesztési szükségleteket, amelyeket a 3.4 fejezetben részletezünk. 

3.1.1 Térszerkezet 

Nyírbátor  Magyarország  keleti  határvidékén,  SzabolcsSzatmárBereg  megye  déli  részén  elhelyezkedő 
kisváros. Területe a DebrecenNyíregyháza agglomerálódó térséghez tartozik,  így színtere a többközpontú 
térszerkezetet  biztosító  városhálózatfejlesztésnek,  amit  az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési 
Koncepció területi specifikus célként definiál. Nyírbátor elhelyezkedése ellentmondásos: 

 a  megyeszékhely  ahhoz  elég  közel  van,  hogy  még  érvényesüljön  az  elszívó  ereje,  ennek  ellenére 
Nyírbátor alkalmas egy viszonylag kiterjedt vonzáskörzet kialakítására és ellátására; 

 az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás mindössze 12 km távolságra található – az autópálya 
közelsége jelentős mértékben javítja a város elérhetőségét (a jelenleg rossz állapotban lévő útszakasz 
szerepel a felújítandó utak listáján), emellett Nyírbátor a megyén belül fontos közösségi közlekedési 
csomópontként is funkcionál; 

 a  város  elhelyezkedése  viszonylag  periférikus,  de  az  országhatár  közelségének  előnyeit  ki  tudja 
használni elsősorban a kereskedelem és a turizmus területén, mivel Nagykároly irányából Nyírbátor 
az első jelentősebb település – az önkormányzat, a különböző intézmények, a vállalkozások és a civil 
szervezetek egy része intenzív nemzetközi partnerséget tart fenn. 

Nyírbátor 2013. január 1től az azonos nevű járás központja, amely a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló  290/2014.  (XI.  26.)  Kormányrendelet  a  komplex  fejlettségi  mutató  alapján  a  komplex programmal 
fejlesztendő 37  járás közé tartozik (az ország 197  járása közül a 13.  legrosszabb helyzetben lévő  járás). A 
járást 3 város és 17 község alkotja, amelyek Nyírbátor elsődleges vonzáskörzetét jelentik. 

A várost a Nyírség homokdombjai veszik körbe, a dombok között mély fekvésű területekkel, iszapos, agyagos 
homoktalajokkal.  A  mély  fekvésű  területek  tavai  megőrizték  az  egykori mocsárvilág  emlékét.  A  nyírvízből 
kiemelkedő homokhátakon települtek meg az első szállások, itt vezettek a fontosabb települések közötti és 
országos  kereskedelmi  utak.  3 városképző elem köré szerveződött a település, amelyek ma a 
városközpontot alkotják: 

 az utak metszéspontjában kialakult vásártér (a jelenlegi Szabadság tér), 
 a XIV. századi Báthorikastély és templom (urasági, hatalmi, igazgatási központ), 
 a Papokréti tó mellett a korabeli minorita templom és rendház (vallási központ). 

2  elem,  a  Báthori  kastély  és  a  minorita  templom  jól  elkülönült  a  középkori,  árumegállítás  és  vásárok 
tartásának jogával rendelkező mezőváros térszerkezetében, a piactér szervesen beépült a városi szövetbe. A 
város – megtartva középkori eredetű szerkezetét – elsősorban DDNYi, majd a vasút XIX. századi kiépítését 
követően  Éi  irányába  terjeszkedett,  mindezzel  együtt  azonban  maradtak  alulhasznosított  területek  is  a 
városközpontban. 

A városközpont és az onnan kifutó gyakran változó szélességű utcák szabálytalan vonalvezetésűek, az utak 
találkozásánál  kitölcséresednek,  a  terepszint  változásaival,  enyhén  dombos  alakulataival  változatos 
utcaképet  eredményeznek.  Második, illetve harmadik generációs fejlődést  képviselnek  a  vasút  környéki 
iparterületek,  a  vasúton  túl  a  Császári  és  a  Derzsi  út  között  kialakított  Ipari  Park  és  a  déli  városrész 
iparterületei, továbbá a település északnyugati peremén kialakult idegenforgalmi városrész.  
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A város arculatát a részben urbanizálódó, részben agrártáj, a gondozott belső környezet és a perifériák közötti 
ellentét,  a  városképben  egyszerre  jelen  lévő  mezővárosi  térszerkezet,  kisvárosi  utcák  épületegyüttesei, 
műemlékek,  valamint  az  újabb  kor  többszintes  beépítései  és  az  ipartelepítés  épületei  határozzák  meg.  A 
városkép nem egységes, de alapvetően esztétikus és városias jellegű, a településszerkezet kiegyensúlyozott, 
illetve  kisebb  beavatkozásokkal  azzá  tehető.  Mind  térbeli,  mind  társadalmi  szempontból  szegregált 
helyzetben van az ún. Északi lakóterület városrész, ahol több mint 2000 hátrányos helyzetű lakos él – részben 
alacsony komfortfokozatú lakóingatlanokban. 

3.1.2 Természeti és épített környezet 

A Nyírség déli részének központjának tartott Nyírbátor legfontosabb természeti értéke a minősített, 52°Cos 
gyógy- és termálvíz,  amely  a  történelmi,  épített és kulturális örökség mellett az  idegenforgalom  egyik  fő 
vonzereje.  A város területének erdősültsége magas  (20%),  ami  erdőgazdálkodási  és  jólétiközösségi 
szempontból  is  kedvező.  A  külterületi  zöldfelületek  meghatározó  eleme  a  Gyulaji úti erdő,  amely  közel 
helyezkedik el a fürdőhöz, és kiváló adottságokkal rendelkezik közösségi rekreációs és aktív turisztikai célú 
hasznosításra, fejlesztése esetén új idegenforgalmi attrakcióvá válhat. Nyírbátor vizuálisan és funkcionálisan 
is meghatározó állóvizei a Széna-réti és a Papok réti tó, amelyek rekreációs funkciói nincsenek megfelelően 
kihasználva – ezt a szükséges infrastruktúra, valamint a közvilágítás hiánya is gátolja. A geotermikus, a nap 
és  a  szélenergia  alkalmazására  a  földtani  és  az  éghajlati  adottságok  kedvezőek  –  ezeket  a  város 
önkormányzata,  vállalkozásai  és  lakosai  is  egyre  nagyobb  mértékben  igyekeznek  kihasználni,  de  a  külső 
energiafüggőség  még  mindig  jelentős.  Mindez  jelzi,  hogy  a helyi közösség számára egyre fontosabb a 
környezet fenntartható használata (jóllehet ez a kapcsolódó adatokban még csak korlátozottan tükröződik, 
pl.  2014ben  a  szelektíven  elszállított  hulladék  aránya  0,2%  volt).  A  helyiek  néhány  esetben  felvetették 
problémaként a közterületek tisztaságát, a köztéri hulladéktárolók hiányát. 

A közösségfejlesztés  szempontjából  nagy  jelentőséggel bírnak a városi zöldterületek. 2013ban Nyírbátor 
belterületén  a  közhasználatú  zöldterületek  (parkok,  játszóterek,  parkerdő,  pihenőerdő  és  a  védőerdők) 
273 801 m² volt, ami a város teljes területének 0,4%a. Az egy lakosra jutó zöldfelület nagysága 22,2 m², ami 
lényegesen meghaladja az országos és a megyei átlagot. Nyírbátorban jelenleg 4 játszótér áll a gyermekes 
családok rendelkezésére, ezek összterülete 11 498 m². 

Az elmúlt időszakban a Hit és Egészség projekt keretében a Várostörténeti sétány keretében hoztak létre 500 
m²nyi  új  minőségi  zöldfelületet,  továbbá  a  Sárkány  Wellness  és  Gyógyfürdő  területén  is  kialakítottak 
korlátozott  használatú  zöldterületet.  A  városrehabilitációs  projekt  keretében  újult  meg  a  belváros  egy 
részének növényállománya. 

A  fentiek alapján a város zöldfelületi ellátottságának mennyiségi mutatói kedvezőek, azonban a  területi 
eloszlás és a minőség szempontjából a belterület zöldfelületi rendszere jelenleg nem megfelelő. A közterek 
és parkok előfordulása elsősorban a belvárosi területeken jellemző, más városrészekben alacsony a közösségi 
és szabadidős sport tevékenységekre alkalmas zöldfelületek aránya. A növényzet állapota nem mindenhol 
megfelelő,  egyes  területeken  elöregedett,  veszélyes  fák  is  vannak.  A  közterek  kapcsolatai  esetlegesek, 
közösségi funkciói korlátozottak (részben  a  nem  megfelelő  tervezés  és  infrastruktúra,  pl.  hiányzó  padok 
miatt),  tudatos  rendszerré  szervezésük  még  megoldandó  feladatként  jelentkezik.  A  városban  található 
kihasználatlan  területek, épületek megfelelő  rehabilitációja az állagmegóváson és  a  funkcióváltáson túl  jó 
alapot nyújt a zöldfelületi rendszer közösségi célú fejlesztésére is. A lakófunkcióval rendelkező területeken 
nem áll rendelkezésre jelenleg olyan terület, ahol zöldfelület, közösségi tér kialakítására lenne lehetőség. 

A problémák kezelésére az önkormányzat további fejlesztéseket tervez – ezek egy részének megvalósítására 
partnereivel közösen pályázatot nyújtott be a TOP2.1.215 Zöld város kialakítása felhívásra. 

Az épített környezetben meghatározóak az országos védelem alatt álló műemlékek és ezek jogszabályilag 
kijelölt műemléki környezete (Római Katolikus (volt minorita) templom, Báthori István Múzeum, Református 
templom, Fa harangtorony, Báthori várkastély), továbbá a 27 helyi védelem alatt álló épület. 

3.1.3 Társadalom 

Nyírbátor népességének száma folyamatos csökkenést mutat (2014ben 12 259 fő), aminek elsődleges oka 
a – főként a fiatalokat és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket érintő – szelektív migráció. Ennek 
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részben az is oka, hogy a fiatal generáció nem látja a helyi boldogulás lehetőségeit, a családalapítást sokan 
nem  itt  képzelik  el  a  kényelmi  szolgáltatások  hiányosságai  miatt  (pl.  rendszeres  gyermekfelügyelet, 
családbarát módon  kialakított  szolgáltatások  stb.).  Az  elvándorlás  olyan mértékű,  hogy  azt  a  természetes 
szaporodás sem tudja ellensúlyozni: a  lakónépesség száma mintegy 9%kal kevesebb, mint 2001ben volt. 
Emiatt csökken a munkavállalói korú népesség száma (a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 8517 
fő),  ami  negatívan  befolyásolja  a  város  munkaerőkínálatát.  A  migráció  annak  ellenére  fokozódik,  hogy 
Nyírbátor gazdasága a hasonló városokhoz képest lényegesen kiegyensúlyozottabb, és viszonylag erős a helyi 
lakosság történelmi értékekre és hagyományokra épülő identitástudata. 

A  fentiek  ellenére  a  népesség  korösszetétele  megyei  összehasonlításban  kedvező,  de  a  társadalom 
elöregedése, a gyermekkorúak számának csökkenése Nyírbátorban is egyértelmű tendencia. Mindez hatással 
van  a  különböző  kulturális,  közösségi,  oktatási,  egészségügyi  és  szociális  szolgáltatások  iránti  keresletre 
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt: a humán infrastruktúra és a közszolgáltatások hosszú távú 
tervezésekor figyelembe kell venni a várható demográfiai folyamatokat. 

2. ábra: A népesség korösszetétele (2001, 2011) 

 
Forrás: Nyírbátor Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A  népesség  nemek  szerinti  arányát  tekintve  az  elmúlt  időszakban  a nők arányának növekedése 
tapasztalható, ami nem egyedi jelenség. Míg 2001ben Nyírbátorban 1000 férfira átlag 1097 nő jutott, addig 
2014ben  már  1106  –  ez  kedvezőtlenebb  a  megyei  átlagánál  (1076).  Hasonlóan  a  megyei  és  országos 
tendenciákhoz,  a  férfiak  korai  halálozása  miatt  a  nők  többsége  a  60  év  feletti  korosztályokban  a 
legjellemzőbb. 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad az országos 
átlagtól,  azonban  a  megyei  értékekhez  képest  kedvezőbb  a  helyzet.  A népesség képzettségi szintje 
egyértelműen javuló tendenciát mutat, főként az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 
emelkedett  jelentősen  (2011ben  23,4%,  illetve  12,6%),  de  a  munkaerőkínálat  nem  igazodik  teljes 
mértékben a jelenlegi és a potenciális munkaadók elvárásaihoz. Ennek érdekében megfelelő képzésioktatási 
portfólióra, valamint az összes érdekelt szereplő (önkormányzat, KLIK, munkaügyi kirendeltség, munkaadók 
stb.) szoros, formalizált együttműködésére van szükség. 

Jóllehet a népesség gazdasági aktivitása (35% a teljes népességen belül) országos viszonylatban alacsony, a 
kedvezőtlen irány megfordulni látszik: a foglalkoztatottak száma és aránya jelentős mértékben növekedett 
az elmúlt 10-15 évben. Részben még a pénzügyigazdasági válság következménye  a nagymértékű, bár az 
elmúlt években mérséklődő munkanélküliség, amit a közfoglalkoztatás rendszere csak részben és átmeneti 
jelleggel tud kezelni: 2013 és 2015 között kétszeresére nőtt a közfoglalkoztatottak száma (224ről 474re). A 
munkanélküliség megmutatkozik a növekvő, de összességében inkább kedvezőtlen jövedelmi adatokban is 
(2014ben a megyei városok átlagának megfelelő 1 790 eFt volt az egy adófizetőre jutó jövedelem). Mindez 
egyre  jobban  megterheli  a  szociális  és  segélyezési  rendszert,  valamint  lakhatási  problémákat  is  okoz  – 
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elsősorban a szegregátum területén, ahol főként a város roma nemzetiségű lakosai élnek. 2001ben 1794 fő 
vallotta magát a cigány kisebbséghez tartozónak, ami a lakónépesség 13,4%a. Ezek az értékek 2011re csak 
kis  mértékben  változtak  (1772  fő,  13,9%).  A  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  felzárkózása  és 
integrálása  csak  komplex  beavatkozásokkal  érhető  el,  ennek  elősegítésére  az  önkormányzat  partnereivel 
komplex  szociális  városrehabilitációs  pályázatot  nyújtott  be  a  Terület  és  Településfejlesztés  Operatív 
Program  keretében.  A jövedelem befolyásolja a különböző kulturális szolgáltatások, programok 
igénybevételét is, ezért az ilyen jellegű beavatkozások tervezésekor ezt is figyelembe kell venni. 

3.1.4 Települési identitást erősítő/gyengítő tényezők 

Nyírbátor SzabolcsSzatmárBereg megye egyik leggazdagabb történelmi értékekkel rendelkező települése. 
Az  elsőként  1279ben  említett  város  neve  az  ótörök  batir  (jelentése  bátor),  „jó  hős”  jelentésű  szóból 
származik. A kisváros a középkorban virágzó kereskedelmi, igazgatási és kulturális központ volt, történelmét 
meghatározták az egymást váltó  főurak. Több mint 7 évszázados történelmének  legsikeresebb  időszaka a 
Báthori családhoz köthető. Műemlékei, amelyek többsége szintén a 1516. században országos jelentőségű 
családhoz fűződik, ma is a város meghatározó értékei, kulturális és turisztikai életének színterei.  

A  történelmi  értékek  és  hagyományok  mellett  jelentős  identitásképző  és  arculatformáló  elem  az  Ecsedi
lápban  élő  sárkány legendája,  amihez  több  köztéri  alkotás,  intézmény  és  rendezvény  is  kötődik 
(Várostörténeti  Sétány, Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, Szárnyas  Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi 
Fesztivál stb.). 

A Nyírbátortól 12 kmre elhelyezkedő Máriapócs kiemelt nemzeti zarándokhely, de Nyírbátorban is jelentős 
egyháztörténeti emlékek, építmények találhatóak. A két település korábbi együttműködése alapot nyújt egy 
közös zarándokhely kialakításához, amely az identitás és a turizmus szempontjából is kiemelt jelentőségű. 

Nyírbátor  Város  Önkormányzata  –  összefogva  a  helyi  vállalkozói  és  civil  szférával  –  a  helyi  közösségek,  a 
lakóhelyhez kötődés erősítése  érdekében 2010-ben bevezette a Nyírbátor Kártyát,  amely  kedvezményes 
belépést biztosít a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőbe, valamint a Kulturális Központ rendezvényeire, továbbá 
a szerződő vállalkozások áruinak, szolgáltatásainak kedvezményes áron történő igénybevételére. A kártyát 
nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély igényelheti. 

Nemcsak a lakosság tájékoztatását szolgálja, de a települési identitást erősíti a Bátor újság, Nyírbátor Város 
Önkormányzatának  hivatalos  lapja,  amely  havi/kéthavi  rendszerességgel  mutatja  be  a  település  aktuális 
programjait és  fejlesztéseit, valamint a helyi közösség tagjai által elért eredményeket. A kiadvány a város 
honlapján  elérhető  –  utóbbival  kapcsolatban  problémaként  merült  fel,  hogy  nem  mindig  az  aktuális 
információk  érhetők  el  rajta,  nem  működik  naprakész,  egységes információs felületként,  pedig  ez 
elengedhetetlen mind a lakosság, mind a vendégek szempontjából.  

Nyírbátor civil szervezeteinek tevékenysége kiegészíti, sok esetben helyettesíti a város által nyújtott 
szolgáltatásokat. A városban jelenleg 64 civil szervezet működik (számuk kismértékű ingadozást mutat évről 
évre), amelyek között közművelődési, oktatási, sport, szociális és egyéb alapítványok és egyesületek vannak. 
Az országos tendenciáknak megfelelően nem mindegyik szervezet tekinthető igazán aktívnak, de egy részük 
intenzíven részt vesz a város közösségi életében. 

Nyírbátor Város Önkormányzata nemcsak szorosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel, hanem hosszú 
évek óta pénzügyileg is támogatja azok működését a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának 
rendjéről  szóló  3/2016.  (II.24.)  rendelet  alapján.  Ezen  kívül  2014ben  a  „Nyírbátori  városközpont 
rehabilitációja  közigazgatási  infrastruktúra  fejlesztésével”  című  városrehabilitációs  projekt  keretében 
elkülönített  Programalapot  hoztak  létre  nonprofit  szervezetek  által  megvalósítható  ún.  miniprojektek 
támogatására.  A  rendelkezésre  álló  keret  7,62  millió  forint  volt,  amelyből  5  projekt  végrehajtására  volt 
lehetőség. 

A  civil  aktivitás  fokozása  érdekében  Nyírbátor  részt  vett  egy  nemzetközi  projektben,  amelynek  célja  a 
demokratikus  értékek  erősítése,  a  helyi  társadalom  összefogásának  ösztönzése,  a  helyi  közösségek 
önszervező képességének javítása. (További információkat a civil szervezetekről a 3.1.5 és a 3.1.6 alfejezetek 
tartalmaznak). 
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3. ábra: A civil szervezetek önkormányzati támogatása (2010-2014) 

 

Forrás: Nyírbátor Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A közbiztonság nagymértékben hozzájárul a helyi közösség elégedettségéhez. Az elmúlt időszak tendenciái 
kedvezőnek tekinthetők, ami a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat közös, hatékony bűnmegelőzési 
tevékenységeknek  is  köszönhető.  Ettől  függetlenül  jelentkeznek  problémák,  elsősorban  a  szegregátum 
területén  (pl.  uzsora,  droghasználat).  Az  ötletbörzék,  illetve  a más  projektek előkészítése  során  elvégzett 
igényfelmérések alapján a lakosság szubjektív megítélése a helyi közbiztonság állapotáról inkább negatív. 

3.1.5 Kulturális erőforrások 

A  kulturális  és  szabadidős  szolgáltatások  intézményi,  szervezeti  feltételrendszerét  tekintve  Nyírbátor 
helyzete kedvezőbb, mint a hasonló méretű vidéki magyar városok többsége. A város kulturális intézményei 
és közösségi terei széleskörű szolgáltatást nyújtanak. 

 A Kulturális Központ  egy  kulturális  „szolgáltató”  centrum,  amely  a  meglévő  civil,  művészeti 
hagyományokat, eredményeket hivatott megőrizni és támogatni, valamint járási és megyei kulturális 
szerepet  is  betölt.  600  főt  befogadó  színháztermével  nagyszabású  színházi  előadásokra  és 
filmvetítésekre6 alkalmas. Programkínálatával a lehető legteljesebb körben igyekszik minden réteg 
és korosztály elvárásainak megfelelni, és egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. 
2014ben a központ 220 rendezvényén 30 536 fő vett részt.  

 A Városi Könyvtár Nyírbátor város kultúraközvetítő, információátadó közgyűjteménye. Feladatának 
tekinti  a  város  és  vonzáskörzete  lakosai  számára  biztosítani  a  könyvtári  szolgáltatásokat.  Európai 
uniós támogatásnak köszönhetően kiépült az online katalógus, amely megkönnyíti az állományban 
való keresést. A könyvtári egységek száma 2013ig folyamatosan növekedett, 2014ben kismértékű 
csökkenés  volt  megfigyelhető  (79 129),  ami  ezer  lakosra  vetítve  (6 455)  lényegesen  kedvezőbb  a 
megyei és az országos értéknél is. Ennek ellenére a beiratkozott könyvtári olvasók száma 2007 óta 
csökkenő tendenciát mutat, 2014ben 2 639 fő volt, ami azonban lakosságarányosan így is jelentős 
arány  (21%  szemben  a  megyei  12%kal,  illetve  az  országos  15%kal).  A  befogadó  épület  jelenlegi 
állapotában nem alkalmas a színvonalas szolgáltatásra, akadálymentesítése nem megoldott – ezeket 
a problémákat is kezelné az önkormányzat a benyújtott zöld város projekt keretében. 

 A 2013tól a Magyar Nemzeti Múzeum részeként működő Báthori István Múzeum állandó kiállítása 
„Nyírbátor  évszázadai”  címmel  bemutatja  a  város  történetét  a  középkortól  a  XIXXX.  század 
fordulójáig. Megtalálhatók itt a várost birtokló családok használati és dísztárgyai mellett a paraszti és 
polgári  élet  mindennapi  eszközei  is.  A  múzeum  évenként  1013  időszaki  kiállítással  teremt 
lehetőséget  a  kortárs  képzőművészet  bemutatkozására.  Ennek  ellenére  a  látogatók  száma 

                                                           
6  Mozi  2003  óta  nem  működik  a  városban,  de  vállalkozási  formában  a  Kulturális  Központban  rendszeresen  van 
filmvetítés. 

17
19

18

24

27

6,9
8,1 7,8 8,1 7,5

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014

Támogatott civil
szervezetek száma (db)

Civil szervezetek
támogatására fordított
összeg (mFt)



22 

nagymértékű csökkenést mutatott az elmúlt években: a 2006os csúcsév 20 906  látogatószámával 
szemben jelenleg pár ezer fő tekinti meg az intézmény gyűjteményét és kiállításait. 

 A műemléképületek közelében Báthori István, Tinódi Lantos Sebestyén, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc 
és Bethlen Gábor szoboralakjai fogadják a látogatókat. 

 Báthori Várkastély:  a  felújított  XV.  századi  ebédlőpalota  épületében,  a  pince  szinten  kőtár,  és 
reneszánsz étterem,  turisztikai  tájékoztató  iroda került kialakításra. Az épület helyet ad a Báthori 
családot  és  a  kort  bemutató  Panoptikumnak.  A  tetőtérben  konferenciatermet  alakítottak  ki.  A 
Várkastélyra  épülő  turisztikai  lehetőségek  részben  még  kiaknázatlanok,  további  tematikus 
fejlesztésekkel vonzereje növelhető. 

 A város északi részén elhelyezkedő, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett Közösségi 
Ház is változatos programokat kínál. 

A közművelődési feladatok koordinációjáért a képviselőtestület, azon belül az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Ifjúsági Bizottság felelős, a feladatok ellátásában aktívan részt vesz a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető 
Kft. is. 

8. táblázat: Áttekintő közművelődési adatok (db/fő, 2006-2014) 

Forrás: KSH 

Nyírbátor programkínálata nemcsak a turisztikai idényben, hanem azon kívül is viszonylag széles. 

 A történelmi hagyományok és a kulturális örökség ápolásának és fejlesztésének akarata nyilvánult 
meg  az  1967ben  kezdődő  Nyírbátori Zenei Napok  fesztiválrendezvény  elindításában.  Az  ország 
legrégebbi  zenei  rendezvényén  évrőlévre  magyar  és  a  külföldi  karmesterek,  zenei  előadók  és 
művészek  kiválóságai  léptek  fel,  a  város  és  környék  műemléktemplomaiban  adtak  hangversenyt, 
amelyeket átlagosan 15002000 fő látogat évente. Mindezek hatására kapta meg Nyírbátor a „Zene 
Városa” címet az ország közvéleményétől.  

 Új  színfoltot  jelentett  1992  óta  a  Szárnyas  Sárkány  Hete  keretében  megrendezésre  kerülő 
Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál, amely a magyarországi utcaszínházi forma rangos bemutatkozási 
lehetősége évente 80009000 résztvevővel. A rendezvény különlegessége, hogy a fesztivál helyszín 
építészeti és funkcionális kereteit a mindenkori fellépők igénye alapján készítik el. 2002 óta már egy 
középkori hangulatot felidéző – mintegy 300 néző befogadására alkalmas – mobil színház, a „Korona 
színház” is kiszolgálja a fesztivált.  

 Hagyományosan júniusban kerül megrendezésre a Bátori Lovasnapok. 

Az önkormányzat a Kulturális Alapból minden évben támogatást nyújt művészek, kulturális csoportok, civil 
szervezetek működéséhez és programok megvalósításához. Számos civil szervezet tevékenykedik a kultúra, 
a közművelődés területén: 

 LIONS CLUB Alapítvány, 
 Nyírbátorért Alapítvány, 
 SzabolcsSzatmárBereg Megyei Népművelők Közhasznú Egyesülete, 
 TALÁN TEÁTRUM Alapítvány, 
 TÉRKAPCSOLAT Alapítvány, 
 Bátor Mazsorett Egyesület, 
 Nyírbátori Tinódi Kulturális Egyesület Vegyes Kórus, 
 Nyugdíjas Értelmiségi Egyesület, 
 Báthori István Nyugdíjas Klub, 
 Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Közművelődési intézmények 4 7 8 6 3 3 4 5 6

Rendszeres művelődési foglalkozások 478 431 1001 681 961 1014 820 600 1847

Rendszeres művelődési formákban 

résztvevők
588 1339 1730 819 675 18184 265 271 2079

Kulturális rendezvények 173 257 289 230 222 250 214 205 258

Kulturális rendezvényeken részt vevők 30 400 57 988 79 651 73 867 64 171 60 206 51 152 42 780 54 170

Alkotó művelődési közösségek n.a. 12 17 15 8 11 10 11 17

Alkotó művelődési közösségek tagjai n.a. 271 329 254 97 118 93 95 196
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 Báthory István Múzeum Baráti Kör, 
 Nyírbátori Roma Összefogás Egyesület, 
 ZHUTIPE Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány, 
 Nyírbátor Város Közbiztonságáért Közalapítvány. 

A lakossági ötletbörzéken több olyan probléma is felmerült, amelyek gátolják a város kulturális életének 
további fejlődését, vagy akár a már jelenleg is elérhető szolgáltatások igénybevételét: 

 jóllehet  több  szakkör  rendszeresen  működik,  a  lakosok  nem  feltétlenül  ismerik  ezeket  a 
lehetőségeket; 

 a hátrányos helyzetűek részvétele a kulturális programokon viszonylag korlátozott; 
 a roma kultúra megőrzésére, átörökítésére nincsenek megfelelő lehetőségek; 
 a  megváltozott  családitársadalmi  elvárások  és  formák  miatt  a  gyermekes  szülők  nehezen  tudják 

megoldani a gyermekfelügyeletet, így nem tudják látogatni a kulturális programokat; 
 a fiatal korosztályt megszólító rendszeres és/vagy szünidei programok kínálata szűk, nem nyújt valódi 

alternatívát a virtuális közösséggel és az online tartalmakkal szemben; 
 a helyi tehetséges fiatalok felkarolásának nincs meg a kiépült rendszere. 

3.1.6 Sport és egyéb szabadidős szolgáltatások 

Nyírbátor változatos sportélete a helyi közösség egyik összetartó ereje,  az  önkormányzat  évtizedek  óta 
támogatja  a  sportegyesületeket,  aminek  jogszabályi  alapját  az  önkormányzat  testnevelés  és  sport 
feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 12/2001. (V. 31.), valamint a helyi 
civil  szervezetek  önkormányzati  támogatásának  rendjéről  szóló  3/2016.  (II.24.)  rendeletek  teremtik  meg. 
Jelenleg  20  sportegyesület  és  alapítvány  működik  a  városban.  Az  iskolai  testnevelésen  túl  a  diák  és 
tömegsport, a versenysport, az utánpótlásnevelés, valamint a sportlétesítmények üzemeltetése jelentik az 
ágazat feladatait. A helyi tehetségek támogatása (pl. ösztöndíj formájában) még nem valósult meg. 

9. táblázat: Önkormányzati sporttámogatások (2010-2015) 

 

Forrás: Nyírbátor Város Önkormányzata 

Sportegyesületek és -alapítványok: 

 Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor SE 
 Bátori Sárkány Úszóegyesület 
 "Báthory István" Diák SE 
 "Bátor" AutóMotor RallyCross SE 
 BátorFitt Testépítő és Erőemelő Egyesület 
 Bátorkarate SE 
 Dragon Paintball Nyírbátor 
 Edison Rádió Club 
 Éltes Diáksport Egyesület 
 Keleti Motoros Egyesület 
 Kovi Szabadidő Egyesület 
 Nyírbátori "POLICE" SE 
 Nyírbátori Asztalitenisz SE 

 Nyírbátori Football Club SE 
 Nyírbátori Lovas Egyesület 
 Nyírbátori  Lovas  Sport  és  Hagyományőrző 

Egy. 
 Nyírbátori Sakk SE 
 Póker Club 77 Egyesület 
 RÖPPAPA Szövetkezeti SE 
 Természetbarát SE 
 Városi Kézilabda Klub 
 VASAS Horgászegyesület 
 Zrínyi Diák Sportegyesület 
 Nyírbátori Labdarúgásért Alapítvány  
 Nyírbátori Sporttehetségekért Alapítvány 

Év
Üzemeltetési/Működési 

támogatás (Ft)

Támogatott szervezetek 

száma (db)

2010 12 441 000 13

2011 17 441 000 16

2012 17 241 000 16

2013 17 241 000 16

2014 19 500 000 18

2015 25 260 000 17
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Az  elmúlt  időszakban  a  sikeres  projektek  eredményeként  jelentősen javultak a sportolási feltételek  a 
valamennyi  sportegyesület  tekintetében,  illetve  az  utánpótlásnevelés  területén.  A  Zrínyi  úti  iskolában 
megépült  korszerű  sportcsarnok,  műfüves  labdarúgó  pálya,  futó  és  kézilabdapálya  jó  helyszínt  nyújt  az 
iskolai és a tanórán kívüli foglalkozásoknak egyaránt. Az uszoda megnyitásával egész évben biztosítottá vált 
az úszásoktatás. Az évente megrendezésre kerülő ünnepi vetélkedők, sportnapok népszerűek, és kedvelt a 
városi kispályás amatőr labdarúgó bajnokság is.  

Az ötletbörzék folyamán több hiányosság is felmerült a sportolással kapcsolatosan. Nincs például megfelelő 
helyszín az extrém sportok kedvelőinek, akik tábora folyamatosan bővül (a sportpályánál a fiatalok a korábbi 
úszómedencében extrém kerékpárpályát alakítottak ki, amely nem felel meg az előírásoknak), de ugyanígy 
hiányoznak a rendszeres szabadtéri mozgásra alkalmas helyszínek  (pl.  futópálya, kondipark,  tornapálya) – 
miközben  egyre  többen  választják  ezeket  a  mozgásformákat.  Jelenleg  jellemzően  az  erdő  szélén  vagy  a 
műfüves pálya mentén futnak (utóbbit kb. 100 fő használja rendszeresen) – sok esetben kisgyermekes szülők, 
akik  nem  tudják  lekötni  gyermekeiket  a  sportolás  ideje  alatt.  Az  idősek  és  a  mozgásukban  korlátozottak 
esetében is hiányosságként merült fel a számukra alkalmas mozgásformák feltételeinek biztosítása. 

3.1.7 Közszolgáltatások 

A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon tervezi 
és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű szolgáltatások elérhetősége 
– az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása az 
elmúlt években megtörtént, illetve a még szükséges kisebb léptékű beruházások előkészítése folyamatban 
van.  Az  érintett  szervezetek  településen  belüli  együttműködése  példaértékű,  de  a  település  határain 
túlmutató partnerségek is kialakultak. A közszolgáltatások magas színvonalú ellátása hosszú távon pozitívan 
befolyásolja a lakosság életminőségét, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás mérséklődéséhez 
is hozzájárulhat. 

Köznevelés 

A  köznevelés  intézményrendszere  az  elmúlt  években  jelentős  átalakuláson  esett  át.  A 4  tagintézménnyel 
rendelkező  Nyírbátori  Meseház  Óvodát  az  önkormányzat  működteti.  A  Nyírbátori  MagyarAngol 
Kéttannyelvű  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  fenntartója  jelenleg  az  állam,  a  működtetés 
feladatait  az  önkormányzat  végzi.  Emellett  református  és  katolikus  egyházi  fenntartású  alapfokú oktatási 
intézmények is működnek Nyírbátorban. A tanítási szünetekben a gyermekes családok számára gondot jelent 
a gyermekek felügyelete. 

A  középfokú  képzés  1 egyházi  fenntartású  gimnázium  és 1  állami  fenntartású szakképző  intézmény  által. 
Annak  érdekében,  hogy  a  helyi  munkaerőpiaci  kínálat  igazodni  tudjon  a  Nyírbátorban  működő  cégek 
munkaerő  igényéhez,  a  város  vezetése  szoros  együttműködésre  törekszik  a  szakképző  intézmény 
vezetésével, koordináló szerepet tölt be a cégek és az intézmény között. 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat hatása az oktatási rendszerre korlátozott. A helyi alap 
és középfokú köznevelési rendszerben jelen lévő mintegy 3000 helybeli és bejáró gyermek hosszabb távon 
biztosíthatja a munkaerő utánpótlását, még akkor is, ha az intézményekbe járó diákok száma ingadozik. A 
szakképzési kínálat tervezése során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a munkaadók szükségleteit. 

Egészségügyi és szociális ellátás 

Az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás rendszere jól szervezett, minőségi és mennyiségi 
mutatói megfelelőek mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások szempontjából: 

 Az egészségügyi alapellátást 5 felnőtt, 3 gyermekorvosi, 4 fogászati körzet, 1 iskolafogászati rendelés, 
5  körzeti,  3  iskolaivédőnői,  iskolaegészségügyi  és  anyatejgyűjtésforgalmazás  tevékenységei 
képezik, továbbá 4 gyógyszertár működik a városban. Az egy házi és gyermekorvosra  jutó  lakosok 
száma (2014ben 1532 fő) a járás (1810 fő) és a megye (1746 fő) átlagához viszonyítva kedvezőbb. 

 A szakellátást a 20092010ben felújított Nyírbátori Szakrendelő biztosítja. Az 1990 m² alapterületű 
egészségügyi központ a fejlesztés eredményeként emelt szintű szakrendelővé vált, amely az egészség 
megőrzésének,  a  betegségek  megelőzésének,  gyors  diagnosztizálásának  és  gyógyításának  térségi 
központja. 
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 A  gyógyító  munkához  jól  kapcsolódik  a  Sárkány  Wellness  és  Gyógyfürdőben  működő  gyógyászati 
kezelő  részleg,  ahol  magas  ásványi  anyag  tartalmú,  minősített  gyógyvíz  mellett  széleskörű 
egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak (pl. reumatológiaimozgásszervi rehabilitáció). 

 A szociális szolgáltatásokat Nyírbátor Város Szociális Szolgálata biztosítja:  
 Napsugár Bölcsőde,  
 hajléktalanok átmeneti ellátása (éjjeli menedékhely),  
 időskorúak/demens betegek tartós bentlakásos/átmeneti/nappali ellátása,  
 családsegítési, gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,  
 szociális étkeztetés,  
 (jelzőrendszeres) házi segítségnyújtás,  
 pszichiátriai betegek/szenvedélybetegek közösségi alapellátása. 

Közüzemi ellátás 

Nyírbátor közüzemi infrastruktúrával és szolgáltatásokkal való ellátottsága országos és megyei 
összehasonlításban kedvező. A lakásállomány jelentős része csatlakozott a közüzemi víz, szennyvízcsatorna 
és  gázhálózatra.  A  szennyvíz  megfelelő  kezelését  és  a  jó  minőségű  ivóvíz  biztosítását  közműtársulások 
létrehozásával  és  fejlesztések  megvalósításával  garantálja  az  önkormányzat.  A  belterületi  csapadékvíz
elvezető  hálózat  folyamatos  rekonstrukciója  ellenére  a  város  egy  részén  fejlesztésre  szorul  a  felszíni 
vízelvezetés.  A  szilárd  hulladék  elszállítása  és  kezelése  –  beleértve  a  szelektív  hulladékot  is  –  megoldott. 
Összefoglalóan kijelenthető, hogy Nyírbátor magas szintű közüzemi szolgáltatásai hozzájárulnak a lakosság 
elégedettségéhez, a vállalkozások kiszámítható működéséhez, valamint a környezeti állapot javulásához is. 

Közlekedés 

A mobilitással kapcsolatosan néhány kedvezőtlen jellemző megfogalmazható. A város közúti közlekedésében 
erősen érvényesül a 471. sz. főút tranzitforgalma és elvágó hatása, ezenfelül hiányosságok jelentkeznek a 
burkolt belterületi utak arányában.  A  parkolóhelyek  száma  elégséges,  de  időszakosan kialakulhat 
kapacitáshiány elsősorban a városközpont területén.  

A  helyközi  és  távolsági  közösségi  közlekedés  alapvetően  befolyásolja,  hogy  egy  város  szolgáltatásait  – 
beleértve a munkahelyek kínálatát  is – más település  lakosai, vállalkozásai milyen gyakran veszik  igénybe. 
Nyírbátor a térség fontos ingázási célpontja, a menetrendszerinti autóbuszok jó kapcsolatot biztosítanak a 
környező településekkel. A vasúti szolgáltatás színvonala elfogadható, bár kihasználtsága alacsony. Utóbbi 
nagymértékben emelhető lenne egy intermodális csomópont létrehozásával, ami a külső elérhetőséget és 
belső mobilitást egyaránt javítaná. A helyi közösségi közlekedés elsősorban az Ipari Parkot szolgálja ki (a helyi 
lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást).  

A  kerékpárút-hálózat  kiépítettsége  a  folyamatos  fejlesztések  ellenére  nem  megfelelő,  ami  a  napi  szintű 
kerékpárhasználók  nagy  száma  miatt  növeli  a  baleseti  kockázatot.  Így  a  hálózat  fejlesztésre  szorul  mind 
belterületen  a  fontosabb  közutak  mentén,  mind  külterületeken  a  környező  településekkel  való  kapcsolat 
megteremtése  céljából,  valamint  a  kiegészítő  infrastruktúrát  is  ki  javítani  kell  pl.  hiányoznak  a  fedett 
kerékpártárolók. A környezetbarát közlekedési formák elterjedése pozitív hatás fejt ki a környezet állapotára 
a károsanyagkibocsátás, a zajszennyezés és a városi klíma szempontjából is. 

A helyi közlekedési rendszer fenntarthatóságának növelése céljából az önkormányzat partnerként részt vesz 
egy  nemzetközi  projekt  előkészítésében,  amely  kifejezetten  arra  irányul,  hogy  a  városokat  élhetőbbé, 
„sétálhatóbbá”  tegyék  (WalkBikeCity  projekt).  A  helyi  közlekedési  rendszer  újragondolása  azért  is  fontos, 
mert bizonyos városrészek között az összeköttetés nem megfelelő (pl. belvárosfürdő), hiányzik egyfajta taxi
szolgáltatás és kerékpárkölcsönző rendszer (akár közösségi alapon szervezve is). 

3.1.8 Gazdaság 

A SzabolcsSzatmárBereg Megyei Területfejlesztési Koncepció Nyírbátort a megye 3 gazdasági decentruma 
közé sorolja. A város a keletnyugati ipartengely egyik jelentős iparosodott csomópontja, amelynek határon 
átnyúló hatásai Nagykároly irányában is érzékelhetők. Nyírbátor szerepe a megye gazdaságában kiemelkedő 
annak  ellenére,  hogy  egy  alapvetően  mezőgazdasági  jellegű  térség  központja,  így  agrárhagyományai  is 
jelentősek.  Gazdasági  szerepkörét  igazolja,  hogy  az  egy  lakosra  jutó  bruttó  hozzáadott  érték  722,9  eFt 
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szemben a megyei 546,8 eFttal, továbbá hogy a megyei középvállalkozások kb. 6%a Nyírbátorban működik. 
Ennek  megfelelő  alapot  nyújtanak  a  folyamatosan  bővülő  üzleti  szolgáltatások  és  infrastruktúra:  a 
helyhiánnyal küzdő és emiatt bővíteni tervezett Ipari Park, valamint az Inkubátorház és Szolgáltató Központ. 

Kedvezőtlen azonban, hogy a működő vállalkozások száma folyamatos csökkenést mutat (2001: 969 db, 2013: 
641).  A  vállalkozások  ágazati  megoszlása  alapján  kiemelkedik  a  tercier  szektor  részesedése  –  biztosítva  a 
széleskörű lakossági alapszolgáltatások elérhetőségét, míg az ipariépítőipari vállalkozások aránya viszonylag 
alacsony  (kb.  16%),  azonban  foglalkoztatási  potenciáljuk  kiemelkedő.  A  munkaadók  és  a  potenciális 
beruházók  számára  folyamatos  problémát  jelent  a  megfelelő szakképzettséggel rendelkező és/vagy 
betanítható munkaerő hiánya úgy, hogy közben kifejezetten magas a nyilvántartott álláskeresők száma is 
(2016  márciusában  1000  fő),  azaz  egyértelműen  strukturális munkanélküliségről  beszélhetünk  (a 
munkanélküliségi ráta 11,74% szemben az országos 6,31%kal). A kihívásoknak való megfelelés érdekében az 
önkormányzat aktív helyi gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési tevékenységet folytat. 

SzabolcsSzatmárBereg megyében négy nagy idegenforgalmi magterület azonosítható. A Nyírségi turisztikai 
gyűrű központi tengelye NyíregyházaNyírbátor vonal mentén helyezkedik el. Az itt található települések a 
megyei  idegenforgalom  mintegy  kétharmadát  bonyolítják  le  –  részben  az  elmúlt  évek  nagy  turisztikai 
beruházásainak köszönhetően. A gazdaság egyre gyorsabban fejlődő ágazata Nyírbátorban a turizmus, a 
pénzügyigazdasági  válság  miatt  bekövetkező  kedvezőtlen  tendenciák  az  elmúlt  években  egyértelműen 
megfordultak – köszönhetően elsősorban az elmúlt években végrehajtott jelentős turisztikai fejlesztéseknek: 

 dinamikusan növekedett a vendégek és különösen a vendégéjszakák száma, ami kedvezően hat az 
általuk elköltött összegre is; 

 jóllehet a belföldi turizmus tekintetében is pozitív változások mutatkoznak meg, Nyírbátor esetében 
elsősorban a külföldi kereslet élénkült meg – 2013ban a külföldiek már csaknem ugyanannyi éjszakát 
töltöttek el a településen, mint a hazai turisták (a megyében a külföldiek aránya csak 29%os). 

A város legnagyobb vonzereje a gyógy- és termálvíz, valamint a vallási és történelmi emlékek. A potenciál 
nagyobb  fokú  kihasználása  érdekében  került  sor  a  „Hit  és  Egészség”  kiemelt  turisztikai  projekt 
megvalósítására,  amelynek  részeként  létrehozták  a  Sárkány  Wellness  és  Gyógyfürdőt,  restaurálták  a 
műemlék  Református  és  Minorita  templomokat,  kialakították  a  Várostörténeti  sétányt,  és  felújították  a 
Báthori  Várkastélyt.  Nemzetközi  projekt  keretében  lovardát  alakítottak  ki,  amely  jó  alapot  jelent  a  lovas 
turizmus térségi jelenlétének megerősítésére. Nyírbátor további látványosságokkal és kulturális kínálatának 
folyamatos fejlesztésével tervezi erősíteni idegenforgalmi vonzerejét, amit a térség egyéb turisztikai kínálata 
is szinergikusan kiegészít (pl. falusi turizmus), de a kapcsolódási pontok még nem teljeskörűek. Ennek ellenére 
az  idegenforgalomhoz  kapcsolódó  egyéb  szolgáltatások  és  azok  kiszolgáló  infrastruktúrája  egyelőre 
hiányosnak értékelhető, többek között a szállásférőhelyek száma (2014ben 548 db), a kínált szolgáltatások 
palettája,  minősége  nem  illeszkedik  teljes  mértékben  a  elvárásaihoz.  Ez  abban  is  megmutatkozik,  hogy  a 
vendégforgalom  növekedése  ellenére  az  átlagos  tartózkodási  idő  a  kereskedelmi  szálláshelyeken  nem 
emelkedett: évek óta 2,3 éjszaka körül mozog (megyei átlag: 2,1). Jóllehet Nyíregyháza központtal működik 
a turizmus koordinációja (lásd 3.2.3 fejezet), de erre helyi szinten is nagy igény mutatkozik. 

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

3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg 

A  20142020  közötti  időszak  operatív  programjai  közül  a  Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  (TOP) 
Programhoz  kapcsolódik  a  Helyi  Közösségi  Fejlesztési  Stratégia.  A  helyzetfeltárásban  összefoglalt 
információkra építve a TOP7.1.116 felhívásban felsorolt támogatható tevékenységek alapján legerősebb a 
koherencia az alábbi aktuális felhívásokkal: 

 TOP2.1.215  Zöld  város  kialakítása:  mindkét  felhívás  lehetővé  teszi  kulturális,  közösségi  terek, 
közterek fejlesztését, valamint különböző soft jellegű, népességmegtartást és közösségfejlesztést is 
célzó tevékenységek megvalósítását; 

 TOP4.3.115 Leromlott városi területek rehabilitációja és TOP5.2.115 A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok: a két felhívás alapvető célja a hátrányos helyzetű 
lakosság  felzárkózása  és  társadalmi  integrációja,  amit  egymást  szinergikusan  kiegészítő 
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infrastrukturális  és  soft  tevékenységek  kombinációjával  lehet  és  kell  elérni  –  a  HKFSben  is 
szerepeltethetők olyan műveletek, kulcsprojektek, amelyek részben átfedésben vannak az említett 
két felhívás támogatható tevékenységeivel. 

A TOP mellett az Emberi Erőforrás Fejlesztési OPt, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági OPt lehet 
megemlíteni a HKFSsel kapcsolatosan: 

 az EFOP kiemelten foglalkozik a társadalmi együttműködés erősítésével, amiben helyi szinten a HKFS
nek fontos szerepet tölt be; 

 a KEHOP keretein belül szerepet kap a környezeti szemléletformálás, amely szintén megjelenhet a 
HKFS műveletei között. 

A  TOP7.1.116  felhívás  követelményeinek7  megfelelően  a  HKFS  keretében  nem  fogunk  olyan  fejlesztést 
támogatni, illetve tevékenységet megvalósítani, amelyre más európai uniós felhívás keretében (legyen szó 
akár ágazati operatív programról, akár a TOPról) az érintett támogatást igénylő már elnyert pályázati forrást. 
A HACS vállalja, hogy a munkaszervezet igény esetén tanácsadást, információt nyújt a helyi szereplőknek más, 
a  HKFS  hatókörén  kívül  eső  felhívásokkal  kapcsolatosan  is,  ezáltal  erősíthető  a  helyi  közösség 
forrásabszorpciós képessége. A műveletek részletes bemutatását a 6.1 fejezet tartalmazza. 

3.2.2 HKFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek 

A  HKFS  tartalmát  alapvetően  SzabolcsSzatmárBereg  megye  területfejlesztési  koncepciója,  stratégiai  és 
operatív  programja,  Nyírbátor  Város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája,  valamint  a  Helyi 
Esélyegyenlőségi Program befolyásolja, ezért az alábbiakban ezek bemutatása történik meg. 

Megyei területfejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, integrált területi program (ITP) 

SzabolcsSzatmárBereg megye felsorolt fejlesztési dokumentumai az alábbi átfogó célokat fogalmazzák meg 
az elvégzett komplex helyzetértékelésre alapozva: 

 Aktív megye  Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése, 
 Szolidáris megye  A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása, 
 Vonzó megye  Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése. 

Ezek  megvalósítását  7  stratégiai  cél  szolgálja,  amelyekhez  a  20142020as  időszakra  vonatkozó  operatív 
program és ITP 10 fejlesztési prioritást rendelt. 

4. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai céljainak és prioritásainak összefüggései 

 
Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 

                                                           
7 3.3 fejezet (nem támogatható tevékenységek) 
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A  SzabolcsSzatmárBereg  Megyei  Területfejlesztési  Koncepció  meghatározza  a  megye  stratégiai 
térszerkezetét – lehetővé téve a célok területi fókuszáltságát. A Koncepció három nagyobb csoportba, azokon 
belül  pedig  hat  alkategóriába  sorolja  a  településéket.  Nyírbátor  a  megye  decentrumai  közé  tartozik 
Kisvárdával és Mátészalkával együtt. 

5. ábra: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció földrajzi fókuszai 

 
Fejlett centrum:  
A nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése. 
  Nyíregyháza 
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:  
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 
  Decentrum 
  Járásközpont 
  Egyéb város 
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák:  
A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése. 
  Külső perifériák 
  Rurális térségek 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 

Ez alapján Nyírbátor vonatkozásában a 6. prioritás bír a legnagyobb jelentőséggel, de a város adottságainál 
és  lehetőségeinél  fogva  több  megyei  szintű  cél  eléréséhez  is  hozzá  tud  járulni  (mindhárom  átfogó  cél, 
valamint az 1., 2., 6. és 7. stratégiai célok). Ezenkívül Nyírbátor fontos eleme a keletnyugati ipartengelynek, 
valamint a Nyírsági turisztikai gyűrűnek is. 

6. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedés tengelyei és rekreációs körzetei 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 
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Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Nyírbátor  ITSét  és  a  részletesen  kidolgozott  Megalapozó  Vizsgálatot  2015  szeptemberében  hagyta  jóvá  a 
képviselőtestület (módosítás: 2016. április). Az ITS keretében megalkottunk egy komplex célrendszert. 

7. ábra: Nyírbátor jövőképének elérését szolgáló átfogó és tematikus célkitűzések 

 

Forrás: Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

8. ábra: AZ ITS teljes célrendszere 

 
Forrás: Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A HKFS szempontjából meghatározó célok az alábbiak: 

 Kulturális értékek és hagyomány átörökítése, 
 Magas életminőség biztosítása, 
 Fenntartható város megteremtése, 
 a tematikus célok közül a T2, T3, T5 és T6 célkitűzések, 
 a városrészi célok közül pedig elsősorban a V1, V2, V4, V5, V6 és V7 célok. 
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Ezenkívül  az  ITS  tartalmazza  a  célok  eléréséhez  szükséges  legfontosabb  fejlesztéseket,  beavatkozásokat, 
programokat (37 db), amelyek közül kiemelendő a térségben élők helyi identitásának erősítése, valamint a 
különböző kulturális és  rekreációs,  illetve a népességmegtartó erő  javítását erősítő beavatkozások. Az  ITS 
fontos része az Antiszegregációs Program, amely a város szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosok 
komplex felzárkózására és társadalmi integrációjára irányul (ezt a célt szolgálja az önkormányzat által a TOP
5.2.115 felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem is). 

Nyírbátor Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

A  HEP  olyan  általános  jellegű  célokat  fogalmaz  meg,  amelyeket  valamennyi  tervezett  fejlesztés  esetében 
szem előtt kell tartanunk: 

 egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, 
 közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés, 
 diszkriminációmentesség, 
 szegregációmentesség, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése. 

A HEP intézkedési tervében esélyegyenlőségi célcsoportonként felsoroltuk a legfontosabb beavatkozásokat 
– ezek  a  célcsoportok  egy  része  a  HKFS esetében  is alapvető  fontosságúak  (félkövérrel  kiemeltük  a  HKFS 
szempontjából releváns intézkedéseket). 

10. táblázat: HEP intézkedései célcsoportonként 

 
Forrás: Nyírbátor Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Esélyegyenlőségi 

célcsoport
HEP-intézkedés

Helyi igény szerint szakképzés elindítása, szakképzésre irányítás, 

koordinálás

Egészségügyi vizsgálatok, prevenciós szűrővizsgálat népszerűsítése

Kulturális programok szervezése

Háztartásvezetési, családfenntartási tanácsadás, előadások lehetőségének 

biztosítása

A munka világába való visszavezetés-tréningek

Étkezési támogatások, nyári étkezés, nyári táborok, programok szervezése

Szegregáció/telephez közeli közösségi tér kialakítása

Életesélyeket romboló devianciák előfordulásának csökkentése

Több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

Segítő programok nők számára, korszerű ismeretek megszerzését célzó 

képzések, bölcsődei férőhelyek bővítése, önkéntes munka

Idők számára aktivitást megőrző programok szervezése

Időskori prevenció szemléletének erősítése, előadások, szűrővizsgálatok 

szervezése

Civil szervezetekkel, lakókörnyezetben lévő egyéb szervezetekkel való 

felmérés

Támogató szolgálat által fuvarozható személyek körének bővítése

Kötelező önkéntes programokba idősgondozás beillesztése

Intézmények akadálymentesítése

Honlap fejlesztés

Ellátottak, szülők, családtagok, civil szervezetek részére programok, 

képzések szervezése

Mélyszegénységben 

élők, romák

Gyermekek

Nők

Idősek

Fogyatékkal élők
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3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást 
támogató programok, szolgáltatások 

A  HKFS  tartalmát  helyi,  térségi  szinten  leginkább  a  nyírségi  turisztikai  desztinációs  menedzsment  (TDM) 
szervezet,  valamint  a  tervezett  foglalkoztatási  paktum  tevékenységei  befolyásolhatják.  Ezek  mellett 
felsorolásjelleggel bemutatjuk azokat a már benyújtott támogatási kérelmeket és  tervezett  fejlesztéseket, 
amelyeknél kiemelt figyelmet kell fordítani a települési, térségi szintű koordinációra a HKFS vonatkozásában 
(a  korábban  megvalósított  fejlesztéseket  az  ITS  részletezi).  A  11.  táblázatban  felsorolt  beavatkozások 
többségét  csak  akkor  lehet  végrehajtani,  ha  megfelelő  mértékű  támogatást  kap  hozzá  a  megvalósításért 
felelős szervezet és partnerei. (Az érintett műveletek leírásánál részletesebben is ki fogunk térni a szinergikus 
kapcsolatokra.)  Mindegyik  esetben  bemutatjuk  a  HKFS  és  az  érintett  programok,  projektek 
komplementaritását, koherenciáját. 

Nyírség Turizmusáért Egyesület 

Nyírbátor Város Önkormányzata tagja a Nyírség Turizmusáért Egyesületnek, amely a Nyírség tájegység TDM
feladatait  látja  el  –  összefogva  a  térség  turisztikai  szereplőit:  a  turisztikai  attrakciók,  szolgáltatások 
tulajdonosait, üzemeltetőit, a helyi önkormányzatokat, a civil szervezeteket, intézményeket, a turizmushoz 
közvetlenül  és  közvetve  kapcsolódó  vállalkozásokat.  A  szervezet  gondoskodik  a  Nyírség  és  Nyíregyháza 
értékeinek és szépségeinek összegyűjtéséről, úti csomagok és kínálatok összeállításáról.  

A HKFS alapvetően nem turisztikai fókuszú, azonban a város kulturális és rekreációs kínálata, valamint a helyi 
közösség  identitástudata  fontos  építő  köve  lehet  nemcsak  Nyírbátor,  de  az  egész  térség  idegenforgalmi 
vonzerejének. A HACS vállalja, hogy együttműködik a Nyírség Turizmusáért Egyesülettel – ezáltal biztosítható 
az  információáramlás  a  két  szervezet  között.  A  TDMszervezet  tevékenysége  hozzájárulhat  ahhoz,  hogy 
Nyírbátor élénk kulturális élete ismertté és keresetté váljon a potenciális vendégek körében. 

Foglalkoztatási paktum 

Nyírbátor  Város  Önkormányzata  –  széleskörű  helyi  és  megyei  partnerségben  –  foglalkoztatási  paktum 
létrehozását  tervezi, amely nagymértékben segíti a  térség  foglalkoztatási helyzetének  javítását. A paktum 
célja,  hogy  az  Európa  2020  Stratégia  által  a  foglalkoztatás  területén  megfogalmazott  célkitűzések 
megvalósulásához  helyi  szintű  foglalkoztatási  és  gazdaságfejlesztési  programok  kidolgozásával  és 
megvalósításával  járuljon  hozzá.  A  vállalkozások  és  egyéb  munkáltatók  munkaerőigényeiből  kiindulva, 
képzési és foglalkoztatási programokat valósíthatók meg, amely hozzájárul a munkaerőpiac bővítéséhez, a 
hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és 
elhelyezkedéséhez,  valamint  a  szereplők  együttműködésének  erősítéséhez.  Különösen  fontos,  hogy  azok, 
akik a munkaerőpiacra való belépés tekintetében fokozott nehézségekkel szembesülnek, személyre szabott 
segítséget kapjanak hátrányaik  leküzdéséhez,  foglalkoztathatóságuk  javításához és az elhelyezkedéshez. A 
paktum  indokoltságát  alátámasztja,  hogy  a  munkáltatók  részéről  jelentős  igény  mutatkozik  a  szakképzett 
munkaerő  iránt,  ami  várhatóan  az  elkövetkező  időszakban  tovább  fog  növekedni.  A  munkaerőhiány  és  a 
munkaerőkínálat egyidőben van jelen a városban: a regisztrált álláskeresők szakképzettsége nem minden 
esetben felel meg a munkaadók elvárásainak.  

A tervezett foglalkoztatási partnerségen belül nagy hangsúlyt fog kapni a befektetésösztönzési tevékenység, 
valamint a helyi termék és szolgáltatásfejlesztés. A szoros együttműködés a majdani paktumiroda és a HACS 
munkaszervezete  között  elsősorban  ezeknél  a  tevékenységeknél  lesz  fontos  egyfelől  az  esetleges 
párhuzamosságok  elkerülése,  másfelől  a  megvalósított  tevékenységek  szinergikus  hatásainak  felerősítése 
érdekében. 
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11. táblázat: A HKFS tartalmát közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló tervezett fejlesztések 

 
Forrás: Nyírbátor Város Önkormányzata 

3.2.4 Helyi közművelődési rendelet 

Nyírbátor Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2000. (XII.13.) ÖKT számú rendelete szól a helyi 
közművelődési  tevékenység  támogatásáról – megfelelve az 1997. évi  CXL.  törvény 77. §ának. A  rendelet 
célja,  hogy  a  testület  a  helyi  lakosság  művelődési  érdekeinek  és  kulturális  szükségleteinek 
figyelembevételével meghatározza a kötelező önkormányzati feladatokat  biztosítva a lakosság művelődési 
igényeinek törvényben előírt feltételrendszerét, és megalapozva a fejlesztés lehetőségeit. 

Kiemelt célok: 

 a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,  
 felnőttoktatási és az  iskolai képzést kiegészítő képességfejlesztő  lehetőségek biztosítása, a humán 

erőforrás fejlesztése,  
 a  település  hagyományainak  ápolása,  a  lokálpatriotizmus  erősítése,  hagyományőrző  közösségek 

működésének segítése,  
 találkozók,  fesztiválok,  kiállítások  rendezése,  kapcsolatok  bővítése  a  testvérvárosok  kulturális 

intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása,  
 az  ifjúság  kulturális  életének,  művelődési  kezdeményezéseinek  segítése,  az  időskorú  népesség 

közösségi  életének  támogatása,  a  civil  közösségek  kulturális  kapcsolatainak  erősítése, 
együttműködésének ösztönzése, 

 az etnikai kultúra értékeinek megismertetése. 

A rendelet  

 azonosítja a helyi közművelődési feladatok körét, 
 meghatározza a közművelődési feladatellátás szervezeti keretei, személyi feltételeit,  

Társadalmi együttműködést 

erősítő komplex program 

Nyírbátorban

Nyírbátor Város Önkormányzata TOP5.2.115

Hátrányos helyzetűek felzárkózása és társadalmi 

integrációja

Közösségfejlesztési és egyéb tevékenységek a 

szegregátumban élők számára

Leromlott városrész 

infrastrukturális fejlesztése
Nyírbátor Város Önkormányzata TOP4.3.115 Közösségi ház felújítása a szegregátumban

Nyírbátori Ipari Park 

fejlesztése
Nyírbátor Város Önkormányzata TOP1.1.115

Az Ipari Park bővítésével várhatóan tovább nő a 

városba ingázók, azaz a város által nyújtott 

(köz)szolgáltatásokat igénybe vevők száma

Zöldfelület fejlesztése és 

közösségi tér kialakítása 

Nyírbátorban

Nyírbátor Város Önkormányzata TOP2.1.215

Zöldterületek, közterek megújítása, a könyvtár 

felújítása és azon belül internet kávézó 

létrehozása

Soft tevékenységként városmarketing program 

kidolgozása és megvalósítása

Meglévő kerékpárutak 

hálózati rendszerré történő 

fejlesztése

Nyírbátor Város Önkormányzata TOP3.1.115

A kerékpárutak kiépítése alapot jelent a 

környezetbarát közlekedési forma 

elterjedéséhez, ezt egészíthetik ki a HKFS 

tevékenységei

Gyógyhelyfejlesztés Nyírbátor Város Önkormányzata
GINOP7.1.3

2015

Szénaréti tó környezetének rekreációs célú 

fejlesztése (fogadóépület, büfé, ajándékbolt, 

apródképző, terápiás lovaglás, kondipark, 

játszótér)

Barnamezős fejlesztés a 

belvárosban
Nyírbátor Város Önkormányzata TOP2.1.115

Szórakoztató központ építése, utak kivitelezése, 

zöldfelületek megújítása

Turisztikai fejlesztés Nyírbátor Város Önkormányzata TOP1.2.115

Református templom környezetének megújítása, 

Minorita templom udvarának fedése, Szabadtéri 

vallástörténeti kiállítás, Várostörténeti sétány 

folytatása, Zarándok úton táblák elhelyezése

Felelős/konzorciumvezető
Fejlesztés/támogatási 

kérelem megnevezése
Forrás Kapcsolódás jellege, szinergia
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 valamint  szabályozza  az  önkormányzat  és  releváns  szervezetei  számára  a  külső  és  belső 
együttműködés formáit, területeit.  

Nyírbátor Város Önkormányzata a HACS tagjaként vállalja, hogy a jelen stratégiához kapcsolódó támogatási 
szerződés  megkötéséig  módosítja  közművelődési  rendeletét  a  HKFS  eredményeinek  fenntarthatósága 
érdekében. 

3.3 SWOT 

A SWOT elemzés a belső tényezők összefoglaló értékelése során azokra az erősségekre és gyengeségekre 
mutat rá, amelyek a HKFS célrendszerének megalkotása és a műveletek azonosítása szempontjából fontosak, 
és amelyek esetében a HACSnak  lehetőségében áll azokra aktívan reagálni. Fontos az erősségekben rejlő 
potenciálok kihasználása, illetve a gyengeségek mérséklése.  

A település kulturális és közösségi életére ható külső tényezők a HACS működésén túlmutatnak, azokat a 
HACS  befolyásolni  nem  tudja  –  éppen  emiatt  a  lehetőségek  és  veszélyek  (ellentétben  az  erőségekkel  és 
gyengeségekkel) nem jelenhetnek meg minden esetben a helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarészekben. 
A  HACS  szerepe  ebben  az  esetben  a  lehetőségek  kihasználásában,  illetve  a  potenciális  veszélyek 
elhárításában, azok hatásainak mérséklésében áll. 

A  SWOT  elemzés  összeállítása  során  kiemelt  figyelmet  fordítottunk  arra,  hogy  a  helyzetfeltárás  minden 
lényeges  eleme  megjelenjen  benne,  illetve  hogy  tartalmazzon  annyi  érdemi  információt,  ami  alapján  a 
célokat megalapozó kiinduló állapot megítélhető. 

12. táblázat: Nyírbátor mint HKFS-akcióterület SWOT-elemzése 

 Erősségek Gyengeségek 
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Aktív kulturális, közösségi és sportélet jellemző a 
városban 
A kulturális és szabadidős szolgáltatások 
intézményi, szervezeti feltételrendszere kedvező 
Széleskörű kulturális kínálat biztosított a helyi, 
térségi lakosok és a turisták számára egész évben 
A Kulturális Központ valódi szervezőerőként 
működik 
Nyírbátor változatos sportélete a helyi közösség 
egyik összetartó ereje  
Erős a lokálpatriotizmus, a helyi identitástudat, 
amit a helyi történelmi örökség, hagyományok és 
kultúra is táplál 
A helyi Bátor Újság nemcsak a tájékoztatást 
szolgálja, hanem erősíti a lakosság identitását is 
A civil szervezetek több területen is aktívak, 
tevékenységük kiegészíti/helyettesíti az 
önkormányzati feladatellátást 
Intenzív az együttműködés a civil szervezetek és az 
önkormányzat között 
Az önkormányzat anyagilag is támogatja a helyi 
kulturális, sport és egyéb szervezeteket (Kulturális 
Alap, Sport Alap, Civil Alap) 
Az önkormányzat több eszközzel javítja a helyi 
lakosok komfortérzetét (pl. ingyenes helyi 
közlekedés, Nyírbátor Kártya) 

A könyvtár állapota nem megfelelő 
A lakosok nem feltétlenül ismerik a helyi 
önszerveződő csoportokat, szakköröket 
A hátrányos helyzetűek viszonylag kis számban 
vesznek részt a színvonalas kulturális programokon, 
helyi hagyományaik megőrzése nem megoldott 
A fiatalok igényeihez illeszkedő programok kínálata 
korlátozott 
Az erős helyi identitás ellenére problémát okoz az 
elvándorlás 
A város honlapja nem elég aktuális 
A civil szervezetek egy része nem végez aktív 
tevékenységet 
A szabadtéri és az extrém sportok kedvelői, valamint 
az idősek számára korlátozottak a sportolási 
lehetőségek 
A pozitív tendenciák ellenére a lakosság inkább 
kedvezőtlennek tartja a közbiztonsági helyzetet 
A kisgyermekesek számára nehézséget okoz mind a 
rendszeres sportolás, mind a kulturális 
rendezvényeken való részvétel 
Családbarát szolgáltatások hiányosságai miatt sokan a 
családalapítást már nem Nyírbátorban tervezik 
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  A lakosság iskolai végzettsége a megyei átlaghoz 
közelít és folyamatosan javul 
Az elmúlt években a munkaerőpiaci mutatók 
javuló tendenciát mutatnak 

Növekszik a szelektív elvándorlás mértéke 
Folyamatos a társadalom elöregedése 
Magas a gazdaságilag inaktív lakosok aránya 
Magas a munkanélküliségi ráta, alacsony a 
foglalkoztatottság 
Kedvezőtlen a jövedelmi szint 
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Azt elmúlt években javult a város közlekedés
földrajzi elhelyezkedése (M3 autópálya) 
Az önkormányzat, illetve részben az itt működő 
vállalkozások és civil szervezetek is intenzív 
határmenti partnerségeket tartanak fenn 
Aktív helyi gazdaságfejlesztési és befektetés
ösztönzési tevékenységet folytat az önkormányzat 
A város Ipari Parkkal és Inkubátorházzal 
rendelkezik, amelyek kihasználtsága magas 
Jelentősek a mezőgazdasági hagyományok 
Dinamikusan bővül a szekunder szektor 
A vállalkozók széleskörű tevékenységeket 
folytatnak 
A nemzetközi és országos jelentőségű ipari 
vállalkozások foglalkoztatási kapacitása 
kiemelkedő 
Folyamatosan bővül az üzleti szolgáltatások 
kínálata 
A lakossági alapszolgáltatások spektruma lefed 
minden elvárható területet 
A tercier szektorban működő vállalkozások száma 
emelkedik 
A folyamatosan bővülő, színvonalas turisztikai 
attrakciók fontos vonzerőt jelentenek 
Kiegészítő jellegű turisztikai ágazatok vannak jelen 
a térségben (pl. vallási és falusi turizmus) 

A város az ország keleti, viszonylag periférikus részén 
fekszik 
Elaprózott vállalkozási szerkezet, mikro és 
kisvállalkozások dominanciája jellemző 
Viszonylag alacsony a vállalkozássűrűség – a működő 
vállalkozások csökkenő száma mellett 
Az Ipari Parkban és az Inkubátorházban rendelkezésre 
álló szabad kapacitások területe korlátozott 
Csökken a működő vállalkozások száma 
Strukturális munkanélküliség nehezíti a helyi 
vállalkozások működését és újak letelepedését 
A turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
mutatói nem felelnek meg maradéktalanul az 
elvárásoknak 
Hiányoznak a kiegészítő térségi szintű attrakciókkal 
való kapcsolódási pontok 

A város kiemelkedő ingázási célpont, ami 
időszakosan plusz keresletet indukál a város által 
nyújtott szolgáltatások iránt 

Magas a hátrányos helyzetű roma lakosság aránya 
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A legtöbb szolgáltatás esetében a szükséges 
infrastruktúra megfelelő 
Széles körű és magas színvonalú kulturális, 
oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások 
állnak a lakosság rendelkezésére 
A szolgáltatások egyenlő elérhetősége biztosított a 
város lakosai számára is 
A közszolgáltatási intézmények belső és külső 
együttműködése intenzív 

Egyes közszolgáltatások esetében szükség van 
infrastrukturális fejlesztésre  
A demográfiai változások tükröződnek az egyes 
szolgáltatások iránt megmutatkozó keresletben is, 
amihez az alkalmazkodás rövid távon nehéz 
Az önkormányzat befolyása egyes közszolgáltatások 
esetében a megváltozott fenntartói viszonyok miatt 
korlátozott (pl. köznevelés) 
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A termál és gyógyvíz turisztikailag jól 
hasznosítható 
Kedvezőek az adottságok a megújuló 
energiaforrások hasznosítására 
Magas az erdősültség, rekreációs funkciójú erdő is 
van a településen 
A Szénaréti és a Papok réti tó meghatározó 
állóvizek 
A város környezeti állapota megfelelő (pl. víz és 
levegőminőség) 
Esztétikus és városias a településkép 
A város országos jelentőségű műemlékekkel 
rendelkezik 
A közműellátottság aránya a víz, a szennyvíz, a 
villany és a gáz tekintetében egyaránt magas 
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 
aránya magas  
A belterületi utak többsége szilárd burkolattal 
ellátott 
Szervezett a közösségi közlekedés 

Nagy a város külső energiafüggősége mind a lakosság, 
mind a vállalkozások, mind a közszféra tekintetében 
A településkép nem teljesen egységes 
Alulhasznosított területek találhatóak a 
városközpontban 
A város egyes részein viszonylag alacsony a 
zöldfelületek aránya  
A közparkok egy része felújításra szorul 
A zöldterületek nem alkotnak egységes hálózatot, 
közösségi funkcióik korlátozottak 
A tavak rekreációs funkciói kihasználatlanok 
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 
viszonylag magas, főként a szegregátumban 
A településen áthaladó forgalom részben megterheli 
a város belterületi úthálózatát 
A belterületi utak egy része nem megfelelő minőségű 
A parkolással kapcsolatosan időszakos kapacitáshiány 
alakul ki a városközpontban 
A település kerékpáros úthálózata hiányos 
Hiányzik a taxiszolgáltatás és a kerékpárkölcsönzési 
lehetőség 
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A jövedelmek emelkedésével nő a kulturális 
szolgáltatások iránti kereslet 
A szabadidő értékesebbé válik a lakosok számára, 
így egyre több rekreációs lehetőségre lesz igény 
Az egészséges életmód elterjedésével nő az elvárás 
a különféle sportolási formákra, amelyek egyben 
közösségfejlesztő hatással is bírnak 
A fiatalok felismerik a város értékeit és az itt rejlő 
lehetőségeket, ami hosszú távon csökkentheti az 
elvándorlás mértékét 
A generációk közötti együttműködés javul, a helyiek 
jobban számíthatnak egymásra 
A civil szervezetek megerősödnek és a város 
fejlődésének aktív résztvevőivé válnak 
További jelentős pályázati források megjelenése 
várható 

A megfelelő jövedelemszerzési lehetőségek hiánya 
miatt fokozódik az elvándorlás mértéke, a kulturális 
szolgáltatások iránti kereslet beszűkül 
A helyi közösség nem aktivizálható, nem érzi 
magáénak a fejlesztéseket, így nem is veszi igénybe 
azokat 
Kiéleződhetnek a konfliktusok a helyi közösségen 
belül 
A külső gazdasági jellegű kényszerhelyzetek miatt 
romlik a közbiztonság 
Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 
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A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben tartása 
településfejlesztési húzóerő lehet 
Betelepülő fiatal családok érdeklődése nő a város 
iránt 
A népesség átlagos iskolázottsági szintje emelkedik 
További jelentős pályázati források megjelenése 
várható 

Magas iskolai végzettséget igénylő munkahelyek hiá
nyában a szelektív elvándorlás csökkenti a város 
potenciális munkaerő bázisát 
Folytatódik a népesség elöregedése és az inaktívak 
arányának emelkedése 
A hátrányos helyzetű csoportok aránya tovább 
növekszik 
A foglalkoztatási problémák kezelésének 
elmulasztásával szociális válság alakulhat ki 
A közeli megyeszékhely és régióközpont elszívó 
hatása erősödik 
Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 

K
ö

rn
ye

ze
t 

és
 k

ö
zl

ek
ed

és
 

Javul a lakosság környezettudatossága 
Növekedik az alternatív erőforrásból származó 
energia előállítása iránti igény 
A város arculatához illeszkedő beépítések 
történnek 
Nő a magánerős építkezések és felújítások száma 
Az elkerülő út megépítésének köszönhetően javul a 
közlekedésbiztonság és környezeti állapot 
A környezetbarát közlekedési módok egyre inkább 
elterjednek 
További jelentős pályázati források megjelenése 
várható 

Az energiafüggőség fokozódik 
A természetikörnyezeti értékek károsodnak az 
ökológiai szemlélet hiányában 
Környezetterhelő ipari létesítmények települnek be 
a városba 
A további közlekedési fejlesztések elhúzódása miatt 
a település elérési mutatói nem javulnak 
Növekszik teher és személygépkocsiforgalom a 
betelepülő ipari vállalkozások hatására 
Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 
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Jogszabályi változások következtében a 
járásközpontok jogköre bővülhet, fejlesztési 
forrásai növekedhetnek 
További jelentős pályázati források megjelenése 
várható 

Az önkormányzatok feladat és hatásköre 
kedvezőtlenül alakulhat 
Az önkormányzatok állami forrásai/ 
támogatásai csökkennek, emiatt a rendelkezésre álló 
fejlesztési forrásokat a működésre kell fordítani 
A város nem tudja teljes mértékben kiaknázni a 
járási központi szerepköréből adódó lehetőségeket 
Részleges ellenérdekek esetleges felmerülése a 
járási központ és a járás többi települése között 
Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 
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Az M3 autópályára vezető út felújítása növeli a 
térbeli helyzetből adódó előnyöket, javítja a város 
tőkevonzó képességét 

A kiskereskedelmi tevékenység keresleti és kínálati 
viszonyai kedvezőtlenül változhatnak a 
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 Lehetőségek Veszélyek 

Újabb jelentős befektetők jelennek meg a városban 
A különböző szektorok, szereplők közötti 
együttműködés erősödik 
Intenzívebbé válnak a határon átnyúló gazdasági 
kapcsolatok  
Erősödik a város logisztikai szerepköre 
K+F tevékenységek jelennek meg a primer, 
szekunder szektorokban  
A bio mezőgazdasági termékek iránti kereslet 
növekedése prognosztizálható hazai és európai 
szinten egyaránt 
Nő a belföldi és a külföldi turisztikai kereslet 
A vendégforgalomban előtérbe kerül a kulturális és 
örökségturizmus, valamint a gyógy, wellness és 
termálturizmus 
Csökken az idegenforgalom szezonalitása 
A város vonzerő és szálláshelykínálata nő az 
intenzív befektetői érdeklődés miatt 
További jelentős pályázati források megjelenése 
várható 

multinacionális kereskedelmi láncok és a jogszabályi 
változások miatt 
A gazdasági válság továbbgyűrűző hatásai miatt 
csökkenhet a befektetői érdeklődés Magyarország 
és KeletKözépEurópa iránt 
Erősödnek a város hazai és nemzetközi versenytársai 
a gazdaság minden területén 
A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé válnak 
A turisztikai tendenciák negatívan alakulnak 
Tovább növekednek a különbségek a járásközpont és 
a többi település között 
Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A fejlesztési szükségleteket az útmutatónak megfelelő logika szerint azonosítottuk úgy, hogy egyértelműen 
levezethető  legyen  a  helyzetfeltárásból és  a  SWOTelemzésből.  Fontos  azonban,  hogy  nem  megismételni 
akartuk  a  korábban  leírtakat,  hanem  strukturáltan,  az  okokozati  összefüggések  feltárásával  áttekinteni 
azokat a problémákat, amelyeket a városnak meg kell oldania. 

Nyírbátor hosszú távú fejlődése szempontjából a legnagyobb kihívás egyértelműen gazdasági, munkaerő-
piaci jellegű  –  első  ránézésre  nincs  igazán  kapcsolódási  pontja  a  HKFS  tematikájával,  azonban  a  HKFS 
keretében kezelni kívánt problémák gyökere közvetett módon mégis ebben keresendő. 

1. A  városban  már  most  is  jelen  vannak  nagyfoglalkoztatók,  amelyek  összesen  több  ezer  főt 
foglalkoztatnak, és a kedvező gazdasági környezet, a kiépült (bár bővítésre szoruló) infrastruktúra és 
a  széleskörű üzleti  szolgáltatások alapján várható újabb vállalkozások megjelenése  (az érdeklődés 
folyamatos).  Azonban  a  város  nem  tud  annyi  és  olyan  munkavállalót  biztosítani,  amennyire  és 
amilyenre a munkaadóknak szüksége van. Állandó probléma, hogy az alacsony iskolai végzettséggel 
és munkavállalási motivációval  rendelkező személyek néhány nap után már nem  jelennek meg új 
munkahelyükön, veszélyeztetve ezzel a termelés folyamatosságát. A város jelentős ingázási célpont: 
nemcsak  a  közeli  településekről,  de  a  megyeszékhelyről,  sőt  Debrecenből  is  járnak  napi 
rendszerességgel dolgozni Nyírbátorba. Ez a foglalkoztatóknak járulékos költséget jelent akkor is, ha 
szervezett formában oldják meg a munkavállalók közlekedését.  

2. Mindezzel párhuzamosan jelentős a munkanélküliek száma, akik számára jelenleg a közfoglalkoztatás 
jelent  átmeneti  megoldást.  Jóllehet  az  önkormányzat  igyekszik  hatékonyan  és  észszerűen 
megszervezni a közfoglalkoztatást, de a cél  sokkal  inkább az  lenne, hogy az érintettek alkalmasak 
legyenek az elsődleges munkaerőpiacon megjelenni – csökkentve ezzel a helyi vállalkozások  fent 
említett problémáját. 

3. A helyi munkaerőpiac harmadik kihívása a magasan képzett munkavállalók megtartása. A városban 
működő  vállalkozások  jelentős  része  feldolgozóipari  tevékenységet  folytat,  sok  esetben  csak 
betanított  munkásra  van  szükségük,  kevés  a  szakképzettséget,  felsőfokú  végzettséget  igénylő 
munkahely.  Emiatt  jelentős  a  szelektív  elvándorlás,  a  fiatalok  egy  része  már  a  középiskolai 
végzettségét sem helyben szerzi meg, munkavállalás és családalapítás céljából viszonylag kevesen 
térnek  vissza  a városba.  Ennek  számos  oka van,  amelyből  egy  elemet  tud  a  HACS  eredményesen 
kezelni – ezt az alábbiakban részletesen bemutatjuk. 
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Az  önkormányzatnak  és  partnereinek  viszonylag  korlátozott  a  mozgástere  a  munkahelyteremtésben  és 
abban, hogy rövid távon megfelelő munkaerőt tudjon biztosítani a vállalkozásoknak, a hátrányos helyzetűek 
felzárkózása ugyanis egy kifejezetten hosszú folyamat, amit a város már elkezdett, de pozitív hatásai csak 
később fognak megjelenni. A népességmegtartó erő növelése sem valósítható meg egyik napról a másikra, 
de egyes problémák akár már rövid távon kezelhetők: ilyen a lakosság nem megfelelő komfortérzete, 
amelyet több tényező is befolyásolhat.  

9. ábra: A lakosság komfortérzetét befolyásoló tényezők 

 

Az ábrán látható, hogy a legtöbb ilyen tényező a HKFS keretében – legalább részben – javítható: 

 a közszolgáltatások közül a kultúra, közművelődés területe vonható be, 
 az  esztétikus  környezet  a  HKFS  keretében  jelentheti  kulturális  és  közösségi  terek  kialakítását, 

megújítását, közterek és zöldterületek közösségi célú fejlesztését, 
 a közbiztonság esetében fontos a bizalom és az együttműködés – nemcsak a hivatalos szervek között, 

de a helyi közösségen belül is, a hangsúlyt a megelőzésre érdemes fektetni, 
 a HKFS egyértelműen lehetőséget teremt a rekreációs lehetőségek bővítésére, 
 a helyi közösség megerősítése a TOP7.1.116 felhívás deklarált célja. 

Először potenciális célcsoportok mentén azonosítjuk a legfontosabb szükségleteket, meghatározva hogy az 
egyes  célcsoportok  esetében  milyen  főbb  problémák,  hiányosságok,  elvárások  fogalmazhatók  meg.  Ezt 
követően  tematikusan  is  megvizsgáljuk,  hogy  milyen  szükségletek  rajzolódnak  ki  a  helyzetfeltárás  és  a 
partnerségi folyamat eredményeként. 

3.4.1 Szükségletek célcsoportonként 

Az egyik fő kihívás, amelyet az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség azonosított, hogy a gyermekes szülők, de 
akár nagyszülők számára nehézséget jelent a különböző szolgáltatások igénybevétele, mert nincsenek olyan 
terek, programok, ahol a gyermek és a szülők aktív időtöltése egyidejűleg megoldható. A megváltozott 
családi helyzetek, társadalmi elvárások és egyéni szükségletek miatt átalakultak a gyermeknevelési szokások 
is.  Sok  szülő  szívesen  venne  részt  kulturális  rendezvényeken,  sportolna,  kikapcsolódna  –  közösen  a 
családjával, akár úgy is, hogy minden korosztály a saját igényeinek megfelelő rekreációs lehetőségeket vesz 
igénybe.  Az  ilyen  jelleg  közös  élményszerzéshez  azonban  jelenleg  hiányoznak  mind  a  megfelelő 
infrastrukturális  feltételek  (pl.  sportpálya  mellett  játszótér),  mind  a  szükséges  szolgáltatások  (pl. 
gyermekprogram  biztosítása  színházi  előadás  idejére).  Ez  egy  olyan  szükségletnek  tekinthető,  amelyet 
mindenképpen  kezelni  kell  a  HKFS  keretében  –  lehetőleg  úgy,  hogy  horizontálisan,  minden  beavatkozási 
területnél megjelenjen. 

KomfortérzetKiszámítható 
jövedelem

Magas színvonalú 
(köz)szolgáltatások

Esztétikus 
környezet

Közbiztonság

Rekreációs 
lehetőségek

Összetartó 
közösség
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A gyermekek esetében elsősorban az óvodán, iskolán kívüli rendszeres közösségi, kulturális és rekreációs 
tevékenységek hiányoznak, amelyek – amellett, hogy egyszerűen jól érzik magukat gyerekként (hiszen ez a 
legfontosabb) – mind szocializációjuk, mind különböző kompetenciáik fejlődéséhez hozzájárulhat. Különösen 
fontos  a  szünidőben  olyan,  a  társadalom  széles  köre  által  igénybe  vehető  napi  szintű  elfoglaltság,  amely 
legalább részben tehermentesíti a szülőket úgy, hogy közben értékes élményeket szerezhetnek a gyerekek. 
Az  ötletbörzék  során  problémaként  merült  fel,  hogy  a gyermekek kevéssé ismerik a város történelmét, 
hagyományait, értékeit – ezek megismertetésével már fiatal korban kialakítható egy erős identitástudat. 

A fiatalok városban tartásához, „visszacsábításához” hiányoznak azok a helyszínek és programok, amelyek 
figyelembe veszik elvárásaikat  (pl.  igény  extrém  sportpálya  kialakítására),  és valós alternatívát tudnak 
nyújtani a virtuális kapcsolattartással és élményszerzéssel szemben  (pl.  közös  értékteremtés,  tematikus 
ifjúsági  tábor).  Jelenleg  esténként  sok  esetben  a  piac  területe  jelent  számukra  találkozóhelyet,  ami 
közbiztonsági és együttélési szempontból is aggályos, hiányoznak az olyan megfelelő fedett helyszínek, ahol 
biztonságosan,  másokat  nem  zavarva  tudják  együtt  élménydúsan,  közösségben  eltölteni  szabadidejüket. 
Emellett hiányosságként tapasztalható, hogy a fiatalok egy része kevéssé tudatos a pályaválasztásban, nem 
ismerik megfelelően a helyi lehetőségeket sem. 

Az idősek esetében sokszor merül fel problémaként a magányosság, az elhagyatottság érzése – különösen 
akkor, ha gyermekeik, unokáik más városban, országban élnek. Ezzel párhuzamosan egyre gyakoribb az az 
örvendetes jelenség, hogy az idősek egyre nagyobb része kívánja aktívan eltölteni a munkával eltöltött évek 
utáni időszakot. A várható élettartam kitolódása így nemcsak az egészségügyi és a szociális rendszer számára 
jelent  kihívást,  hanem  a  kulturális  és  a  közösségi  élet  szempontjából  is.  Jóllehet  működnek  nyugdíjas 
szervezetek és idősklubok a városban, de tevékenységüket sokkal szervezettebb formában is el lehetne látni 
olyan, jelenleg hiányzó programok, szolgáltatások biztosításával, amelyek egyfelől segítenek az aktivitás és 
az egészség fenntartásában  (pl.  seniorpark),  másfelől pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősek 
hasznosnak érezzék magukat (pl. önkéntesség). 

A  városfejlesztési  tevékenységek  kiemelt  célcsoportját  képezik  a  mélyszegénységben élők és romák. 
Számukra  olyan  komplex  beavatkozáscsomag  szükséges,  amely  elősegíti  társadalmi  felzárkózásukat  és 
integrációjukat, és egyúttal hozzájárulnak a hagyományaik megőrzéséhez is. Az önkormányzat és partnerei 
által benyújtott pályázat is ezt a célt szolgálja, de a korlátozott források miatt a tervezett programok csak az 
érintett  lakosság  egy  része  érhetik  el,  így  mindenképpen  indokolt  a  HKFS  keretén  belül  is  foglalkozni 
problémáikkal, mérsékelni társadalmi leszakadásukat, mert mindez összetelepülési szinten is egyértelműen 
pozitív hatásokat eredményez. Míg a TOP5.2.115  felhívás esetében előírás volt, hogy a programokon az 
érintett  szegregátumban  élőknek  kell  részt  venniük  (más  személyek  részvétele  legfeljebb  25%ban 
megengedett), a HKFS esetében éppen arra érdemes hangsúlyt helyezni, hogy a programok egyértelműen 
integráltak legyenek. 

A helyi vállalkozói szféra  régóta  szorosan együttműködik az önkormányzattal, ami megfelelő bizalmat és 
nyitottságot feltételez mindegyik fél részéről – mindez megfelelő alapot nyújtott a HACS létrehozásához is. A 
vállalkozók  által  megfogalmazott  legfontosabb  szükségletek  az  alábbiakban  foglalhatók  össze:  megfelelő 
képzettséggel, tapasztalattal és motivációval rendelkező munkaerő hiánya, hiányzó egységes városi arculat 
és kommunikáció (pl. aktualizált honlap), korlátozott rugalmasság és együttműködés a helyi kkvk között (pl. 
hosszabb nyitva  tartás nagy  látogatottságú  rendezvények  idején), nem  megfelelő  közlekedési  kapcsolat a 
turisztikai látványosságok között, helyi termékek közös promóciójának, értékesítésének hiányosságai. 

3.4.3 Szükségletek tematikusan 

Kultúra:  a  kulturális  infrastruktúra  nagyrészt  jól  kiépült,  a  könyvtár  állapota  nem  megfelelő,  ami 
kedvezőtlenül befolyásolja az igénybe vevők számát is (ezt az önkormányzat kezelni tudja abban az esetben, 
ha támogatáshoz jut a TOP2.1.215 felhívás keretében). Hiányoznak azonban olyan kisebb kiegészítő terek 
és  szolgáltatások,  amelyek  elősegítenék  a  különböző  célcsoportok  hangsúlyosabb  megjelenését  (pl. 
gyermekjátszóház a Kulturális Központ épületében). A város kulturális programkínálata a hasonló adottságú 
településekkel  összehasonlítva  szélesnek  mondható,  de  viszonylag  kevés  lehetőség  adódik  a  helyi 
közösségek, tehetségek bemutatkozására. 
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Sport: az ifjúsági és versenysport infrastruktúrája megfelelő, azonban a közösségi, szabadidős célú sportolási 
lehetőségekre az elmúlt  időszakban nagymértékben megnövekedett az  igény minden korosztályban, amit 
még  nem  követett  a  tömegsporthoz  szükséges  feltételek  kialakítása.  A  helyi  közös  sportprogramok  és  
versenyek köre egyelőre korlátozott, jóllehet fontos közösségépítő funkciójuk van. 

Közösségi és rekreációs infrastruktúra:  a  Kulturális  Központ  helyet  biztosít  különböző  közművelődési 
csoportoknak, de  igény mutatkozik olyan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, változatos feltételeket kínáló 
közösségi  térre,  amelyet  a  civil  szervezetek,  önszerveződő  csoportok  használhatnak  akár  irodaként,  akár 
programszervezés  céljából,  illetve  amely  kiegészítő  szolgáltatásokat  nyújt  a  lakosságnak  (pl. 
gyermekfelügyelet).  A  közterek,  zöldterületek,  parkok  többsége  jelenleg  alulhasznosított,  nem  működik 
valódi közösségi térként, mert egyrészt a lakosság körében túlzott mértékű a személygépjármű használata, 
másrészt  a  közterek  felszereltsége,  kialakítása  sem  segíti  elő  a  közösségépítést  (pl.  hiányozó  padok, 
hulladéktárolók,  nem  esztétikus  növényzet).  A  lakóközösségek  és  a  civil  szervezetek  részéről  merült  fel 
igényként,  hogy  a  város  több  területén  hasznos  lenne  olyan  kisebb  fejlesztések  végrehajtása,  amelyek 
segíthetik a közös időtöltést (pl. szabadtéri sütőhelyek kialakítása). A város egyes részei alkalmassá tehetők 
nagyobb rekreációs tér létrehozására is, így az alulhasznosított, de egyébként attraktív környezetet biztosító 
területek kihasználtsága is növekedhet (pl. Papokréti tó, Szénaréti tó, Gyulaji úti erdő). 

Közösségfejlesztő programok, társadalmi kohézió:  az  önkormányzat  és  partnerei  részt  vettek  már  olyan 
nemzetközi projektben, amelynek célja a helyi közösség demokratikus folyamatainak megalapozása volt. A 
pozitív tapasztalatok egyértelműen alátámasztják, hogy az  ilyen típusú kezdeményezésekre szükség van a 
városban  ahhoz,  hogy  a  helyi  közösség  kohéziója,  érdekérvényesítése,  partnersége  hosszú  távon 
megerősödjön.  Jóllehet  a  helyi  identitás  –  a  3.1.4  fejezetben  bemutatott  adottságoknak  és  eszközöknek 
köszönhetően – viszonylag erős, de maga a közösségi élet, a közösség szervezettsége nem megfelelő. Ehhez 
hiányzik egy jól felépített, könnyen használható és rendszeresen frissített információs portál, alkalmazás is (a 
tartalom  alakításában  a  helyiek  is  aktívan  bekapcsolódhatnának).  A  folyamatosan  változó  társadalmi
gazdasági  körülmények miatt  egyre  nagyobb  az esélye  a konfliktusok kiéleződésének  a  közösségen  belül: 
generációk  között,  különböző  társadalmi  helyzetű  lakosok  között,  eltérő  etnikai  háttérrel  rendelkező 
személyek  között.  Ez  csak  a  közösségi  szintű  szolidaritás,  megértés,  elfogadás,  összefogás  erősítésével 
előzhető meg.  

Közbiztonság: mivel a helyi lakosok, intézmények, szervezetek egyértelműen jelezték, hogy a közbiztonsággal 
kapcsolatosan  problémákat  érzékelnek,  ezért  azonosítani  kell  azokat  a  területeket,  ahová  nagyobb 
erőforrásokat kell csoportosítani a bűnmegelőzés és a szubjektív biztonságérzet megerősítése érdekében (pl. 
polgárőrség,  térfigyelő  kamerák,  közvilágítás,  telefonos  bejelentési  lehetőség,  bűnmegelőzés, 
drogprevenció). 

Közlekedés-környezet: ahogy az előbbiekben is utaltunk rá, a lakosságszámhoz mérten a motorizáltság foka 
nagy a városban. A tranzitforgalom mérséklésére nincs befolyása a városnak, de a helyi közlekedési szokások 
formálhatók.  Különböző  hagyományos  vagy  akár  innovatív,  közösségi  alapon  szervezett  eszközökkel 
kezelhetők a felmerült problémák (pl. kevés kerékpártároló, hiányzó vagy nem biztonságos kerékpárutak és 
járdák, túl nagy megengedett sebesség egyes helyeken, hiányzó taxiszolgáltatás). A fenntartható mobilitás 
szorosan  összefügg  a  környezettudatossággal,  amelyet  minden  szinten  érvényesíteni  kell  a  város 
erőforrásainak észszerű használatához, a káros kibocsátások mérsékléséhez, a környezeti állapot javításához.  
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4. A stratégia jövőképe 

 

5. A stratégia célhierarchiája 

Nyírbátor  hosszú  távú  jövőképéhez  kapcsolódóan  olyan  átfogó  és  specifikus  célokat  határoztunk  meg, 
amelyek egyértelműen  levezethetők a helyzetfeltárás megállapításaiból és a  fejlesztési szükségletekből. A 
tervezési útmutatónak és a felhívásnak megfelelően az észszerű számban kijelölt, megvalósítható, mérhető, 
releváns, tartalmilag és időben konkrét célok a jövőkép részletezését, tematikus lebontását teszik lehetővé 
úgy, hogy azok nem konkrét tevékenységeket, hanem egy elérni kívánt állapotot tükröznek. A célhierarchia 
átfogó képet rajzol arról, hogy középtávon milyennek szeretnénk látni az akcióterületet, a partnerséget. 

10. ábra: A HKFS célhierarchiája 

 

5.1 Átfogó célok 

A1. Nyírbátor a nyitott terek városa: Nyírbátor olyan tereket kínál a lakosoknak, a különböző önszerveződő 
csoportoknak és formalizáltan működő szervezeteknek, amelyek kiindulási alapot, stabil bázist jelentenek a 
közösségi  élet  megerősödéséhez.  A  sokszínű  kulturális,  rekreációs  és  sport  programok  szervezésére  és  a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére alkalmas fedett és szabadtéri helyszínekre van szükség, amelyek 
elősegítik az emberek spontán vagy tervezett találkozását, együttműködését, a szabadidő tudatos és hasznos 
eltöltését – közösen, közösségben. 

A2. Nyírbátor a szolidáris és együttműködő város: Nyírbátor erősségként, erőforrásként tekint a városban 
élők,  dolgozók  és  szolgáltatásait  igénybevevők  sokféleségére.  A  helyi  közösség  azonban  csak  úgy  tud 
hatásosan  hozzájárulni  a  település  fejlődéséhez,  ha  a  lakosok,  a  különféle  szektorok  képviselői  szorosan 
együttműködnek  egymással,  ha  nő  a  társadalmi  kohézió,  ha  elterjed  a  szociális  érzékenység  és  kialakul 
egyfajta  közösségi  szintű  empátia  a  tőlünk  bármilyen  szempontból  különböző  emberek,  csoportok  iránt. 
Ezáltal fokozható a helyi közösség kohéziója, részvétele, tudatossága és identitása, közvetett módon pedig 
pozitív gazdasági előnyök is megjelennek, hiszen a „tér fogyasztói” nagyobb valószínűséggel fognak valódi 
szolgáltatásokat, termékeket vásárolni. 

Nyírbátor egy nyitott, biztonságos, élettel teli és családbarát város, ahol

 a közösség tagjai elfogadják egymás különbözőségét,

 kölcsönösen odafigyelnek egymásra,

 minőségi szabadidőt tudnak együtt eltölteni,

 közösen akarnak és tudnak tenni a város fenntartható fejlődéséért.

Jövőkép

Átfogó cél

Specifikus cél

Nyírbátor egy nyitott, biztonságos, élettel teli és családbarát város, 
ahol a közösség tagjai elfogadják egymás különbözőségét, kölcsönösen 
odafigyelnek egymásra, minőségi szabadidőt tudnak együtt eltölteni, 
közösen akarnak és tudnak tenni a város fenntartható fejlődéséért.

A1. Nyírbátor a nyitott terek 
városa

S1. Komplex 
közösségi 

infrastruktúra

S2. Köztér mint 
közösségi tér

A2. Nyírbátor a szolidáris és 
együttműködő város

S3. Tudatos 
közösség

S4. Erős és 
összetartó 
közösség
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5.2 Specifikus célok 

S1. Komplex közösségi infrastruktúra: cél, hogy Nyírbátorban legyenek az itt élők és dolgozók helyi igényeit 
magas  színvonalon  kielégítő  közösségi  és  rekreációs  létesítmények,  valamint,  hogy  ezek  elérhetősége 
biztosított  legyen  a  közösségi  minden  tagja  számára  –  részben  használaton  kívüli  vagy  alulhasznosított 
létesítmények funkciónak bővítésével, javítva ezáltal a településképet is. 

S2. Köztér mint közösségi tér: Nyírbátor hangulata, arculata és a benne élők identitása teljesen más egy élő, 
élettel  és  emberekkel  teli  városban,  ahol  a  közösség  nemcsak „helyváltoztatásra”  használja  a  köztereket, 
hanem „belakja” azokat. A köztér nemcsak fizikai infrastruktúra, hanem egy találkozási pont: a jó köztér pedig 
nemcsak helyszínt nyújt a találkozásoknak, hanem spontán módon generálja is azokat – többek között a tér 
esztétikus,  motiváló  vagy  éppen  pihentető  kialakításával,  a  gyalogos  és  kerékpáros  útvonalak  megfelelő 
kijelölésével, megállásramegpihenésre, rekreációra és közösségi életre alkalmas eszközökkel. 

S3. Tudatos közösség: a Nyírbátorban élők egyéni és közös felelőssége, hogy lehetőségeikhez képest a lehető 
legtudatosabban  éljék  saját  és  közösségi  életüket,  ismerjék  és  használják  a  város  társadalmi,  gazdasági, 
környezeti  erőforrásait.  Ez  egyfajta  átfogó  szemléletformálást  igényel,  ami  nem  szorítkozhat  passzív 
információátadásra:  az  egyéni  attitűdök  megváltoztatása  cselekvés,  tapasztalat  és  közösség  által  a 
leghatékonyabb. Hosszú távon sokkal eredményesebb a szemléletformálás, ha látjuk, hogy másoknál az adott 
megoldás  jól  működik,  ha  személyesen  tapasztaljuk  meg  az  előnyöket  –  legyen  szó  akár  a 
környezettudatosságról,  az  egészséges  életmódról,  a  bűnmegelőzésről,  a  drogprevencióról  vagy  akár  a 
rendszeres  munkavégzés  nem  anyagi  jellegű  előnyeiről,  a  helyi  termékekről,  szolgáltatásokról,  a  helyi 
gazdaság értékeiről, hatásairól. Nyírbátor hosszú távon akkor lehet sikeres, ha a lakosok, vállalkozások, civil 
szervezetek,  intézmények  nemcsak  használják,  de  tudatosan  alakítják  is  várost.  A  passzív  „fogyasztói” 
magatartás helyett az aktív részvételé  lesz a főszerep: a helyi közösség számára nemcsak  lehetőséget kell 
teremteni a bevonódásra, hanem proaktív módon motiválni kell őket a részvételre mind a városfejlesztési 
irányok és a szükséges beavatkozások meghatározása, mind azok tényleges végrehajtása során. 

S4. Erős és összetartó közösség:  a  gazdasági  tényezők  mellett  kevés  szó  esik  róla,  de  mindenképpen 
hangsúlyozni  kell,  hogy  egy  város  sikerességét  nagymértékben  befolyásolja  az  ott  élők  összetartása.  A 
közösség  kohéziója  akkor  javítható,  ha  tagjai  szolidárisak  egymással,  elfogadják  egymás  különbözőségét, 
érdek  nélkül  kölcsönösen  segítik  egymást  –  nemre,  korra,  etnikai  hovatartozásra,  vallásra,  ideológiai 
beállítódásra,  egészségi  állapotra  és  társadalmi  helyzetre  való  tekintet  nélkül.  Nyírbátor  épít  kiemelkedő 
történelmi értékeire, kulturális sokszínűségére, vallási örökségére, sokévtizedes hagyományaira és gazdasági 
erőforrásaira,  amelyek  alapját  jelentik  a  helyi  lakosság  megerősödő  identitásának  és  a  város  pozitív 
arculatának egyaránt – erősítve a város népességmegtartó és ezáltal gazdasági erejét, versenyképességét is.  

5.3 Célok indokoltsága és eredménymutatói 

Az alábbi táblázatban  

 összefoglaljuk,  hogy  az  egyes  célokat  a  helyzetfeltárás,  a  SWOTelemzés  megállapításai  és  a 
fejlesztési szükségletek hogyan indokolják, 

 azonosítjuk  az  eredményindikátorokat  a  tervezési  útmutatóban  foglaltaknak  (SMART  elveknek) 
megfelelően, 

 bemutatjuk a kapcsolódó műveleteket. 

Az  eredményindikátorokhoz  célértéket8  jelenleg  nem  lehet  meghatározni,  mert  kettő  kötelező  indikátor 
esetében  nem  ismert  a  központi  módszertan,  a  másik  két  mutató  esetében  pedig  lakossági  kérdőíves 
felmérést tervezünk megvalósítani a monitoring és értékelési tevékenység során (a megvalósítás kezdetén, 
félidejében és a programzárást megelőzően). A monitoring és értékelési tevékenység részleteit a 6.5 fejezet 
tartalmazza.

                                                           
8  A  HKFS  megvalósítására  irányuló  támogatási  kérelem  adatlapja  tartalmazza  a  kötelező  indikátorok  célértékeit  az 
indikátordefiníciós adatlapnak megfelelően. 
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13. táblázat: Célok indokoltsága, eredményindikátorai és a kapcsolódó műveletek 

 

Átfogó cél Specifikus cél Indokoltság Indikátor Bázisérték/célérték Kapcsolódó műveletek

S1. Komplex 

közösségi 

infrastruktúra

Igény mutatkozik olyan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, változatos 

feltételeket kínáló közösségi térre, amelyet a civil szervezetek, 

önszerveződő csoportok használhatnak akár irodaként, akár 

programszervezés céljából, illetve amely kiegészítő szolgáltatásokat 

nyújt a lakosságnak.

A közösségi, szabadidős célú sportolási lehetőségekre az elmúlt 

időszakban nagymértékben megnövekedett az igény minden 

korosztályban, amit még nem követett a tömegsporthoz szükséges 

feltételek kialakítása.

A HKFS végrehajtás keretében megújított 

közösségi tereket rendszeresen igénybe 

vevő lakosság aránya

Intézmények száma, amelyekben nőtt a 

látogatottság a program előtti időszakhoz 

képest

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást 

nyújtó terekkel és létesítményekkel való 

lakossági elégedettség

1. Komplex közösségi és 

rekreációs létesítmények 

fejlesztése

S2. Köztér mint 

közösségi tér

A közterek, zöldterületek, parkok többsége jelenleg alulhasznosított, 

nem működik valódi közösségi térként, mert egyrészt a lakosság 

körében túlzott a személygépjármű használata, másrészt a közterek 

kialakítása sem segíti elő a közösségépítést. A város több területén 

hasznos lenne olyan kisebb fejlesztések végrehajtása, amelyek 

segíthetik a közös időtöltést (pl. szabadtéri sütőhelyek kialakítása). A 

lakosságszámhoz mérten nagy a motorizáltság foka, a helyi mobilitási 

szokások átalakítása indokolt – hagyományos vagy innovatív, közösségi 

alapon szervezett beavatkozásokkal, így válhat a közlekedés is 

„közösségi együttlétté”.

A HKFS végrehajtás keretében megújított 

közösségi tereket rendszeresen igénybe 

vevő lakosság aránya

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást 

nyújtó terekkel és létesítményekkel való 

lakossági elégedettség

2. Közterek közösségi és 

rekreációs célú 

fejlesztése

S3. Tudatos 

közösség

Minden érintett területen megjelent az az igény/fejlesztési szükséglet/ 

lehetőség, miszerint tudatosabb hozzáállás szükséges a lakosság 

részéről. Ez vonatkozik a környezetvédelemre (pl. szelektív 

hulladékgyűjtés, természeti forrásaink észszerű használata), a 

közlekedésre (környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítése), 

bűnmegelőzés, drogprevenció, egészséges életmód (pl. rendszeres 

testmozgás, egészséges táplálkozás), helyi értékek, termékek, 

szolgáltatások ismerete/fogyasztása, munkavállalással kapcsolatos 

ismeretek.

A lakosság tudatosságának javulása

3. Szemléletformáló és 

tudatosító programok 

megvalósítása

S4. Erős és 

összetartó közösség

A folyamatosan változó társadalmigazdasági körülmények miatt egyre 

nagyobb az esélye a konfliktusok kiéleződésének a közösségen belül: 

generációk között, különböző társadalmi helyzetű lakosok között, 

eltérő etnikai háttérrel rendelkező személyek között. Ez csak a 

közösségi szintű szolidaritás, megértés, elfogadás, összefogás 

erősítésével előzhető meg.

Lakossági elégedettség javulása a helyi 

közösség összetartásával kapcsolatosan

4. Társadalmi 

integrációt elősegítő 

közösségi, kulturális, 

sport és egyéb 

programok 

megvalósítása
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A HACS komplex kérdőíves 

felmérést végez a lakosság 

körében 3 alkalommal: a stratégia 

végrehajtásának indulásakor 

(kiinduló állapot feltérképezése), 

végrehajtás félidejében és a 

programzárást megelőzően. Ez 

alapján jelenleg a bázisérték 

meghatározása nem lehetséges, 

elvárt változás mértéke +10%.

A tervezési útmutató 2. melléklete 

alapján (43.o.) központi 

módszertant kell majd használni. 

Mivel ez még nem ismert, így sem 

bázis, sem célértéket nem lehet 

meghatározni.
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6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

A műveleteket a felhívás és a tervezési útmutató tartalmi előírásainak megfelelően dolgoztuk ki – az alábbiak 
figyelembevételével. 

 A  támogatható tevékenységeket  a  helyzetfeltárás  és  a  partnerségi  folyamat  során  felmerült 
fejlesztési  elképzelések  alapján  határoztuk  meg.  A  felsorolt  példák  nem  kizárólagosak,  egyéb 
tevékenységek támogatását is elképzelhetőnek tartjuk, amennyiben azok egyértelműen illeszkednek 
az  érintett  specifikus  célhoz.  Alapelvként  tartottuk  szem  előtt  a  támogatható  tevékenységek 
meghatározásánál,  hogy  az  ERFA  és  ESZA  források  megfelelően  reflektáljanak  egymásra:  a 
fejlesztéssel  érintett  létesítmények,  közterek  helyszínt  biztosítanak  a  közösségfejlesztő 
programoknak, a megerősödő közösség pedig megtölti élettel a létrehozott/megújított tereket. 

 Mindegyik  művelet  esetében  kétféle  célcsoportot  azonosítottunk:  a  lehetséges  támogatást 
igénylőket a felhívásban szereplő gazdálkodási formakódok alapján (közvetlen célcsoport) és a végső 
kedvezményezetteket, azaz a fejlesztések, programok haszonélvezőit (közvetett célcsoport). A HACS 
munkaszervezete,  a  Nyírbátor  Város  Közbiztonságáért  Alapítvány  pályázóként  nem  vehet  részt  a 
folyamatban  –  kizárólag  abban  az  esetben,  ha  települési  szinten  nincs  alkalmasabb  szervezet  az 
érintett beavatkozás megvalósítására (ez elsősorban a közbiztonsággal kapcsolatos beavatkozásokat 
érinti,  azon  belül  is  a  vonatkozó  kulcsprojektet,  amelyeknél  mindenképpen  indokolt  a  releváns 
tapasztalatokkal rendelkező alapítvány bevonása). 

 Az ütemezésre vonatkozó pont az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség esetében nem releváns, mivel 
a rendelkezésre álló források ismeretében egy ütem megvalósíthatóságát tartjuk reálisnak. 

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

 A megvalósítás időintervallumának és a műveletek indításának meghatározásánál figyelembe vettük 
a  felhívás  előkészítésének  időigényét,  a  beavatkozások  egymásra  épülését,  folytonosságát  és 
fenntarthatóságát.  két  pályázati  kör  megvalósítását  tartjuk  reálisnak:  az  első  2018.  elején  kerül 
meghirdetésre, a második – az első ütem forrásabszorpciójára és tapasztalataira alapozva – 2019. 
második felében. Az  infrastrukturális kulcsprojekteket a tervek szerint hamarabb be fogjuk fejezni 
annak érdekében, hogy azok minél hamarabb helyet biztosítsanak a soft jellegű programoknak. 

6.1.1. Komplex közösségi és rekreációs létesítmények fejlesztése 

1. Kulcsprojekt: 
 Multifunkciós közösségi tér kialakítása:  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  használaton  kívüli 

iskolaépület üres emeleti szintjén és alagsorában a tantermek, előadótermek, foglalkoztató szobák 
lehetőséget  teremtenek  egy  multifunkciós  civil  közösségi  tér  kialakítására,  amely  teret  biztosít 
különböző  városban  működő  egyesületek  számára,  közösségi  és  kulturális  programok 
lebonyolítására, a rendszeres közösségi életük megvalósítására, a városi rendezvények megtartására. 
Ehhez szükséges az emeleti szint (termek, vizes blokkok) és az alagsor belső felújítása.  

 Városi sportpálya komplex fejlesztése: a fejlesztések eredményeképpen a meglévő szolgáltatásokat 
kiegészítve  egy  olyan  frekventált  helyen,  a  város  központjában  lévő  komplexum  jön  létre,  amely 
valamennyi generáció számára egy időben biztosít teret a szabadidő aktív eltöltésére. A sportpályán 
jelenleg  a  füves  és  műfüves  pályák  mellett  kondicionáló  terem,  öltözők,  vizes  blokkok, 
szálláslehetőségek működnek. A rossz állapotú salakpályát megújítjuk, emellett kialakításra kerül egy 
szabadtéri  kondipark,  egy  játszótér,  egy  épített  triál  bicikli  és  gördeszkapálya,  egy  rekreációs 
pihenőpark, továbbá a területen elszórtan padokat, asztalokat és hulladéktárolókat helyezünk el. 

A kulcsprojektek közvetlen munkahelyteremtő és közvetett jövedelemgeneráló hatással bírnak. 
2. Indoklás: Igény  mutatkozik  olyan  széleskörű  szolgáltatásokat  nyújtó,  változatos  feltételeket  kínáló 

közösségi térre, amelyet a civil szervezetek, önszerveződő csoportok használhatnak akár irodaként, akár 
programszervezés  céljából,  illetve  amely  kiegészítő  szolgáltatásokat  nyújt  a  lakosságnak.  A  közösségi, 
szabadidős célú sportolási lehetőségekre az elmúlt időszakban nagymértékben megnövekedett az igény 
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minden  korosztályban,  amit  még  nem  követett  a  tömegsporthoz  szükséges  feltételek  kialakítása.  A 
kisgyermekes szülők sok esetben nem tudják lekötni gyermekeiket a sportolás ideje alatt. Az idősek és a 
mozgásukban korlátozottak esetében  is hiányosságként merült  fel a számukra alkalmas mozgásformák 
feltételeinek biztosítása. 

3. Specifikus cél: S1. Komplex közösségi infrastruktúra 
4. Támogatható tevékenységek: 

 Épületfelújítás/bővítés közösségi, rekreációs, kulturális és sport céllal (pl. multifunkciós közösségi tér, 
komplex sportpálya, játszóház, klubszoba, táncterem) 

 Komplex szabadtéri közösségi, rekreációs, sportinfrastruktúra kialakítása 
 Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése 
 Egyéb, a multifunkciós közösségi terek kialakításához szükséges tevékenységek 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: hasonló jellegű komplex közösségi tér jelenleg nem működik a városban, és 
a tervezett fejlesztések között sem szerepel. Kulturális célú fejlesztés történhet a könyvtárban a zöld város 
felhívás keretében, továbbá a gyógyhelyfejlesztési pályázat keretében tervezzük rekreációs park, felnőtt 
játszótér,  kalandpark  kialakítását  –  de  más  helyszínen,  a  város  turisztikai  övezetében.  A  különböző 
forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztések így jól kiegészítik egymást.  

6. Célcsoport: 
 Közvetlen:  

 helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv 
 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági társaság 
 egyesület/alapítvány 
 egyéb,  többségi  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  jogi  személyiségű/jogi  személyiség  nélküli 

nonprofit szervezet 
 Közvetett: a város teljes lakossága, civil szervezetek, önszerveződő csoportok, a városban dolgozók, 

a városba érkező vendégek 
7. Kiválasztási kritériumok: 

 a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához hozzájárul 
 a fejlesztési elképzelés kidolgozásába bevont szervezetek száma 
 a fejlesztés ágazatközi együttműködésben valósul meg 
 tulajdonjogi viszonyok tisztázottak (ha nem a támogatást igénylő tulajdonában van, akkor 

tulajdonosi hozzájárulás szükséges) 
 a fejlesztéssel érintett létesítmény nyitott a város teljes lakossága számára 
 a fejlesztéssel érintett létesítmény plusz szolgáltatást nyújt a gyermekes családok számára 

8. Támogatás összege: min. 50 000 000 Ft, max. 72 000 000 Ft 
9. Tervezett forrás: 72 000 000 Ft, ERFA 
10. Ütemezés: - 
11. Megvalósítás időintervalluma: 2018.022020.12. 
12. Indikátor:  

 városi területeken épített vagy renovált köz vagy kereskedelmi épületek alapterülete (m²) 
 városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m²) 

6.1.2. Közterek közösségi és rekreációs célú fejlesztése 

1. Kulcsprojekt:  
2. Indoklás: A város zöldfelületi ellátottságának mennyiségi mutatói kedvezőek, azonban a területi eloszlás 

és a minőség szempontjából a zöldfelületi rendszer nem megfelelő. A közterek és parkok előfordulása 
elsősorban  a  belvárosi  területeken  jellemző,  más  városrészekben  alacsony  a  közösségi  és  rekreációs 
tevékenységekre  alkalmas  terek  aránya.  A  közterek  kapcsolatai  esetlegesek,  közösségi  funkciói 
korlátozottak  (részben  a  nem  megfelelő  kialakítás  és  infrastruktúra,  pl.  hiányzó  padok  miatt),  tudatos 
rendszerré  szervezésük  megoldandó  feladat.  A  városban  található  kihasználatlan  területek,  épületek 
megfelelő rehabilitációja az állagmegóváson és a funkcióváltáson túl  jó alapot nyújt ezek a zöldfelületi 
rendszer közösségi célú fejlesztésére is. A közterek többsége tehát jelenleg alulhasznosított, nem működik 

valódi  közösségi  térként.  A  város  több  területén  hasznos  lenne  olyan  kisebb  fejlesztések  végrehajtása, 
amelyek segíthetik a közös időtöltést (pl. szabadtéri sütőhelyek kialakítása). A lakosságszámhoz mérten 
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nagy a motorizáltság foka, a helyi mobilitási szokások átalakítása indokolt – hagyományos vagy innovatív, 
közösségi alapon szervezett beavatkozásokkal, így válhat a közlekedés is „közösségi együttlétté”. 

3. Specifikus cél: S2. Köztér, mint közösségi tér 
4. Támogatható tevékenységek: 

 Helyi gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedést elősegítő infrastruktúrák fejlesztése, innovatív 
módon a helyi értékeket, hagyományokat felkutató és bemutató tevékenységekkel összekapcsolva 
(pl.  fedett  kerékpártárolók,  akadálymentesítés,  buszmegállók  esetében  oldalfalon  helyi  értékek 
bemutatása, városkapu funkció erősítése) 

 Közterületek, közterek, parkok megújítása 
 Közösségi,  rekreációs,  kulturális  és  sport  célú  infrastruktúra  kialakítása,  felújítása,  fejlesztése  (pl. 

játszótér, kondipark, kutyafuttató, futópálya, extrém sportpálya, szabadtéri sütőhely, közösség kert) 
 Intézmények, civil szervezetek udvarának közösségi célú megújítása 
 A fejlesztésekhez szükséges eszközök beszerzése 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: az  önkormányzat  több  olyan  pályázatot  nyújtott  be/tervez  benyújtani, 
amelyek hasonló  jellegű fejlesztéseket  is magukban foglalnak. Amennyiben ezek a pályázatok nyernek, 
kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  párhuzamos  finanszírozás  és  a  felesleges  párhuzamosságok 
megakadályozására  –  ezt  elsősorban  területi  elkülönítéssel  lehet  megoldani.  A  releváns  fejlesztési 
elképzelések: 
 óvoda udvarán kültéri eszköz beszerzése, 
 turisztikai pályázat: padok, hulladéktárolók, szabadidős eszközök a sétányhoz és a Szénaréti tóhoz, 
 gyógyhelyfejlesztési pályázat: zöldfelület kialakítása, rekreációs park, felnőtt játszótér, kalandpark, 
 zöld város: zöldfelületfejlesztés, kutyafuttató, örökbe fogadható kertek, játszótér, sétány. 

A  tervezett  fejlesztések  egyértelműen  kiegészítik  egymást,  hiszen  összességében  hozzájárulnak  egy 
egységes közösségirekreációs célú köztérrendszer kialakításához. 

6. Célcsoport: 
 Közvetlen: 

 helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv 
 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági társaság 
 egyesület/(köz)alapítvány 
 egyéb,  többségi  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  jogi  személyiségű/jogi  személyiség  nélküli 

nonprofit szervezet 
 egyházi jogi személy 
 vállalkozás 
 társasház 
 költségvetési (rend szerint gazdálkodó) szerv 

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

7. Kiválasztási kritériumok: 
 a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához hozzájárul 
 a fejlesztési elképzelés kidolgozásába bevont szervezetek száma 
 a fejlesztés ágazatközi együttműködésben valósul meg 
 a fejlesztéssel érintett közösségi terek száma  
 tulajdonjogi viszonyok tisztázottak (ha nem a támogatást igénylő tulajdonában van, akkor 

tulajdonosi hozzájárulás szükséges) 
 a fejlesztéssel érintett objektum nyitott a város teljes lakossága számára 
 a fejlesztéssel érintett objektum plusz szolgáltatást nyújt a gyermekes családok számára  
 egységes városképi előírások betartása 

8. Támogatás összege: min. 500 000 Ft, max. 20 000 000 Ft 
9. Tervezett forrás: 57 264 827 Ft  
10. Ütemezés: - 
11. Megvalósítás időintervalluma: 2018.01.2020.09. 
12. Indikátor: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2) 
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6.1.3. Szemléletformáló és tudatosító programok megvalósítása 

1. Kulcsprojekt: 
 Városi információs rendszer kialakítása és működtetése: Korábban az önkormányzat saját erőből 

kialakított  egy  olyan  információs  rendszert,  mely segítséget  nyújt  a  városban  élők,  közlekedők, 
szolgáltatást  igénybe  vevők  részére  valamennyi  szolgáltatási  kategóriában.  Tájékoztatást  ad  a 
városban  elérhető  valamennyi  kulturális,  közösségi,  rekreációs  és  sportprogramról,  továbbá  a 
szolgáltatásokról  –  beleértve  minden  közszolgáltatást,  a  civil  szervezetek  és  vállalkozások  által 
nyújtott  szolgáltatásokat  is.  Információt  ad  a  különböző  szolgáltató  és  kereskedelmi  egységek 
helyéről,  nyitvatartási  rendjéről,  megközelíthetőségének  módjáról.  Az  információs  rendszer  két 
részből  tevődik össze:  egy elektronikus web  felületből,  valamint a kulcsprojekt keretében a város 
központjában  kialakításra  kerülő  információs  pontból,  ahol  összegyűjtik,  rendszerezik  az 
információkat  és  személyesen  is  tájékoztatják  a  munkatársak  az  érdeklődőket.  A  programban 
költségként  az  elektronikus  rendszer  továbbfejlesztése  és  üzemeltetése,  valamint  az  iroda 
működtetésével kapcsolatos személyi költségek kerülnek elszámolásra. 

 Városi szintű közbiztonsági koordináció: Már az önkormányzat önerőből szintén kiépítette a várost 
lefedő térfigyelő rendszerét– ez biztosítja annak fizikai feltételeit, hogy a szereplők összehangoltan 
működjenek  a  közbiztonság  javítása  érdekében.  A  kulcsprojektben  olyan  központi  személy  (a 
folyamatosság  biztosítása  érdekében  több  személy  váltott  rendszerben  látja  majd  el  a  feladatot) 
foglalkoztatása valósul meg, aki összehangolja a rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelet és a 
városban  működő  őrzővédő  cégek  működését  folyamatos  koordinációját.  Ő  biztosítja  az 
információáramlást  a  jogszabályoknak  megfelelően,  szükség  esetén  gondoskodik  a  gyors 
beavatkozásról. A komplexitást erősíti, hogy a város korábban már létrehozott egy zöld számot, ahol 
folyamatosan bejelenthetők a felmerült közbiztonsági problémák. 

2. Indoklás: Minden  érintett  területen  megjelent  az  az  igény/fejlesztési  szükséglet/  lehetőség,  miszerint 
tudatosabb  hozzáállás  szükséges  a  lakosság  részéről.  Ez  vonatkozik  a  környezetvédelemre  (pl.  szelektív 
hulladékgyűjtés,  természeti  forrásaink  észszerű  használata),  a  közlekedésre  (környezetbarát  közlekedési 
módok előnyben részesítése), bűnmegelőzés, drogprevenció, egészséges életmód (pl. rendszeres testmozgás, 
egészséges  táplálkozás),  helyi  értékek,  termékek,  szolgáltatások  ismerete/fogyasztása,  munkavállalással 

kapcsolatos  ismeretek.  Nyírbátorban az  eddigi  pozitív  tapasztalatok  egyértelműen  alátámasztják,  hogy 
közösségfejlesztő kezdeményezésekre szükség van a városban ahhoz, hogy a helyi közösség kohéziója, 
érdekérvényesítése, partnersége hosszú távon megerősödjön. Jóllehet a helyi identitás viszonylag erős, 
de maga a közösségi élet, a közösség szervezettsége nem megfelelő. Ehhez hiányzik egy  jól  felépített, 
könnyen használható és rendszeresen frissített információs portál, alkalmazás is (a tartalom alakításában 
a  helyiek  is  aktívan  bekapcsolódhatnának).  A  helyi  lakosok,  intézmények,  szervezetek  egyértelműen 
jelezték, hogy a közbiztonsággal kapcsolatosan problémákat érzékelnek, ezért azonosítani kell azokat a 
területeket,  ahová  városi  szintű  együttműködésben  nagyobb  erőforrásokat  kell  csoportosítani  a 
bűnmegelőzés  és  a  szubjektív  biztonságérzet  megerősítése  érdekében  (pl.  polgárőrség,  térfigyelő 
kamerák, közvilágítás, telefonos bejelentési lehetőség, bűnmegelőzés, drogprevenció). 

3. Specifikus cél: S3. Tudatos közösség 
4. Támogatható tevékenységek: 

 Környezettudatossággal  kapcsolatos  programok  (pl.  közösségi  akciók  illegális  szemétlerakók 
felszámolására/virágosításra, szelektív hulladékgyűjtés, „zöld háztartás”, Ültess egy fát a jövőért!) 

 Közlekedéssel  kapcsolatos  programok  (pl.  helyes  közlekedés  gyalogosan/ 
kerékpárral;  helyi  közlekedési  szokások  felmérése  a  város  több  pontján  végzett  mérésekkel,  ami 
inputot  adhat  a  közlekedési  rendszerek  átalakításához;  környezetbarát  közlekedési  módok 
elterjesztése; közösségi (alapú) közlekedés hatékony megszervezése) 

 Közbiztonsággal  kapcsolatos  programok  (pl.  közbiztonsági  koordináció/együttműködés,  zöld  szám 
működtetése, településőri szolgálat, bűnmegelőzés, drogprevenció) 

 Egészséges  életmóddal  kapcsolatos  programok  (pl.  egészséges  étkezés,  rendszeres  testmozgás, 
prevenció jelentősége, életvezetési tanácsok) 

 Helyi  identitást  erősítő  programok  (pl.  helyi  közösségi  információs/tájékoztatási  rendszer 
üzemeltetése, helyi értékek megismertetése, városszépítő forróvonal) 
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 Helyi  gazdaságfejlesztési  programok  (pl.  munkavállalással  kapcsolatos  attitűdök  javítása,  helyi 
termékek/szolgáltatások  promóciója,  pályaválasztás,  vállalkozói  tanácsadások  és  együttműködési 
programok, szociális gazdaság feltételeinek kialakítása/javítása) 

 Programok megvalósításához szükséges anyag és eszközbeszerzés 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: szemléletformálással  kapcsolatos  programok  tervezettek  több  pályázat 

esetében  is  (KEHOP5.4.1, TOP5.2.1,  EFOP1.4.2). Mivel mindegyik  projekt keretében korlátozottak az 
ilyen célra felhasználható források és ezáltal a résztvevők száma is, így sokkal inkább kiegészítik egymást, 
mintsem  felesleges  ismétlést,  párhuzamosságokat  eredményeznének.  Módszertanilag,  tematikusan  az 
érintett  programok  építhetnek  egymásra  (így  pl.  nem  szükséges  2  szemléletformáló  programterv 
kidolgozása),  egyforma/egymáshoz  nagyon  hasonló  tevékenységre  nem  fogunk  támogatást  nyújtani, 
továbbá a megvalósítás során kikötjük, hogy ugyanaz a személy ugyanolyan programon nem vehet részt. 

6. Célcsoport: 
 Közvetlen: 

 helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv 
 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági társaság 
 egyesület/(köz)alapítvány 
 egyéb,  többségi  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  jogi  személyiségű/jogi  személyiség  nélküli 

nonprofit szervezet 
 egyházi jogi személy 
 vállalkozás 

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

7. Kiválasztási kritériumok: 
 a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához hozzájárul 
 a programok előkészítésébe/lebonyolításába bevont szervezetek száma 
 a program ágazatközi együttműködésben valósul meg 
 programok résztvevőinek száma 
 a program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja 
 kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható 
 elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést 
 helyi értékek bemutatását, megőrzését szolgálja 
 esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok (6.6 fejezet) 

8. Támogatás összege: min. 500 000 Ft, 15 000 000 max. Ft 
9. Tervezett forrás: 38 235 173 Ft 
10. Ütemezés: - 
11. Megvalósítás időintervalluma: 2018.062020.10. 
12. Indikátor:  

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

 szemléletformáló és tudatosító programokon résztvevő / programokkal elért lakosok száma (fő) 

6.1.4. Társadalmi integrációt elősegítő közösségi, kulturális, sport és egyéb programok megvalósítása 

1. Kulcsprojekt: - 
2. Indoklás: a  folyamatosan  változó  társadalmigazdasági  körülmények  miatt  egyre  nagyobb  az  esélye  a 

konfliktusok  kiéleződésének  a  közösségen  belül:  generációk  között,  különböző  társadalmi  helyzetű 
lakosok  között,  eltérő  etnikai  háttérrel  rendelkező  személyek  között.  Ez  csak  a  közösségi  szintű 
szolidaritás,  megértés,  elfogadás,  összefogás  erősítésével  előzhető  meg.  A  város  kulturális 
programkínálata a hasonló adottságú településekkel összehasonlítva szélesnek mondható, de viszonylag 
kevés  lehetőség  adódik  a  helyi  közösségek,  tehetségek  bemutatkozására.  Olyan  szolgáltatásokra  és 
programkínálatra van szükség, amelyek egyértelműen a helyi szükségleteken alapulnak és hosszú távon is 
fenntarthatók – figyelembe véve az egyes célcsoportok teherbíró képességét. 

3. Specifikus cél: S4. Erős és összetartó közösség 
4. Támogatható tevékenység: 
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 Szolgáltatások  igénybevételét,  a  mindennapi  élet  megszervezését  segítő  kiegészítő  szolgáltatások 
biztosítása (pl. gyermekfelügyelet) 

 Közösségépítési, kulturális, rekreációs vagy sport célú programok megvalósítása (tematikus, egyegy 
területre/célcsoportra fókuszáló vagy integrált, több területet/a teljes közösséget érintő; pl. Mozdulj 
Nyírbátor!,  Bátori  Hétpróba,  helyi  médiába  fiatalok  bevonása,  versenyek,  Ki  mit  tud?,  Kié  a 
gondozottabb porta?, sportfoglalkozások, nyugdíjas olimpia, ifjúsági mentor program) 

 A  helyi  adottságokhoz  illeszkedő  tematikus  táborok  szervezése  (bentlakásos  vagy  bejárós,  pl. 
sportágválasztó, szakmaválasztó, lovas, úszó, helytörténeti, környezeti, kerékpáros) 

 Tanfolyamok, képzések szervezése  (pl.  lovári nyelv, nyelvi klubok,  Idősek Akadémiája, Nagyi  tanít, 
idősek  számára  IKTeszközök  használatának  segítése  fiatalok  bevonásával,  főzőtanfolyam  helyi 
receptek felkutatásával, megőrzésével) 

 Hátrányos helyzetűek komplex felzárkóztatására irányú programok 
 Ösztöndíjprogram a helyi tehetséges gyermekek, fiatalok részére 
 Programok megvalósításához szükséges anyag és eszközbeszerzés 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: az  önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be  a  TOP5.2.115  felhívásra  a 
nagykiterjedésű  szegregátum  helyzetének  javítása  céljából,  amelynek  keretében  közösségfejlesztő 
programokat  is tervez  (pl. életvezetési workshop, kortárs segítő tréning, szomszédsági megbeszélés és 
közösségi  akció,  családi  nap,  Meséd  program,  babamama  klub,  egészségügyi  szemléletformálás, 
bűnmegelőzés). A lehatárolás egyfelől területi: a TOP5.2.115 tevékenységei az ott kijelölt akcióterületen, 
szinte kizárólag a szegregátum lakosai számára lesznek elérhetők (a felhívás 25%ban maximálja a város 
más  részein  élők  részvételét);  másfelől  a  megközelítés  is  eltérő  lesz:  jelen  felhívásnál  kifejezetten 
előnyben  fogjuk  részesíteni  az  integrált  programokat.  A  megvalósítás  során  kikötjük,  hogy  ugyanaz  a 
személy ugyanolyan jellegű programon nem vehet részt. 

6. Célcsoport: 
 Közvetlen: 

 helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv 
 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú (nonprofit) gazdasági társaság 
 egyesület/(köz)alapítvány 
 egyéb,  többségi  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  jogi  személyiségű/jogi  személyiség  nélküli 

nonprofit szervezet 
 egyházi jogi személy 
 vállalkozás 
 társasház 

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

7. Kiválasztási kritériumok: 
 a fejlesztési elképzelés a felhívás céljaival összhangban van, azok megvalósulásához hozzájárul 
 a programok előkészítésébe/lebonyolításába bevont szervezetek száma 
 a program ágazatközi együttműködésben valósul meg 
 programok résztvevőinek száma 
 a program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja 
 kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható 
 elősegíti a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti együttműködést 
 helyi értékek bemutatását, megőrzését szolgálja 
 esélyegyenlőség és fenntarthatósági kritériumok (6.6 fejezet) 

8. Támogatás összege: 500 000 min. Ft, 10 000 000 max. Ft 
9. Tervezett forrás: 45 000 000 Ft 
10. Ütemezés: - 
11. Megvalósítás időintervalluma: 2018.062020.10. 
12. Indikátor: 

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

 a támogatott közösségi, kulturális, sport és egyéb programokon résztvevők száma (fő) 
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6.1.5 A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek összefoglalása 

14. táblázat: A műveletek összefoglalása 

 Megnevezés Indoklás, alátámasztás Specifikus cél 
Támogatható 

tevékenységek 
Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

Cél-
csoport 

Forrás 
(eFt) 

Alap Időszak 

1.  Komplex 
létesítmények 
K: Sportpálya 
K: Multifunkciós 
közösségi tér 

Hiányoznak komplex, 
kiegészítő szolgáltatáso
kat is nyújtó közösségi 
terek a civil szervezetek, 
önszerveződő csoportok 
részére. Nem biztosított 
a közösség különböző 
jellemzőkkel bíró 
tagjainak találkozási 
lehetősége. A közösségi, 
szabadidős célú 
sportolási lehetőségekre 
megnövekedett az 
igény, de ehhez a 
feltételek nem megfele
lők. A sport nemcsak az 
egészséges életmód 
miatt fontos, de 
egyértelmű a 
közösségépítő hatása is. 

S1. Komplex 
közösségi 
infrastruktúra 

Épületfelújítás/bővítés 
közösségi céllal 
Komplex szabadtéri 
közösségi, rekreációs, 
sportinfrastruktúra 
kialakítása 
Egyéb, a multifunkciós 
közösségi terek 
kialakításához szükséges 
tevékenységek 
Eszközbeszerzés 

Hasonló jellegű komplex közösségi 
tér jelenleg nincs a városban, és a 
tervezett fejlesztések között sem 
szerepel. Kulturális célú fejlesztés 
történhet a könyvtárban a zöld város 
felhívás keretében, továbbá a 
gyógyhelyfejlesztési pályázat 
keretében tervezzük rekreációs park, 
felnőtt játszótér, kalandpark 
kialakítását a turisztikai övezetben. A 
különböző fejlesztések jól kiegészítik 
egymást.  
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72 000  ERFA  2018.02
2020.12. 

2.  Köztérfejlesztés  A közterek többsége 
alulhasznosított, nem 
alkalmas arra, hogy 
valódi közösségi térként 
használják. Szükségesek 
közterületi fejlesztések, 
amelyek egyértelműen a 
közösségépítést 
szolgálják. Nagy a 
motorizáltság foka, a 
helyi közlekedési 
szokások átalakítása 
indokolt. A 
köztérhasználat ne csak 

S2. Köztér 
mint 
közösségi tér 

Fenntartható közlekedést 
elősegítő infrastruktúrák 
fejlesztése a helyi 
értékek bemutatásával 
összekapcsolva 
Közterek megújítása 
Közösségi, rekreációs, 
kulturális és sport célú 
infrastruktúra fejlesztése  
Intézmények, civil 
szervezetek udvarának 
közösségi célú 
megújítása 
Eszközbeszerzés 

Az önkormányzat tervez hasonló 
jellegű fejlesztéseket (pl. kültéri 
eszközök beszerzése, köztérfejlesz
tés, rekreációs park, felnőtt játszótér, 
kalandpark). Amennyiben ezek a 
pályázatok nyernek, területi 
elkülönítéssel előzzük meg a 
párhuzamos kapacitások kialakítását. 
A tervezett fejlesztések kiegészítik 
egymást: hozzájárulnak egy egységes 
közösségirekreációs célú 
köztérrendszer kialakításához. 

57 264, 
827 

ERFA  2018.01
2020.09. 
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 Megnevezés Indoklás, alátámasztás Specifikus cél 
Támogatható 

tevékenységek 
Kiegészítő jelleg, lehatárolás 

Cél-
csoport 

Forrás 
(eFt) 

Alap Időszak 

eszköz legyen a hely
változtatásra, hanem a 
közösségi együttlétet is 
szolgálja. 

3.  Szemléletformáló 
programok 
K: Közbiztonsági 
koordináció 
K: Információs 
platform 

Minden érintett 
területen megjelent az 
az igény/fejlesztési 
szükséglet/ lehetőség, 
miszerint tudatosabb 
hozzáállás szükséges a 
lakosság részéről. Ez 
vonatkozik a 
környezetvédelemre, a 
környezetbarát 
közlekedésre, 
bűnmegelőzés, 
drogprevenció, 
egészséges életmód, 
helyi értékeink ismerete. 

S3. Tudatos 
közösség 

Szemléletformáló és 
tudatosító programok az 
alábbi témákban: 
 környezettudatosság 
 közlekedés 
 közbiztonság 
 egészséges életmód 
 helyi identitás 

erősítése 
 helyi 

gazdaságfejlesztés  
Megvalósításhoz 
szükséges anyag és 
eszközbeszerzés 

Szemléletformálással kapcsolatos 
programok tervezettek: KEHOP
5.4.1, TOP5.2.1, EFOP1.4.2. 
Mindegyik projekt keretében 
korlátozottak a források és ezáltal a 
résztvevők száma is, így sokkal 
inkább kiegészítik egymást, mintsem 
felesleges ismétlést jelentenének. 
Tematikusan az érintett programok 
építhetnek egymásra, de egymáshoz 
nagyon hasonló tevékenységre nem 
fogunk támogatást nyújtani, a 
megvalósítás során kikötjük, hogy 
ugyanaz a személy ugyanolyan 
programon nem vehet részt. 

38 235, 
173 

ESZA  2018.06
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4.  Közösségi 
programok 

Nő a konfliktusok 
kiéleződésének esélye a 
közösségen belül: 
generációk, különböző 
társadalmi helyzetű 
lakosok, eltérő etnikai 
háttérrel rendelkező 
személyek között. Ez 
csak a közösségi szintű 
szolidaritás, megértés, 
elfogadás, összefogás 
erősítésével előzhető 
meg, amihez szükség 
van integrált és 
célcsoportspecifikus 
programokra is. 

S4. 
Összetartó 
közösség 

A mindennapi élet 
megszervezését segítő 
kiegészítő szolgáltatások 
Közösségépítési, 
kulturális, rekreációs 
vagy sport célú 
programok 
Helyi adottságokhoz 
illeszkedő tematikus 
táborok, tanfolyamok, 
képzések 
Hátrányos helyzetűek 
komplex felzárkóztatása 
Ösztöndíjprogram helyi 
tehetségeknek 
Megvalósításhoz 
szükséges anyag és 
eszközbeszerzés 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a TOP5.2.115 felhívásra, 
amelynek keretében 
közösségfejlesztő programokat is 
tervez. A lehatárolás egyfelől 
területi: a TOP5.2.115 
tevékenységei szinte kizárólag a 
szegregátum lakosai számára lesznek 
elérhetők; másfelől a megközelítés is 
eltérő lesz: jelen felhívásnál 
kifejezetten előnyben fogjuk 
részesíteni az integrált programokat. 
A megvalósítás során kikötjük, hogy 
ugyanaz a személy ugyanolyan 
jellegű programon nem vehet részt. 

45 000  ESZA  2018.06
2020.10 
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6.2 Együttműködések 

1. Specifikus cél: S2. Köztér mint közösségi tér, S3. Tudatos közösség, S4. Erős és összetartó közösség 
2. Indoklás: az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség tagjai jelenleg is kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolati 

hálóval rendelkeznek a legkülönfélébb területeken (kultúra, oktatás, gazdaságfejlesztés, sport, turizmus 
stb.).  Különösen  az  önkormányzat  élenjáró  nemzetközi  együttműködésekben,  4  testvérvárosa  közül 
elsősorban a romániai Nagykárollyal  intenzív a kapcsolat. Ezenkívül konzorciumi partnerként részt vesz 
egy  Interreg  Central  Europe  Program  felhívására  benyújtott  pályázatban,  amelynek  elsődleges  célja  a 
városi mobilitás fenntarthatóbbá tétele (WalkBikeCity). A közösségvezérelt településfejlesztés viszont egy 
új  téma,  így mindenképpen  indokolt olyan partnerekkel  felvenni/kiépíteni a kapcsolatot, amelyek már 
rendelkeznek  tapasztalattal  az  ilyen  típusú  tevékenységekben,  vagy  tervezik  HKFS  megvalósítását.  Az 
együttműködések tehát elsődlegesen a kölcsönös tapasztalatszerzést szolgálják annak érdekében, hogy a 
HKFSt  minél  hatékonyabban  és  eredményesebben  lehessen  végrehajtani,  valamint  az  elért 
eredményeket hosszú távon fenntartani. 

3. Együttműködés tervezett tématerületei: 
 Együttműködés a releváns LEADER HACS-csal: a LEADER program már hosszú múltra tekint vissza, a 

vidékfejlesztési  források  jelentős  részét  ebben  a  formában  használhatták  fel  az  érintett  térségek. 
Nyírbátornak  járásszékhelyként  kiemelt  érdeke,  hogy  együttműködjön  a  vonzáskörzetébe  tartozó 
településekkel,  és  becsatornázza  működésébe  az  Egy  Jobb  Életért  Közhasznú  Egyesületben 
felhalmozódott tapasztalatokat. 

 Megyei HACS-fórum:  Nyírbátor  kezdeményezni  fogja,  hogy  a  megyében  működő  HACSok 
létrehozzanak  egy  együttműködési  fórumot  a  jó  gyakorlatok  megosztása  és  a  kölcsönös 
tapasztalatcsere céljából. Ezt a földrajzi közelség mellett a hátrányos, periférikus helyzetből fakadó 
hasonló adottságok és kihívások is indokolják. 

 Országos szintű HACS-hálózat:  javasoljuk,  hogy  az  IH  segítse  a  CLLDfelhívás  nyerteseit  a  HKFS 
megvalósításában  azzal,  hogy  létrehoz  egy  országos  lefedettségű  hálózatot,  amelynek  keretében 
megvalósítható  a  hatékony  információáramlás,  az  interaktív  együttműködés  és  a  jó  gyakorlatok 
megosztása. 

 Legfontosabb tématerületek a fenti relációkon belül: 
 helyi, ágazatközi partnerségépítés eszközei a közösségfejlesztés érdekében 
 kulturális együttműködés, helyi kulturális értékek megőrzése és bemutatása 
 sport és rekreáció 
 hátrányos helyzetűek felzárkózása és integrációja 
 közösségi célú köztérfejlesztés 
 környezeti fenntarthatóság 
 helyi gazdaságfejlesztés, helyi termékek/szolgáltatások promóciója 
 jó gyakorlatok gyűjtése és disszeminációja 

4. Tervezett forrás: A HACS erre a tevékenységre nem kíván forrást fordítani 
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6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

A HACS szervezeti  felépítésénél maximálisan  figyelembe vettük a  tervezési útmutató előírásait. Az abban 
szereplő  előírásokat  a  HKFSben  nem  ismételjük  meg,  mivel  azokat  külsőleg  meghatározott,  alapvető 
jellemzőknek tekintjük (pl. tervezési útmutató 4. melléklete). 

6.3.1 A HACS összetétele 

A HACS összetételét, alapító tagjait, a munkacsoportok taglistáját az 1.1 fejezetben mutatjuk be részletesen. 

6.3.2 A HACS szervezeti felépítése 

A HACS az alábbi tevékenységek ellátásáért felelős: 

 partnerség mobilizálása, 
 HKFS kidolgozásának irányítása, 
 átlátható projektkiválasztási folyamat kialakítása és működtetése a HKFS hatékony és eredményes 

megvalósítása érdekében (pályázati  felhívások online közzététele a HACS létrehozandó honlapján, 
beleértve  a  kiválasztási  kritériumok  meghatározását  és  súlyozását  –  megfelelő  időtartam 
biztosításával), 

 szakmailag felkészült munkaszervezet kijelölése, 
 a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak fejlesztése, 
 együttműködés a támogató intézményrendszerrel. 

Az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség öt szervezeti elemet foglal magában: közgyűlés, elnökség, helyi bíráló 
bizottság  (HBB),  munkacsoportok  és  munkaszervezet.  A  megfelelő  szervezeti  struktúra,  döntéshozatali 
rendszer  és  finanszírozási  mechanizmusok  kialakításával  garantáljuk a HACS működőképességét és 
fenntartását a program befejezését követően is. 

11. ábra: A HACS szervezeti ábrája 

 

6.3.3 Az egyes szervezeti egységek hatásköre és funkciói, valamint a szükséges humánerőforrás 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a HACS szervezeti egységei között a munkafolyamatok és a felelősségi 
körök egyértelműek és átláthatók. 

Közgyűlés: a HACS alapvető szerve a közgyűlés, a helyben élők „fóruma”, amely lehetőséget biztosít a helyi 
szintű  értékek,  adottságok,  szükségletek  megjelenítésére  és  a  fejlesztési  célkitűzések  és  lehetőségek 
azonosítására. A HACS közgyűlését a HACS tagjai alkotják. 

ELNÖKSÉG:

Máté Antal, Nyírbátor Város Önkormányzata

Böszörményi Sándor, Nyírbátori Lovas Sport és 
Hagyományőrző Egyesület

Gál István, Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető 
Kft. 

HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:

2 fő civil

2 fő közszférabeli

2 vállalkozás

MUNKACSOPORTOK:

városfejlesztő, 7 fő

közösségformáló, 7 fő

szociális, 6 fő

MUNKASZERVEZET:

Nyírbátor Város Közbiztonságáért 
Alapítvány (1+2 fő)

KÖZGYŰLÉS

(13 tag)
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Elnökség:  az  együttműködési megállapodás  alapján a  közgyűlés operatív,  a  HKFS  megvalósítását  nyomon 
követő testületet, háromtagú elnökséget választ tagjaiból (1 fő civil, 1 fő közszférabeli, 1 fő vállalkozói). Az 
elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 
hozza. A választott elnök jogosult a szervezet képviseletére. 

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACScsal kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel a közgyűlés által, 
számára delegált ügyekért.  

Helyi bíráló bizottság: a közgyűlés kiválasztja azokat a személyeket, akik a HBB tagjaiként javaslatot tesznek 
a helyi pályázati felhívásokra keretében támogatandó projektekre. A HBB összetételére vonatkozó szabályok 
nyilvánosak és átláthatók lesznek, úgy, hogy a részvétel lehetősége minden tag számára ismert és biztosított 
legyen. Legfontosabb alapelvek: 

 a HBB reprezentálja a három érdekszféra egyelő arányú képviseletét; 
 a szavazatok legalább 50%át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják; 
 projektkiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatók; 
 a döntéshozatal során biztosítjuk a személyi szintű összeférhetetlenséget. 

A HBBk ügyrendjét az  IH fogadja el. A részleteket a későbbiekben kidolgozandó Működési és Monitoring 
Kézikönyv fogja tartalmazni. 

Munkaszervezet: a HACS a Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítványt, mint jogképes és cselekvőképes 
nonprofit szervezetet jelölte ki az adminisztrációs és pénzügyi feladatok elvégzésére. Az Irányító Hatósággal 
a  munkaszervezet  köt  támogatási  szerződést  HKFS  megvalósításához  szükséges  működési  feladatok 
(közösségszervezés,  animáció,  kommunikációs,  menedzsment,  monitoring)  ellátásának  költségeire.  A 
munkaszervezet legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog a feladatok 
ellátásához  szükséges  szakemberekkel,  akik  megfelelő  szakmai  tudással,  tapasztalattal  és  helyismerettel 
rendelkeznek. A munkaszervezet az alábbi értékek mentén végzi tevékenységét: 

 passzív,  hivatali  magatartás  helyett  aktív  részvétel  a  különböző  együttműködések  és  projektek 
szakmai megalapozásában – mindez nem jelenti azt, hogy a munkaszervezet feladata és felelőssége 
a  formailag  és  szakmailag  megfelelő  támogatási  kérelmek  összeállítása,  sokkal  inkább  egyfajta 
segítségnyújtás,  animáció,  mivel  csak  így  biztosítható,  hogy  a  fejlesztések,  programok 
előkészítéséhez és megvalósításához szükséges helyi kapacitások hosszú távon is megerősödjenek 
közösségi szinten; 

 összeférhetetlenség  biztosítása  –  amennyiben  egy  személy  részt  vesz  egy  adott  kérelem 
előkészítésében, semmilyen módon nem vehet részt ezen kérelem értékelésében és bírálatában; 

 hatékony működés a feladatok optimális elosztása időben és a munkaszervezet tagjai között – mivel 
a  munkaszervezet  feladatainak  intenzitása  időben  változó,  ezért  a  működési  források  hatékony 
felhasználása érdekében 11 személy több funkciót is el fog látni (a kiválasztásnál szempont lesz, hogy 
a munkatársak szükség esetén megfelelő módon helyettesíteni tudják egymást); 

 adminisztratív  elvárásoknak  való  maximális  megfelelés  –  részletesen  kidolgozott  szabályozó 
dokumentumokkal és sablonokkal (pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, Működési és Monitoring 
Kézikönyv  stb.)  biztosítható,  hogy  mind  a  HKFS  egészének,  mind  az  egyes  projekteknek  a 
végrehajtása az IH által megfogalmazott előírásoknak megfelelően történjen; 

 a  fluktuáció  minimalizálása  –  többek  között  megfelelő  munkakörülményekkel  és  szervezéssel, 
valamint  a  szakemberek  objektív  szempontokon  nyugvó  kiválasztásával  elősegíthető  a  személyi 
állomány viszonylagos állandósága. 

A munkaszervezet két teljes állású tagból és egy külső szakértőből tevődik össze, akik az alábbi feladatköröket 
látják majd el a HKFS megvalósítása során: 

1. Munkaszervezet és kommunikációs vezető: Bodnár Zsófia 
Feladatköre:  

 a munkaszervezet tevékenységének irányítása, napi működtetése, 
 részvétel a döntéselőkészítésben, a HBB tevékenységének támogatása, 
 a helyi támogatási kérelmek döntésre való felterjesztése, 
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 beszámolás az elnökségnek a működésről 
 munkaszervezet  irányítása  mellett  kiemelt  feladata  a  kommunikációs  tervben  foglaltak 

megvalósítása, kapcsolattartás koordinálása a HACSon belül, helyi közösségi szinten, illetve 
az IHval; 

2. Pályázati és pénzügyi referens: Pénzes Éva 
Feladatköre: 

 segíti  a  potenciális  támogatást  igénylőket  a  projektötletek  kiérlelésében,  támogatási 
kérelmük összeállításában és az elszámolásban – ezzel lerövidíthető a döntéshozatali idő és 
tehermentesíthető a munkaszervezet a hiánypótlásokkal, átdolgozással kapcsolatos további 
tevékenységektől; 

 a munkaszervezet és kommunikációs vezetővel együttműködve megfelelő kommunikációs 
tevékenységgel  és  ügyfélszolgálat  működtetésével  biztosítják  a  potenciális  támogatást 
igénylők tájékoztatását, az információszolgáltatást; 

 a  HKFS  megvalósításához  kötődő  adminisztratív  feladatok,  valamint  a  támogatási 
kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása mellett a pénzügyi jellegű feladatok ellátása is a 
hatáskörébe tartozik; 

 elvégzi  a  végrehajtással  kapcsolatos  adminisztrációs  kötelezettségeket:  a  beérkezett 
projektjavaslatokról és a HBB döntéseiről nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése, projekt 
adatlapok  előkészítése  döntéshozatalra,  hiánypótoltatás,  a  HBB  felhatalmazása  esetén 
záradékolás; 

 az  adminisztratív  tevékenységeken  felül  feladata  a  különböző  partnerségi  rendezvények 
előkészítése,  szervezése,  lebonyolítása  és  dokumentálása  is,  valamint  biztosítja  a  HACS  a 
jelentéstételi kötelezettségét és a monitoringrendszer működtetését. 

 a munkaszervezet biztosítja a HBB tevékenységét segítő technikai hátteret, infrastruktúrát. 
3. Külső szakértő: Várhegyi Tamás egyéni vállalkozó 

Feladatköre: 
 szakmailag támogatja a munkaszervezet tevékenységét; 
 pályázati felhívásokat készít, 
 elvégzi a beérkező pályázatok szakmai értékelését. 

6.3.4 A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 

A döntéshozatal legfontosabb alapelvei a helyi  társadalom sokféleségének biztosítása, az átláthatóság, a 
nyomon követhetőség, az összeférhetetlenségi tilalom. A HACS működésén belül öt kiemelt döntéshozatali 
eljárásfajta azonosítható: 

 közgyűlés egyszerű döntéshozatala, 
 elnökségi döntéshozatal, 
 HBB tagjainak kiválasztása, 
 támogatási kérelmek értékelése, 
 támogatási kérelmek rangsorolása. 

Közgyűlés egyszerű döntéshozatala:  a  működéssel  kapcsolatos  általános  ügyekben  (pl.  tagfelvétel, 
munkaszervezet  kijelölése,  dokumentumok,  beszámolók  elfogadása)  a  közgyűlés  nyílt  szavazással  dönt 
egyszerű  többséggel,  vagyis  a  tagok  legalább  fele  jelen  van,  és  a  jelenlévők  több  mint  fele  egyöntetűen 
szavazott az adott javaslatot elfogadva vagy elutasítva. A döntéseket határozati formában tartják nyilván. 

Elnökségi döntéshozatal: az elnökség évente legalább 2 alkalommal ülésezik, amely során operatív jelleggel 
nyomon követi a HKFS megvalósítását  (a munkaszervezet által készített beszámolók alapján). Az elnökség 
akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza 
meg. Az elnökség tagjai részt vesznek a közgyűléseken, ahol beszámolnak a HACS tevékenységéről, a HKFS 
megvalósításáról, szükség esetén pedig javasolja annak felülvizsgálatát, módosítását. 

HBB tagjainak kiválasztása: a HBB döntéshozatalra jogosult tagjait a HACS közgyűlése választja saját tagjai 
közül. A HBB létszámát úgy kell meghatározni, hogy  
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 megfelelően  képviselje  a  HACS  tagjainak  nézeteit,  azaz  ne  csak  egy  szűk  grémium  döntsön  a 
támogatandó projektek köréről,  

 a túl nagy taglétszám ne akadályozza az eredményes és hatékony döntéshozatali folyamatot, 
 reprezentálja a 3 érdekszféra egyenlő arányú képviseletét.  

A HBB ezeknek a feltételeknek az alábbi módon tud megfelelni különböző méretű HACS esetében (mivel a 
HACS nyitott a további szervezetek számára, ezért magasabb taglétszámra is meghatároztuk a HBB kötelező 
tagságát).  A  HBB  akkor  határozatképes,  ha  tagjainak  több  mint  fele  jelen  van.  Határozatát  abszolút 
többséggel  hozza  meg,  azaz  függetlenül  attól,  hogy  hányan  vannak  jelen,  az  összes  szavazásra  jogosult 
többségének egyöntetű szavazatára van szükség.  

15. táblázat: HBB tagjainak száma 

HACS tagjainak száma  1015  1630  30x 

HBB tagjainak száma  6  9  12 

Abszolút többséghez szükséges szavazatszám 4  5  7 

A  HBB  tagjainak  kiválasztása  során  a  tagjelölés  önkéntes  módon  vagy  ajánlással  történhet.  A  közgyűlés 
abszolút többséggel hozza meg döntését a HBB tagjairól, elnökéről és alelnökéről (azaz a teljes tagság több 
mint  fele  egyöntetűen  szavaz).  A  közgyűlés  dönthet  külső,  tanácskozási  joggal  rendelkező  személyek 
bevonásáról is. 

Támogatási kérelmek értékelése: a kérelmek értékelése objektív szempontok mentén transzparens módon 
fog  történni.  A  jogosultsági  és  a  tartalmi  értékelést  a  HKFSben  és  a  pályázati  felhívásokban  előzetesen 
meghatározott kiválasztási kritériumok mentén a munkaszervezet munkatársai végzik el (döntési jogkörrel 
nem rendelkeznek). 

Támogatási kérelmek kiválasztása: a támogatásra alkalmasnak ítélt projektelképzelések kiválasztása és IH 
felé  továbbítása  a  HBB  feladata.  A  rangsorolás  során  fontos  az  összeférhetetlenség  tilalma  és  a 
helyettesíthetőség biztosítása: azért képviseli mindhárom szektort  legalább 2 fő, mert olyan személy nem 
vehet  részt  a  döntésben,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon  érintett  az  adott  támogatási  kérelem 
előkészítésében  vagy  megvalósításában.  A  rendelkezésre  álló  forrás  lekötésére  a  HBB  kijelöli  az  általa 
támogatandónak tartott projekteket, valamint a keret 50%áig tartaléklistát is összeállít arra az esetre, ha az 
IH  támogathatóság  szempontjából  kizárná  bármelyik  projektet.  A  döntést  a  fentiekben  meghatározott 
módon, abszolút többséggel kell meghozni. 

6.3.5 A működés fizikai feltételei 

A munkaszervezet a Tinódi Sebestyén Alapfokú Művészeti Iskola és Alkotóházban (4300 Nyírbátor, Szentvér 
utca 7.) fogja elkezdeni tevékenységét, majd a későbbiekben a Polgármesteri Hivatal épületébe költözik át. 

Az ügyfelek és a partnerek számára biztosítani fogjuk a személyes konzultáció lehetőségét is, ehhez megfelelő 
ügyfélszolgálati teret alakítunk ki. 

A  HKFS  hatékony  végrehajtásához  az  alábbi  eszközök  szükségesek,  a  tárgyi,  infrastrukturális  feltételek 
biztosítottak (vagy amennyiben a felhívás lehetővé teszi, a működési költségek terhére beszerezzük őket): 

 asztali számítógép/laptop, 
 vezetékes és mobiltelefon, 
 szélessávú és mobilinternet, 
 iroda és tárgyalóbútor. 

6.3.6 A működés tervezett költségvetésének alátámasztása 

A HACS működéséhez szükséges költségek pontos megtervezése éves szinten történik a költséghatékonyság 
alapelvét szem előtt tartva. A tervezetet az elnökség, majd a közgyűlés fogadja el. A HKFS végrehajtásának 
költségei két nagy csoportba sorolhatók, amelyek különböző tételekből állnak. 

Működési költségek: 

 projektelőkészítés, 
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 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, 
 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyag és egyéb költségek, 
 kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége, 
 egyéb kommunikációs és marketing költségek (pl. rendezvények), 
 bérleti díj, 
 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások. 

Animációs költségek: 

 animációs folyamatban résztvevők személyi jellegű ráfordításai, 
 animációs tevékenységek ellátásához szükséges marketing, anyag és egyéb költségek. 

6.4 Kommunikációs terv 

A  HKFS  eredményes  megvalósításához,  valamint  a  közösség  általi  elfogadásához  és  elismeréséhez 
elengedhetetlen az átgondolt és hatékony kommunikációs tevékenység. Ezáltal biztosítható, hogy  

 a HACScsal kapcsolatos információk minden érintett számára hozzáférhetőek legyenek, 
 átlátható legyen a HACS működése, a döntéshozatali, értékelési és kiválasztási folyamat, 
 minden érintett időben értesüljön a pályázati, forrásszerzési lehetőségekről, 
 a  helyi  közösség  értse,  elfogadja  és  támogassa  a  HACS  tevékenységét  –  és  interaktív  módon 

bekapcsolódjon a tervezés és megvalósítás folyamatába.9 

A  HKFS  közvetlen  célcsoportját  a  HACS  és  a  munkacsoportok  tagjai,  valamint  a  támogatást  igénylők 
potenciális köre alkotja, míg a közvetett célcsoportba tartoznak a tágan értelmezett helyi közösség (beleértve 
a nem itt élő, de a városban munkát vállaló vagy szolgáltatást igénybe vevő személyeket is), a városba érkező 
turisták, illetve az általános közvélemény. 

A  célcsoportokat  az  alábbi  kommunikációs eszközökkel  és  tevékenységekkel  lehet  eredményesen  és 
hatékonyan elérni: 

 a  HACSon  belüli  kommunikációt  szolgálják  a  tervezés  és  a  megvalósítás  során  is  rendszeresen 
megszervezett  HACS- és munkacsoport-ülések,  amelyek  alkalmasak  az  eredmények  nyomon 
követésére és értékelésére, valamint az esetleges problémák rugalmas kezelésére – a jegyzőkönyvek 
(elnökségi és HBB is) a tagok számára a munkaszervezetnél személyesen is megtekinthetők; 

 HACS saját honlapja alkalmas a keletkező dokumentumok (stratégia, beszámolók stb.), a pályázati 
felhívások és a különböző hírek, közlemények közzétételére; 

 a  munkaszervezet  folyamatosan  biztosítani  fogja  az  ügyfélszolgálat  működését  (legalább  heti  3 
napban, napi 4 órában), ahol tájékoztatást és segítséget nyújt a pályázati felhívásokkal, a támogatási 
kérelmekkel  és  a  megvalósítandó  projektekkel  kapcsolatosan  személyes,  telefonos  és  emailes 
konzultáció formájában; 

 a munkaszervezet hírlevél formájában is rendszeres tájékoztatást  fog nyújtani az erre  igényt tartó 
személyeknek, szervezeteknek; 

 HACS által szervezett tájékoztató és partnerségi rendezvények több célt szolgálnak: 
 felmérhetők a helyi  igények, ami segíthet abban, hogy a pályázati felhívások minél jobban 

megfeleljenek a potenciális pályázók fejlesztési elképzeléseinek,  
 a  helyi  szervezetek  pontos  információkat  kaphatnak  a  pályázati  feltételekről  és  a 

támogatható tevékenységekről, 
 lehetővé teszik a helyi együttműködések megerősítését és újak kialakítását, 
 a helyi közösség megismerheti a HACS tevékenységét, valamint az elért eredményeket; 

 kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a KTK 2020 útmutató előírásainak megfelelően. 

                                                           
9 Elengedhetetlen, hogy a helyi közösség tagjai interaktív módon bekapcsolódhassanak az előkészítés és megvalósítás 
folyamatába  –  a  személyiségi  jogok  tiszteletben  tartása  mellett.  Elektronikus  levélben  vagy  telefonon  bárki 
megfogalmazhatja észrevételeit, kérdéseit. Ennek tartalmától és jelentőségétől függően a válaszadást a munkaszervezet 
elvégezheti saját hatáskörben, vagy szükség esetén az elnökség elé tárja a problémát. 
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16. táblázat: Kommunikációs célcsoportok és tevékenységek 

 

A  kommunikációs  feladatok  ellátása  alapvetően  a  munkaszervezet  felelősségi körébe  tartozik  az  alábbi 
humán kapacitással: 

 a munkaszervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a kommunikációs tevékenységek koordinálása 
és  ütemterv  szerinti  végrehajtása,  aki  egy  személyben  a  kommunikációs  vezető  munkakörét  is 
betölti; 

 a pályázati  referensek  gondoskodnak az ügyfélszolgálat működéséről, a honlap aktualizálásáról, a 
kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánosság  biztosításáról,  valamint  közreműködnek  a  tájékoztató  és 
partnerségi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, a hírlevelek összeállításában. 

Emellett  az  Együtt  Nyírbátorért  Helyi  Közösség  elnöksége  is  aktívan  részt  vesz  a  kommunikációban  – 
elsősorban  a  rendezvényeken  képviselve  a  HACS  értékeit,  alapelveit,  valamint  átadva  a  releváns 
információkat  a  HACSon  belül  és  a  külső  célcsoportok  számára  is.  A  HACS  tagjai  szintén  kötelezettséget 
vállalnak a rendelkezésükre álló információk megfelelő terjesztésében. 

Minden kommunikációs szereplő esetében alapvető elvárás, hogy biztosítva legyen a versenysemlegesség, 
az átláthatóság, a bizalmas – esetleg előnyt jelentő – információk megfelelő kezelése. 

Az  alábbi  táblázatban  bemutatjuk  a  kommunikációs  tevékenységek  ütemezését,  valamint  az  egyes 
feladatokhoz kapcsolódó becsült költséget. 

   

Kommunikáció célja
Kommunikációs eszközök, 

tevékenységek

HACS és a 

munkacsoportok tagjai

Folyamatos együttműködés biztosítása, 

döntéshozatal megalapozása, átlátható és 

eredményes működés

HACS és MCSülések

Honlap

Ügyfélszolgálat

Hírlevél

Tájékoztató és partnerségi 

rendezvények

Kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság

Honlap

Tájékoztató és partnerségi 

rendezvények

Kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság

Honlap

Kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság

Honlap

Kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság

Pozitív települési arculat kialakítása, a város 

versenyképességének és vonzerejének javítása

Célcsoport
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et
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Potenciális támogatást 

igénylők

Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről, 

segítségnyújtás a támogatási kérelmek 

kidolgozásával és megvalósításával 

kapcsolatosan, animáció

K
ö

zv
et

et
t

Helyi közösség

A HACS tevékenységének bemutatása, a HKFS 

eredményeinek és hatásainak tudatosítása, a 

programban való részvétel növelése, helyi 

identitás megerősítése

Turisták

A HKFS keretében létrejövő 

kulturális/közösségi terek és szolgáltatások 

megismertetése

Általános közvélemény
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17. táblázat: Indikatív kommunikációs pénzügyi és ütemterv 

Feladat Ütemezés Becsült költség* 

HACS és MCSülések 
folyamatosan a tervezés és a 
megvalósítás időszakában 

nettó 100 000 Ft/év  

Ügyfélszolgálat kialakítása és működtetése, 
kommunikációs költségei 

folyamatosan a megvalósítás 
időszakában 

nettó 360 000 Ft/év 
(internet, vezetékes és 

mobil telefon) 

Hírlevél összeállítása és terjesztése 
legalább kéthavonta, 
pályázati időszakban 
gyakrabban 

nettó 240 000 Ft/év 

Tájékoztató és partnerségi rendezvények 
legalább félévente, pályázati 
időszakban gyakrabban 

nettó 750 000 Ft/év 

Egyéb marketingköltségek 
folyamatosan a megvalósítás 
időszakában 

nettó 1 000 000 Ft 

Kötelező 
tájékoztatás 
és 
nyilvánosság 

sajtóközlemény 
projektindításról 

TSZkötéstől számított 1. 
hónap 

0 Ft 

Ctábla 
TSZkötéstől számított 2. 
hónap 

bruttó 6 492 Ft 

aloldal létrehozása és 
folyamatos tájékoztatás 

folyamatos  bruttó 63 218 Ft 

fotódokumentáció, TÉRKÉPTÉR, 
sajtómegjelenések gyűjtése 

folyamatos  bruttó 50 000 Ft 

sajtóközlemény projektzárásról  projektzárás előtt 1 hónappal  0 Ft 

 

* Személyi jellegű ráfordításokon kívül 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

6.5.1 A monitoring és értékelési rendszer szerepe és keretei 

Tekintettel  a  HKFS  terjedelmi  korlátaira  jelen  fejezet  csak  összefoglaló  információkat  tartalmaz  –  a 
monitoring és értékelési rendszer részleteit a HACS Működési és Monitoring Kézikönyve fogja tartalmazni. 

A jól működő monitoring tevékenység a programmenedzsment integráns része – lényege annak figyelemmel 
kísérése,  hogy  a  beavatkozások  nyomán  létrejönneke  a  tervezett  outputok,  illetve  hogy  a  program 
végrehajtása  valóban  az  elvárt  eredményekhez  vezete.  Amennyiben  eltérések  mutatkoznak  a  kitűzött 
célokhoz  viszonyítva,  a  programmenedzsment  feladata,  hogy  beavatkozzon,  és  biztosítsa  az  előre 
meghatározott célok teljesülését, az esetleges forrásvesztés elkerülését. 

Az értékelés célja annak vizsgálata, hogy a program valóban elértee az elvárt eredményeket. 

Noha  a  monitoring  és  értékelési  tevékenység  közvetlenül  a  stratégia  végrehajtásához  kapcsolódik, 
megalapozása elengedhetetlen a tervezési folyamat részeként. Ennek legfontosabb elemei az alábbiak: 

 egyértelmű célok megfogalmazása, világos beavatkozási logika kialakítása, 
 a program outputjainak és eredményeinek reális mérésére alkalmas indikátorok definiálása, 
 a végrehajtást támogató monitoring és értékelési tevékenység rendszerének megtervezése. 

6.5.2 A monitoring és értékelési rendszer alapja: a HKFS indikátorai 

Hatékony monitoring és értékelési tevékenység nem működhet pontosan definiált, a TOP 7. prioritásához 
illeszkedő indikátorok nélkül, amiket bemutattunk a célok és a műveletek leírásánál is. Ebben az alfejezetben 
egyben tekintjük át az alkalmazni tervezett indikátorokat, kapcsolódásukat a célrendszerhez és egymáshoz, 



59 

valamint  az  adatforrást  és  a  mérés  módját  –  hangsúlyt  fektetve  a  módszertan  és  a  gyakoriság 
megfelelőségére.  A  mutatók  részletes  definícióját,  valamint  a  mérési  módszertan  részletes  bemutatását 
terjedelmi korlátok miatt a már hivatkozott Működési és Monitoring Kézikönyv fogja tartalmazni. Ebben ki 
fogunk térni az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági indikátorok nyomon követésére is (6.6 fejezet).
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18. táblázat: Monitoring mutatók 

 

Indikátor megnevezése Adatforrás, mérés Indikátor megnevezése Adatforrás, mérés

A HKFS végrehajtás keretében 

megújított közösségi  tereket 

rendszeresen igénybe vevő 

lakosság aránya
Intézmények száma, 

amelyekben nőtt a 

látogatottság a program előtti 

időszakhoz képest

A közösségi, szabadidős, 

közszolgáltatást nyújtó 

terekkel és létesítményekkel 

való lakossági elégedettség

Központi módszertannal előre megál lapított 

gyűjtés alapján (központi módszertan hiányában: 

a HACS felmérést végez a megújított létesítmények 

használatáról 2 alkalommal, a végrehajtás 

félidejében és a programzárást megelőzően, 

vizsgálva az elégedettséget)

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreáll ított nyitott terek (m²)

A HKFS végrehajtás keretében 

megújított közösségi  tereket 

rendszeresen igénybe vevő 

lakosság aránya

A közösségi, szabadidős, 

közszolgáltatást nyújtó 

terekkel és létesítményekkel 

való lakossági elégedettség

A kormányzati, önkormányzati, i l l . 

társadalmi partnerek vagy nem 

önkormányzati  szervezetek által a 

HFS keretében tervezett és 

végrehajtott programok száma (db)

Szemléletformáló és tudatosító 

programokon résztvevő / programok

kal elért lakosok száma (fő)

A kormányzati, önkormányzati, i l l . 

társadalmi partnerek vagy nem 

önkormányzati  szervezetek által a 

HFS keretében tervezett és 

végrehajtott programok száma (db)

A támogatott közösségi , kulturál is, 

sport és egyéb programokon 

résztvevők száma (fő)

A támogatott 

létesítmények 

átadásátvételi  

jegyzőkönyve

Támogatott 

projektek 

projektzáró 

jelentései

Eredmény indikátor Output indikátor
Átfogó cél Specifikus cél Művelet
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S3. Tudatos 

közösség

3. Szemléletformáló 

és tudatosító 

programok 

megvalósítása

A lakosság tudatosságának 

javulása

A HACS komplex kérdőíves felmérést végez a 

lakosság körében 3 alkalommal: a stratégia 

végrehajtásának indulásakor (kiinduló állapot 

feltérképezése), végrehajtás félidejében és a 

programzárást megelőzően.

2. Közterek közösségi 

és rekreációs célú 

fejlesztése

S2. Köztér mint 

közösségi tér
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sa S1. Komplex 

közösségi 

infrastruktúra

1. Komplex közösségi 

és rekreációs 

létesítmények 

fejlesztése

Központi módszertannal előre megál lapított 

gyűjtés alapján (központi módszertan hiányában: 

a HACS felmérést végez a megújított közterek 

használatáról 2 alkalommal, a végrehajtás 

félidejében és a programzárást megelőzően, 

vizsgálva az érintett köztereket átlagosan 

használók számát és az elégedettséget)

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreáll ított nyitott terek (m²)

Városi területeken épített vagy 

renovált köz vagy kereskedelmi 

épületek alapterülete (m²)

Központi módszertannal előre megál lapított 

gyűjtés alapján (központi módszertan hiányában: 

egyegy támogatott létesítmény átadását követően 

a kedvezményezett éves jelentést készít a HACS 

számára a létesítmény működésről)

S4. Erős és 

összetartó 

közösség

4. Társadalmi 

integrációt elősegítő 

közösségi, kulturális, 

sport és egyéb 

programok 

megvalósítása

Lakossági elégedettség 

javulása a helyi  közösség 

összetartásával 

kapcsolatosan
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Az  alábbi  táblázat  az  outputindikátorok  célértékeit  tartalmazza  2018ra  és  a  projektzárás  időpontjára. 
Jelenleg  kizárólag  az  outputindikátoroknál  van  lehetőség  pontos  célértékek  definiálásra,  mivel  az 
eredményindikátorok  esetében  egyfelől  a  tervezési  útmutató  2.  melléklete  alapján  (43.o.)  központi 
módszertant  kell  majd  használni,  amely  azonban  még  nem  ismert,  másfelől  a  kérdőíves  felméréseket  a 
támogatási döntés meghozatala után lehet csak elvégezni. 

19. táblázat: Outputindikátorok célértékei 

Outputindikátor neve 
Mérték-
egység 

Célváltozás 
2018.10.31. 

Célváltozás 
projektzárás 
2020.12.31. 

Összesen Érintett műveletek 

Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztési 
stratégiával érintett 
települések lakosságszáma 

fő  10 000  2000  12 000 

1. Komplex közösségi és rekreációs 
létesítmények fejlesztése 
2. Közterek közösségi és rekreációs 
célú fejlesztése 
3. Szemléletformáló és tudatosító 
programok megvalósítása 
4. Társadalmi integrációt elősegítő 
közösségi, kulturális, sport és egyéb 
programok megvalósítása 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz vagy 
kereskedelmi épületek 

m²  0  875  875 
1. Komplex közösségi és rekreációs 
létesítmények fejlesztése 

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m²  0  4500  4500 

1. Komplex közösségi és rekreációs 
létesítmények fejlesztése 
2. Közterek közösségi és rekreációs 
célú fejlesztése 

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

db  0  10  10 

3. Szemléletformáló és tudatosító 
programok megvalósítása 
4. Társadalmi integrációt elősegítő 
közösségi, kulturális, sport és egyéb 
programok megvalósítása 

6.5.3 A monitoring és értékelési rendszer működése 

A  monitoring  és  értékelési  tevékenység  operatív  felelőse  a  HACS  munkaszervezete  (azon  belül  a  kijelölt 
pályázati  referens  és  monitoring  felelős),  míg  az  ezzel  kapcsolatos  döntések  meghozatala  a  HACS 
közgyűlésének felelőssége. 

A munkaszervezet a végrehajtás során összegyűjtött adatokat egy monitoring adatbázisban tárolja. Az adatok 
feldolgozása  alapján  rendszeres  monitoring  jelentést  készít  félévente  egy  alkalommal  a  HACS  éves 
beszámolójának részeként. A jelentés vizsgálja a végrehajtás előrehaladását az indikátor értékek alakulásának 
tükrében, és  javaslatokat  fogalmaz meg a szükséges módosításokra vonatkozóan. A munkaszervezet éves 
beszámolóját – és annak részeként a monitoring jelentést – a HACS közgyűlése tekinti át és hagyja jóvá. A 
jelentésben  esetlegesen  megfogalmazódó  változtatási  javaslatok  a  közgyűlés  döntése  alapján  a  HACS 
következő  éves  munkatervébe  kerülnek  beépítésre,  vagyis  az  elemzés  és  a  visszacsatolás  biztosított. 
(Amennyiben  a  közgyűlés valamilyen oknál  fogva  szükségesnek  tartja,  utasíthatja  a munkaszervet  adhoc 
monitoring jelentés készítésére is az éves beszámolók közötti időszakban.) 

A  HKFS  megvalósítására  vonatkozóan  a  HACS  munkaszervének  koordinációja  mellett  2  alkalommal  –  a 
program  végrehajtás  félidejében  és  a  programzárást  megelőzően  –  készül  programértékelés.  A 
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programértékelésbe  beépülnek  a  tervezett  lakossági  kérdőíves  felmérések  eredményei,  emellett  –  az 
indikátor értékek alakulására támaszkodó objektív értékelés mellett részletesebben – szubjektív értékelési 
módszerek  alkalmazásával  is  vizsgálni  fogjuk  az  eredmények  alakulását.  Az  értékelési  jelentéseket  önálló 
dokumentumokként terjesztjük a közgyűlés elé jóváhagyásra. 

A munkaszervezet előre meghatározott – és a közgyűlés által jóváhagyott – kritériumrendszer és módszerek 
alkalmazásával  évente  végez  önértékelést  a  HACS  tevékenységére  vonatkozóan.  Az  önértékelések 
eredményei az éves beszámolók részét képezik. 

A monitoring és értékelési tevékenység kapcsán is lényeges az átláthatóság. Ennek biztosítása érdekében a 
HACS  munkaszerve  a  jóváhagyott  monitoring  és  értékelési  dokumentumokat  (éves  beszámoló,  értékelési 
jelentés) nyilvánosan elérhetővé teszi a HACS honlapján. Ezen túlmenően az indikátorok alakulását bemutató 
egyszerű  kimutatásokat  készít,  amelyeket  kommunikál  a  helyi  közösség  felé  a  honlapon,  a  rendszeres 
hírlevelek és a partnerségi rendezvények keretében. 

6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

Az Együtt Nyírbátorért Helyi Közösség a HKFS tervezése során maximálisan figyelembe vette Nyírbátor 2013
ban  elfogadott,  majd  2015ben  felülvizsgált  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját,  továbbá  az  ITSben 
kidolgozott Antiszegregációs Tervet. Mindezek eredményeként a HACS működésében, céljai és célcsoportjai 
között, valamint a kiválasztási kritériumok és az indikátorok esetében is egyértelműen visszatükröződnek az 
esélyegyenlőségi szempontok: 

 a  HACS  tagjai  között  olyan  szervezetek  is  részt  vesznek,  amelyek  kifejezetten  egyegy 
esélyegyenlőségi  csoport  érdekeit  képviselik,  illetve  ők  alkotják  elsődleges  célcsoportjukat  (pl. 
Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány, Báthori István Nyugdíjas Klub); 

 az egyik munkacsoport kifejezetten a hátrányos helyzetűekre és az idősekre fókuszál – így igényeik, 
szükségleteik, lehetőségek már a HKFS kidolgozása során felszínre kerülhettek; 

 a HACS által megfogalmazott jövőkép és célkitűzések is egyértelműen reagálnak az esélyegyenlőségi 
csoportok  (gyermekek,  nők,  hátrányos  helyzetűek,  mélyszegénységben  élők  és  romák,  idősek, 
fogyatékkal  élők)  szükségleteire,  igényeire  (releváns  célok:  S3.  Tudatos  közösség,  S4.  Erős  és 
összetartó közösség); 

 a megvalósítást szolgáló egyes műveleteknél pontosan azonosítottuk a potenciális célcsoportokat, 
amelyek között a fentiek szintén hangsúlyosan megjelennek; 

 esélyegyenlőségi szempontú kiválasztási kritériumokat alkalmazunk: 
 a jövőképhez illeszkedve minden beavatkozás esetében elvárás a „családbarát” jelleg, vagyis 

az,  hogy  gyermekes  szülők,  idősek  is  igénybe  vehessék  az  adott  szolgáltatást,  részt 
vehessenek az adott programon, 

 a  fizikai  infrastruktúra  fejlesztése  esetén  alapvető  elvárás  a  projektarányos 
akadálymentesítés; 

 az ESZAtípusú programoknál plusz pontot jelent a hátrányos helyzetű személyek bevonása, 
a  generációk  közötti  együttműködés  erősítése,  valamint  az  esélyegyenlőség  témájának 
megjelenítése az érintett programban; 

 a  monitoringhoz  kapcsolódva  a  programok  szervezésénél  előírás  lesz  a  résztvevők  anonim 
regisztrációja, amely során rögzítésre kerül a nemük, koruk és legmagasabb iskolai végzettségük, így 
pontos adatot fogunk tudni adni az esélyegyenlőségi csoportok részvételéről. 

Mindezzel egyértelműen és igazolhatóan hozzájárulunk a társadalmi befogadás erősítéséhez, a szegénység 
újratermelődésének csökkentéséhez, a nők esélyegyenlőségéhez, a fiatalok és egyéb sérülékeny csoportok 
helyzetének javításához. 

6.6.2 Fenntarthatóság 

A  HACS  kiemelt  figyelmet  fordít  a  környezeti  fenntarthatóság  érvényesítésére  a  HKFS  tervezése, 
megvalósítása és monitoringja során egyaránt. 
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A  tervezés  folyamán  építettünk  Nyírbátor  ITSére,  valamint  annak  megalapozó  vizsgálatára.  Utóbbi 
részletesen  foglalkozik  a  város  természeti  adottságaival  és  környezeti  állapotával  –  ezeket  a  jellemzőket 
figyelembe  vettük  a  helyi  szükségletek,  célok  és  műveletek  meghatározásánál.  Az  ITS  célkitűzései  között 
hangsúlyosan megjelenik a környezeti fenntarthatóság, egyfelől az átfogó célok között („Fenntartható város 
megteremtése”),  másfelől  a  középtávú  tematikus  célkitűzések  között  is  (T3.  A  települési  környezet  és 
infrastruktúra fejlesztés, T4. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának 
terjesztése). Ezek eléréséhez legalább közvetett módon hozzájárulnak a HKFS céljai és műveletei (releváns 
célok: S2. Köztér mint közösségi tér, S3. Tudatos közösség). 

A megvalósítás során három szinten érvényesíthetők a fenntarthatósági szempontok: 

 egyrészt egyes támogatható tevékenységek kifejezetten természetikörnyezeti tematikájúak; 
 másrészt a kiválasztási kritériumok adnak lehetőséget a fenntarthatóság érvényesítésére – alapvető 

elvárás,  hogy  a  projekteknek  nem  lehet  negatív  környezeti  hatása  és  nem  növelhetik  a 
klímakockázatot, emellett a támogatást igénylők plusz pontért vállalhatják, hogy 

 tevékenységeik közé beépítenek a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmi elemeket is (pl. 
tisztasági akciók, virágosítás, szemléletformálás stb.),  

 tervezett projektjük helyi értékek megőrzését szolgálja, 
 rendezvényeik során minimalizálják a keletkező hulladék mennyiségét (pl. nem használnak 

műanyag poharat, nem nyomtatnak ki feleslegesen dokumentumokat) 
 harmadrészt  a  HACS  működése  során  előnyben  részesítjük  a  környezetbarát  és  forráskímélő 

megoldásokat (pl. online adminisztráció és kommunikáció a papír alapú helyett, hulladék szelektív 
gyűjtése és a keletkező hulladék mennyiségének minimalizálása stb.). 

A monitoring keretében nyomon fogjuk követni, hogy hány projekt építette be tematikájába a környezeti 
fenntarthatóságot, illetve hány fő vett részt fenntarthatósággal kapcsolatos programokon. 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

Az  Együtt  Nyírbátorért  Helyi  Közösség  egyformán  kíván  építeni  a  helyi  hagyományokra  és  az  újszerű 
megoldások elterjesztésére. Ennek érdekében olyan innovációra ösztönző eszközöket alkalmazunk, amelyek 
segíthetik a helyi adottságokra építő és helyi szinten újszerű megoldások, elképzelések felszínre kerülését és 
becsatornázását a HKFS megvalósításába: 

 partnerségépítő  fórumok  szervezésével  lehetővé  tesszük,  hogy  a  városban  működő  szervezetek 
közösen tudjanak kitalálni innovatív közösségfejlesztési eszközöket; 

 az animációs tevékenység során ösztönözni fogjuk az innovatív elemek beépülését, 
 listát állítunk össze más hazai és külföldi városokban hatékonyan működő jó gyakorlatokról, amelyek 

átültethetők a helyi projektekbe; 

A partnerségi tervezés során számos olyan elemet tudtunk azonosítani, amelyek nyírbátori szinten újszerű 
megközelítésnek számítanak. 

 Hatékony helyi partnerségépítés:  Nyírbátorban  eddig  is  odafigyeltek  a  helyi  lakosok,  civil 
szervezetek,  vállalkozások  véleményének  figyelembevételére.  A  társadalmi  részvétel  azonban 
többnyire  megmaradt  egy  viszonylag  alacsony  szinten  mind  az  aktív  és  bevonható 
személyek/szervezetek számát, mind az együttműködés mértékét tekintve. A HKFS előkészítése és 
megvalósítása lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösség tagjai lényegesen nagyobb arányban 
és sokkal intenzívebben vegyenek részt a helyi városfejlesztési, közösségformáló tevékenységekben. 
Ezt segítették az előkészítés folyamán az interaktív ötletbörzék, az online és hagyományos ötletláda, 
valamint  a  hatékony  munkacsoport  és  HACSülések  is.  Újabb  eszközöket  kívánunk  alkalmazni  és 
ösztönözni a megvalósítás során is, hiszen csak a HKFS eredményei csak akkor lesznek hosszú távon 
fenntarthatók, ha valóban meghonosodnak a közösségvezérelt városfejlesztés eszközei. 

 A családbarát jelleg nemcsak egy szlogen:  Nyírbátor  egyik  fő  kihívására,  a  munkaerőpiaci 
stabilitással kapcsolatos népességmegtartó erő növelésére egy horizontális megoldást kívánunk adni 
a HKFS keretén belül. Meggyőződésünk, hogy a szelektív migráció mérséklése akkor lehetséges, ha a 
fiatalok a családtervezés során Nyírbátort  is  reális alternatívának  látják, azaz el  tudják  itt képzelni 



64 

életüket. Ezért a HKFS keretében megvalósított fejlesztésekkel és programokkal szemben alapvető 
elvárás  lesz  (figyelembe  véve  a  beavatkozás  jellegét  és  nagyságát),  hogy  a  gyermekes  szülők, 
nagyszülők  is  igénybe  tudják  venni  a  kínált  szolgáltatásokat  (pl.  egy  felnőtteknek  szóló  kulturális 
program  esetében  legyen  kísérő  gyermekprogram,  futópálya  kialakításánál  gyermekek  számára 
biztonságosan használható kiegészítő infrastruktúra). 

 Köztér mint hálózat:  a  közterület  több  mint  egyszerű  fizikai  tér,  ami  lehetővé  teszi  a  települési 
funkciók  használatát.  Egy  város  közterületei  akkor  töltik  be  valódi  küldetésüket,  ha  nemcsak  a 
szolgáltatásokhoz  való  hozzáférést  biztosítják,  hanem  közösségformáló  hatással  is  bírnak,  azaz 
ösztönzik  a  közösségi  együttlétet.  Ennek  érdekében  úgy  kell  végrehajtani  a  közterek,  parkok, 
zöldfelületek fejlesztését, hogy azok egy minél egységesebb hálózatot alkossanak – lefedve a város 
minél nagyobb területét. 

 Önkéntesség a társadalmi integrációért: a generációk és a különböző társadalmi csoportok közötti 
megértést,  elfogadást  nagymértékben  segíti  egymás  önzetlen  segítése  és  ezáltal  egymás 
problémáinak,  erősségeinek  megismerése  –  legyen  szó  akár  idősek  által  biztosított 
gyermekfelügyeletről, hátrányos helyzetűek segítéséről, az idősek infokommunikációs készségeinek 
javításáról.  Ezt  a  fajta  önkéntességet  célszerű  városi  szinten  elterjeszteni  és  közösségi  szinten 
megszervezni. 

6.8 A stratégia hatásai, azaz a beavatkozások hozzájárulása a helyi gazdaság és 
társadalom különböző területeihez 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy a stratégia közvetlenül vagy közvetett módon hozzájárul 

 a munkahelyteremtéshez és a jövedelemgeneráláshoz, 
 a népességmegtartó képességhez, 
 a társadalmi befogadás erősítéséhez, a szegénység újratermelődésének csökkentéséhez, 
 az esélyegyenlőséghez, 
 az ágazatközi, szektorok közötti, több szereplőt érintő megoldások ösztönzéséhez, 
 az együttműködések és hálózatosodás generálásához. 

20. táblázat: A stratégia hozzájárulása a helyi gazdaság és társadalom különböző területeihez 
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Érintett társadalmi-

gazdasági terület

Hozzájárulás jellege 

(közvetlen/közvetett)
Hozzájárulás leírása

közvetlen

A létrejövő új multifunkciós közösségi tér, a városi kommunikációs 

platform és a közbiztonsági koordináció működtetését biztosítani kell 

– ezt hosszú távon részben közfoglalkoztatási programelemmel 

kívánjuk biztosítani.

közvetett
A közterek fejlesztése nagyobb forgalmat generál az érintett utcák, 

terek közelében lévő kereskedelmi, szolgáltató egységeknél.

közvetett
A kínált kiegészítő szolgáltatásokkal a lakosság nagyobb része tudja 

igénybe venni a fizetős szolgáltatásokat, programokat is.

Népességmegtartó 

képesség
közvetlen

A stratégia teljes egészében a népességmegtartó erő növelésére 

irányul, ahogyan azt a fejlesztési szükségleteknél és a célrendszernél 

részletesen kifejtettük (3.4, 4., 5.) – a műveletek (6.1 fejezet) is ezt a 

célt szolgálják.

Társadalmi 

befogadás erősítése, 

szegénység 

újratermelődésének 

csökkentése

közvetlen

A stratégia jövőképe, valamint A2. átfogó célja (Nyírbátor a szolidáris 

és együttműködő város) egyértelműen megfogalmazza a társadalmi 

integráció fontosságát, a hátrányos helyzet mérséklését  erre 

irányulnak elsősorban a 4., de részben a 3. művelet tervezett 

tevékenységei is. Főként a felzárkóztató, közösség és 

gazdaságfejlesztő programok keretében van arra lehetőség, hogy 

megerősítsük a helyi közösségi kohéziót és segítsük a hátrányos 

helyzetűek felzárkózását.

Esélyegyenlőség közvetlen

A HACS működésében, a HKFS céljai és célcsoportjai között, valamint a 

kiválasztási kritériumok és az indikátorok esetében is egyértelműen 

visszatükröződnek az esélyegyenlőségi szempontok (6.6.1 fejezet)  a 

stratégia ennek megfelelően egyértelműen hozzájárulnak az 

esélyegyenlőségi csoportok (gyermekek, nők, hátrányos helyzetűek, 

mélyszegénységben élők és romák, idősek, fogyatékkal élők) 

helyzetének javításához.

Munkahelyteremtés, 

jövedelemgenerálás

Érintett társadalmi-

gazdasági terület

Hozzájárulás jellege 

(közvetlen/közvetett)
Hozzájárulás leírása

Ágazatközi, 

szektorok közötti, 

több szereplőt érintő 

megoldások 

ösztönzés

közvetlen

A HACS létrehozása, felépítése és működési mechanizmusai már 

önmagukban is nagy előrelépést jelentenek az ágazatközi 

együttműködésben. A munkaszervezet animációspartnerségépítési 

tevékenységei során kiemelt figyelmet fog fordítani arra, hogy a 

különböző szektorok közötti tartós együttműködést elősegítse, és 

olyan megoldások felszínre kerülését ösztönözze, amelyek a civil, a 

vállalkozói és a közszféra szempontjából is pozitív hatásokat 

eredményeznek. A helyi pályázatok rangsorolásánál plusz pontot fog 

jelenteni, ha az érintett partnerségben több ágazat szereplői is részt 

vesznek.

Együttműködések és 

hálózatosodás 

generálása

közvetlen

A HACS és a munkacsoportok tagjai már az előkészítés során bevonták 

saját szakmai kapcsolati hálójukat a fejlesztési szükségletek és 

elképzelések azonosításába. Ezt a tevékenységet a megvalósítás során 

is folytatni fogják, emellett a munkaszervezet már intézményesült 

formában is nagy hangsúlyt fog fektetni az együttműködés és a 

hálózatosodás ösztönzésére. A kiválasztási kritériumok között 

szerepel a fejlesztés/program előkészítésében/ megvalósításában 

résztvevő szervezetek száma
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7. Indikatív pénzügyi terv 

Figyelembe véve a nyírbátori szervezetek potenciális forrásfelvevő képességét a HKFS által definiált fejlesztési területeken két pályázati kör megvalósítását tartjuk 
reálisnak: az első 2017 elején kerül meghirdetésre, a második – az első ütem forrásabszorpciójára és tapasztalataira alapozva – 2018 második felében. A HACS egyéb, 
kiegészítő forrás bevonását nem tervezi, de a HKFS fejlesztései és programjai szoros szinergiát mutatnak a városban tervezett egyéb beavatkozásokkal – a kiegészítő 
jelleget a célrendszer és a műveletek leírásánál bemutattuk. A HACS a HKFS megvalósítását egy ütemben tervezi végrehajtani.10 

21. táblázat: A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (Ft) 

22. táblázat: A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (Ft) 

 

A működési és animációs költségek ütemezését az alábbiak szerint terveztük: 

 2017ban merülnek fel az előkészítési költségek, továbbá már szükséges a munkaszervezet működési és animációs költségeinek biztosítása (személyi jellegű 
ráfordítások, marketing költség, bérleti díj, anyagköltség stb.); 

 20182020 között a feladatokhoz igazodva arányosan osztjuk fel a költségeket, 2019ben a HKFS félidei értékelése és felülvizsgálata lesz nagyobb költségtétel, 
2020ban kerül sor a program zárására és expost értékelésére.

                                                           
10 Mivel a HACS további források bevonását, illetve 2. ütem végrehajtását nem tervezi, ezért a sablon erre vonatkozó táblázatait töröltük a könnyebb érthetőség és átláthatóság 
érdekében. 

Működési és animációs költségek 2017 2018 2019 2020 Összesen

Működési költségek 4 850 388          3 576 454          8 671 064      8 685 674          25 783 581      

Animációs költségek 1 167 189          2 042 581          3 501 568      4 960 555          11 671 893      

Összesen 6 017 577         5 619 035         12 172 632   13 646 229      37 455 474      

A műveletek megnevezése 2017 2018 2019 2020 Összesen %

1.

Komplex közösségi és rekreációs 

létesítmények fejlesztése 0 23 000 000      30 000 000             19 000 000          72 000 000              33,9%

2.

Közterek közösségi és rekreációs célú 

fejlesztése 0 14 500 000      24 500 000             18 264 827          57 264 827              26,9%

3.

Szemléletformáló és tudatosító programok 

megvalósítása 0 5 000 000        20 000 000             13 235 173          38 235 173              18,0%

4.

Társadalmi integrációt elősegítő közösségi, 

kulturális, sport és egyéb programok 

megvalósítása 0 10 000 000      25 000 000             10 000 000          45 000 000              21,2%

ÖSSZESEN 0 52 500 000     99 500 000            60 500 000         212 500 000           100,0%
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8. Kockázatelemzés 

A  HKFS  előkészítése  és  megvalósítása  szempontjából  fontos  azonosítani  azokat  a  kockázatokat,  amelyek 
esetleges bekövetkezése az eredmények elérését és  fenntartását veszélyezteti. A kockázatok bemutatása 
mellett  megbecsüljük  a  bekövetkezés  valószínűségét  és  hatásának  mértékét,  valamint  minden  egyes 
kockázat esetében meghatározza a kockázatkezelési intézkedéseket is. A kockázatok több szempont alapján 
csoportosíthatók: 

 attól  függően,  hogy  az  adott  kockázat  bekövetkezése,  illetve  megelőzése  a  HACS  hatáskörébe 
tartozik, elkülöníthetők belső és külső kockázatok; 

 a projektéletciklus fázisait tekintve 3 típusú kockázat különböztethető meg: 
 előkészítéshez  kapcsolódó  kockázatok:  a  legfontosabb  kockázatot  a  megfelelő  partnerség 

kialakítása, valamint a helyi közösség elhivatottságának felkeltése és fenntartása jelentheti; 
 megvalósításhoz  kapcsolódó  kockázatok:  a  legfőbb  nehézséget  a  tervezett  projekt 

végrehajtásával  kapcsolatos  pénzügyi  és  partnerségi  problémák  okozhatják,  amelyek 
bekövetkezési  valószínűsége  és  hatása  megfelelő  előkészítési  tevékenységgel  jelentősen 
csökkenthetők; 

 fenntartáshoz  kapcsolódó  kockázatok:  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  az  elért  eredmények 
fenntartásának módjára, finanszírozhatóságára és szervezeti hátterére; 

 a kockázatok különböző területeken  jelentkezhetnek –  társadalmi, pénzügyi,  szakmai, személyi és 
jogi szempontból kerültek azonosításra azok a nehézségek, amelyek akadályozhatják a célok elérését. 

23. táblázat: Kockázatelemzés 

 

Bekövetkezés 

valószínűsége (magas, 

közepes, alacsony)

Hatás 

(jelentős, közepes, 

csekély)

Kockázat megelőzése, kezelése

A HKFS nem reagál megfelelően a 

helyi szükségletekre, így a tervezett 

beavatkozások elfogadottsága nem 

megfelelő

alacsony magas

Széleskörű partnerségi tervezés

Igényfelmérés lebonyolítása

A lakosság bevonása a fejlesztések 

előkészítésébe

HKFS rendszeres monitoringja, 

értékelése, felülvizsgálata

Lakossági ellenállás, negatív 

közvélemény
alacsony magas

Magas szintű partnerség biztosítása a 

tervezés, a megvalósítás és a fenntartás 

során egyaránt

Folyamatos kommunikáció a lakossággal, 

helyi fórumok szervezése

Helyi közösség tagjainak részvételi 

hajlandósága alacsony a 

programokon

alacsony magas

Részletes kommunikációs ütemterv  

összeállítása és megvalósítása, így 

minden érintett megfelelő módon 

értesülhet a HACS tevékenységéről

Ellentétek, konfliktusok a HACS 

tagjai között
alacsony közepes

Kiegyensúlyozott partnerség, szakmai 

egyetértés szoros együttműködés már az 

előkészítés során

Feladatok és felelősök pontos 

meghatározása/kijelölése

Kommunikációs platform megteremtése

Rendszeres / ad hoc egyeztetések

Működési és Monitoring Kézikönyv

A megvalósításhoz szükséges 

szakemberek hiánya
alacsony közepes

Megfelelő szakmai tapasztalattal 

rendelkező személyek kiválasztása

Szervezeti/személyi változások a 

munkaszervezetben
alacsony közepes

Megfelelő tapasztalattal rendelkező 

személyek kiválasztása

Egyértelmű, átlátható felelősségi körök 

és eljárásrend kialakítása

Szervezeti/személyi változások a 

KSZben
közepes közepes

Folyamatos kapcsolattartás, hatékony 

együttműködés a KSZszel/IHval

Írásos kommunikáció előnyben 

részesítése

Kockázat

Személyi

Társadalmi
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Bekövetkezés 

valószínűsége (magas, 

közepes, alacsony)

Hatás 

(jelentős, közepes, 

csekély)

Kockázat megelőzése, kezelése

Kevés aktivizálható szervezet miatt 

a forrásabszorpció alacsony
közepes magas

Átgondolt kommunikáció, animáció és 

partnerségépítés

Előnyök bemutatása

Az esetleges szükséges saját forrás 

előteremtésének nehézségei
alacsony közepes Alternatív forráslehetőségek felkutatása

A kulcsprojektek megvalósítási 

költsége jóval meghaladja a 

tervezett összeget

alacsony magas

Részletes projekttervek, átgondolt 

műszaki tervek, költségvetések készítése

Tartalékkeret meghatározása

Rugalmas átcsoportosítási lehetőség 

biztosítása

Elszámolási, projektvégrehajtási 

nehézségek a kedvezményezettek 

tapasztalatlansága miatt

közepes magas

Potenciális kedvezményezettek segítése 

a projektek kidolgozásában

Nyertes pályázók felkészítése a hatékony 

megvalósításra

Ügyfélszolgálat működtetése

A HKFS pénzügyi teljesítésének 

csúszása
közepes közepes

A forrás lehívás késedelmére való 

felkészülés

Folyamatos egyeztetés KSZszel, IHval

A beállított költségek nem 

elegendőek a beavatkozások teljes 

körű megvalósítására

alacsony közepes

A tervezés során a költségek reális 

felmérése, tartalék képzése az 

esetlegesen felmerülő váratlan 

Az érintett létesítmények 

fenntartási költségei a tervezettnél 

magasabbak

közepes közepes

Korszerű, hatékony technológiák 

alkalmazása

Költségek és bevételek reális tervezése

Indikátorok teljesítése nem halad a 

megfelelő ütemben
közepes magas

Teljesíthető és mérhető indikátorok

Rendszeres monitoringtevékenység a 

Működési és Monitoring Kézikönyv 

alapján

Szükség esetén beavatkozás, módosítás 

kezdeményezése

Nem megfelelő műszaki tervek 

vagy kivitelezés
alacsony közepes

A tervezők és kivitelezők kiválasztása 

során kiemelt figyelem fordítása a 

szakmai alkalmasságra, referenciákra

Előre nem látható műszaki 

problémák
közepes közepes

Részletes tanulmánytervek készítése, 

alapos helyzetfelmérés
Felesleges párhuzamosságok 

létrejötte az infrastrukturális 

fejlesztések eredményeként

alacsony közepes
Átgondolt kiválasztási kritériumok, 

megfelelő tervezés

Azonos tematikájú programok 

megvalósítása
alacsony közepes

Átgondolt kiválasztási kritériumok, 

megfelelő tervezés

A fejlesztéssel érintett 

közterületek, létesítmények gyors 

elhasználódása

alacsony közepes

Fenntartási költségek biztosítása

Megfelelő szemléletformálási akciók a 

lakosság körében

HKFSsel összefüggő jogszabályi 

környezet kedvezőtlen irányú 

változása

alacsony közepes

A jogszabályi változások folyamatos 

figyelemmel kísérése

Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó 

jogszabályi körülményekhez

Közbeszerzési eljárások elhúzódása, 

sikertelensége
közepes közepes

Az eljárásrend szigorú betartása

A közbeszerzési dokumentumok 

megfelelő szakmai előkészítése

Közbeszerzési szakértő alkalmazása

Tulajdonjogi problémák miatt egyes 

infrastrukturális projektek nem 

kivitelezhetők

alacsony közepes

Szoros helyi szintű partnerség

Előnyök bemutatása a tulajdonosnak

Tulajdonos hozzájárulása a fejlesztéshez

A tervezett beavatkozások 

engedélyezési eljárása elhúzódik
alacsony közepes

Tevékenységek megfelelő ütemezése

Kompetens építészek/tervezők 

választása

Folyamatos együttműködés az érintett 

hatóságokkal
Szerződéses jogi problémák 

késleltethetik, akár meg is 

gátolhatják a fejlesztés (vagy annak 

egy részének) megvalósítását

alacsony közepes

Alaposan, minden lehetséges területre 

kiterjedően előkészített szerződés, hogy 

az annak be nem tartásából keletkező 

jogi problémák megelőzhetők legyenek

Kockázat

Szakmai

Jogi

Pénzügyi


