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Vezetői összefoglaló 

A „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 

stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében 

Sajószentpéter Városában 2016. május 26-án megalakult a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és 

Városfejlesztő Helyi Közösség elnevezésű helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS).  

A HACS 2016. május 26-i ülésén 2/2016. (V.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a HACS képviseletében 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat jogosult eljárni. A HACS határozatával döntött a pályázat részét képező 

helyi közösségi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HKFS) elkészítéséről. 

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

folyamat kezdeményezője Sajószentpéter Városi Önkormányzat szakértőket, közösségi és fejlesztési 

szakembereket kért fel. A vezetői megbeszélések keretében megtörtént a helyi akciócsoport megalakításának, 

valamint a stratégia közösségi tervezési folyamatának, eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének tisztázása, 

egyeztetése. A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt.  

A HACS megalakulását, valamit a HKFS közösségi tervezését előkészítő munkamegbeszélésre valamennyi eddigi 

partner meghívást kapott a közszférából, valamint a civil, közösségi, illetve gazdasági, szakmai területről.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritása lehetőséget biztosít a közösségvezérelt helyi 

fejlesztéseknek (CLLD) az Európai Unió támogatásával. A támogatási kérelem benyújtásának is feltétele a 

1303/2013/EU Rendeletben megfogalmazottnak megfelelően kialakított helyi közösségi fejlesztési stratégia 

(HKFS). A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség, ezen szempontok 

figyelembe vételével készítette el a saját helyi közösségi fejlesztési stratégiáját, mely 3 alappillérre, azaz három 

területre épül: 

1. Kulcsprojekt a helyi közösség identitását erősítő infrastrukturális fejlesztés önkormányzati közösségi tér 

fejlesztésével, eszközbeszerzéssel; 

2. Családi és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós, nyílt közösségi terek kialakítása és 

fejlesztése; 

3. Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, értékmentő, helyi identitást erősítő és 

lokális társadalomfejlesztő programok, kiadványok; 

A stratégia célja, hogy képessé váljon a város általa megtartani a lakosságát, vonzó és visszahívó ereje 

növekedjen, különösen a fiatalok és családok számára. A lakosság aktív kulturális és közösségi életet él, 

általánosságban jó közérzet és közösségi élet jellemzi. Biztonságos, nyugodt várossá válik, ahol a városkép 

rendezett és jól tervezett, infrastrukturális hálózata jól kiépített, a köz- és magántulajdonú épületek állapota jó, 

megfelelnek a kor elvárásainak.  

A város tájadottságait meghatározó, azt integráló fejlesztések révén a közösségi gazdasági és kulturális 

adottságokra épülő közösségépítés eredményeként a kulturális értékek megőrzésre kerüljenek. 

A stratégiánk céljai hozzájárulnak:  

− a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozásához; 

− a helyi társadalom megújításához; 

− a helyi és közösségalapú fejlesztésekhez. 
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A stratégia mindezeket három specifikus célkitűzéssel szeretné elérni, amelyek a következők:  

- Település megtartó-képességének és központi szerepének növelése; 

- Aktív közösségi- és kulturális élet, közösség- és identitástudatos életmód; 

- Helyi örökségek megóvása, hagyományok ápolása. 

A stratégia célkitűzései egy a széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során alakultak 

ki, ahol az érintettek, a város lakossága, a civil szféra, intézmények, a HACS tagjai elemezték a város helyzetét, 

majd terveztek, jövőképet alkottak és célokat határoztak meg és a szükségleteken alapuló fejlesztési irányokat 

mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedve. A konszenzusra való törekvés nem jelentette az 

érdekellentétek, valós vagy lehetséges konfliktusok elfedését, hanem azok feltárására, okainak megismerésére, 

mindenki számára előnyös, vagy legalább a legkisebb, vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtek az 

érintettek. 

Átfogó és specifikus célok összegezve:  

 A beavatkozás elsődleges célja egy a meglévő igényekre épülő, rugalmas, innovatív, széles körű közösségi 

kezdeményezéseket támogató infrastruktúra kialakítása, amely lehetőséget nyújt a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének kialakítására, együttműködésének, közösségi életének építésére.  

- A beavatkozás alapvető célja a közösségek megerősítése, a sajószentpéteri identitás és 

lokálpatriotizmus erősítése, a helyi kultúra megismertetése. 

- A városi identitás növelését támogató elképzelések támogatása szervesen kapcsolódik a fejlesztési 

elképzelésekhez. 

- Az érintett lakosság és az intézmények közötti kapcsolatok kiépítése erősítése. 

- Az így kialakult közösségfejlesztési célok hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősödéséhez, 

megőrzéséhez. Teljesítik a társadalmi részvétel iránti igényt, valamint a társadalmi élet iránti 

általános igényt is.  

A célkitűzések teljesülése hatással lesz a város és környékére is, ezen célok teljesülését a már említett kettő 

művelet és egy kulcsprojekt fogja biztosítani.  

1. Közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren - „Pátria Sajószentpéter” közösségi tér létrehozása –

Kulcsprojekt (85 m- ERFA) 

Kapcsolódó multifunkcionális kulturális és szabadidős, közösségfejlesztést szolgáló közösségi tér kialakítása 

önkormányzati intézmény ingatlanán. 

A város közösségi és kulturális infrastruktúrája nem képes kielégíteni a vele szemben támasztott igényeket. Új, 

kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, újszerű funkciók ellátására alkalmas térre van szüksége a településnek. 

A projekt által érintett területen lévő ingatlanközösségi-centrum kapacitásának bővítéséhez szükséges 

átalakítása, korszerűsítése, új funkciók ellátásához szükséges feltételek megteremtése.  

 

2. Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren - „KÖZ-pontok – KÖZ-terek” – Családi, sport és közösségi 

célú, több generációt szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése (44,17 m - 

ERFA) 
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A település népességmegtartó képességének fontos eleme a közösségek, közösségi programok megléte, 

valamint a helyi identitás erősítése. 

Azon városrészekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő infrastruktúra, a sport és közösségi programok 

megvalósítását támogató fejlesztések megvalósítása. 

Az egyes célcsoportok speciális igényeinek kielégítését biztosító fejlesztések megvalósítása. Közösségi 

kezdeményezések helyszíni igényeinek biztosítása, működésükhöz szükséges eszközök beszerzése. A közösségi 

kommunikációs, tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése, szükséges eszközbeszerzés. 

A fejlesztések részben a kulcsprojekthez kapcsolódva szervezendők, de szükséges a különböző városrészekben 

önállóan is biztosítani a szabadidő tartalmas eltöltésének feltételeit.  

A már meglévő, és kedvelt területek fejlesztése, az abban rejlő szinergiák kihasználására törekedni kell, s ezzel 

párhuzamosan bővíteni a lehetőségeket. 

 

3. Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren - „PÉTERI PROGRAMHÁLÓ” – Közösségi 

szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása, helyi identitást erősítő és lokális 

társadalomfejlesztő programok, eszközök (83,33 m - ESZA) 

Sajószentpéter színes kulturális élettel rendelkezik.  A rendezvények kínálata széles, nagy hagyománnyal és 

népszerűséggel rendelkező események egész évben színesítik a város életét.  

Az események lehetőséget nyújtanak a közösségi életben való részvételre és a városi identitás megélésére. Az 

önkormányzat, a civil szervezetek, egyházak, egyesületek, vállalkozások mind kiveszik a részüket abban, hogy a 

település lakói, illetve az ide érkezők tartalmas eseményeken vehessenek részt. 

A hagyománnyal rendelkező események mellett támogatni kell, új innovatív események, illetve újszerű 

együttműködések (köz- civil- üzleti szféra között) eredményeként létrejövő programokat, melyek a közösségi 

aktivitásra, az önszerveződésre és öngondoskodásra épülnek. Ez a projekt fenntarthatóságát is szolgálja. 

A településen jelen van az eltérő háttérrel, adottságokkal rendelkező társadalmi csoportok elkülönülése. 

Ezért fontos a különböző hagyományokkal rendelkezők, eltérő élethelyzetben lévők, az egyes generációk 

hagyományainak, értékeinek kölcsönös megismertetése a települési identitás részévé emelése. 

A kapcsolódás biztosítása a tervezett EFOP-3.3.2-16 kódjelű „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért”, EFOP-3.7.3-16 kódjelű „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

projektekhez, kölcsönösen erősítik egymást, mivel a helyi közösségek, a korábban kisebb részételi hajlandósággal 

rendelkező társadalmi csoportok megszólítása és aktivizálása fontos prioritás. 

 

 

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 

 

A CLLD hatékony eszköz városok és társadalmi szervezetek számára egyes kihívást jelentő feladataik 

megoldásában, hogy hogyan lehet az ESZA és az ERFA forrásokat felhasználni a közösségvezérelt helyi fejlesztés 

céljai érdekében. 



 
 
 

6 
 

A „közösségvezérelt helyi fejlesztés” az Európai Bizottság által használt fogalom azon megközelítés leírására, 

amely a hagyományos „felülről építkező” fejlesztési politikát megfordítja. A CLLD keretében helyi emberek veszik 

a kezükbe az irányítást és alakítanak olyan helyi partnerséget, amely egy integrált fejlesztési stratégiát alakít ki 

és hajt végre. A stratégia a közösség társadalmi, környezeti és gazdasági erősségeire vagy „tőkéjére” alapoz, nem 

pedig egyszerűen ellentételezést nyújt a problémákért. Ehhez a partnerség hosszú távú finanszírozást kap, és 

eldöntheti, hogy hogyan költi azt el. 

Nem véletlen, hogy a CLLD alapjául szolgáló elvek alkalmazása elterjedt az utóbbi húsz évben, egy 200 kísérleti 

LEADER projektből álló kis klaszterből mintegy 2600 partnerséggé növekedve (LEADER és az EHA – Európai 

Halászati Alap 4. tengelye), lefedve a vidéki Európa csaknem minden szegletét és a partvidék nagy részét. Az e 

partnerségek által támogatott állami és magán beruházások teljes összege szintén emelkedett, a 2007–2013-as 

időszakban mintegy 8,6 milliárd euróra, többnyire kis projektek hosszú sorát, cégek és munkahelyek ezreit, 

továbbá a helyi szolgáltatások és a környezet jelentős javulását segítve. Európán kívül a Világbank is támogat 

projekteket egy nagyon hasonló, közösség által „vezérelt” módszer (CDD) alkalmazásával 94 országban, ahol a 

teljes beruházási értéket csaknem 30 milliárd dollárra becsülik. 

 

Egy CLLD-folyamat indítása ismétlődő, de alapvetően három komponens – a stratégia, a partnerség és a terület 

– megtervezésével és alakításával kapcsolatos lépésre vagy ciklusra bontható le. Időnként ezeket a CLLD „három 

pillérének” is nevezik, és kezelésük, illetve egymásra hatásuk képezi az alapját az alulról építkező 

„paradigmaváltásnak”, amely a CLLD alapzata. 

1. ábra 

Párhuzamosan a bevonással és a programelemekre vonatkozó közösségi kezdeményezések gyűjtésével az alábbi 

programtervet valósítottuk meg. 

 

Egy CLLD stratégia és partnerség indításához szükséges idő és erőforrások nagyban függnek a helyi környezettől, 

valamint a helyi szereplők és szervezetek tapasztalataitól. 

A folyamat összetett, az előkészítési fázis felszínre hozhat sok rejtett ötletet, erőforrást és lehetőséget, és 

létfontosságú a jövőbeli siker szempontjából. 

 

 

Stratégia

TerületPartnerség
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A stratégia tartalmi hatókörének kialakítása  

 

2. ábra 

A közösségi tervezés logikáját követve a helyi szereplők bevonásával kapcsolatos fontos alapelv, hogy a 

megszólított érintettek nem csak adatszolgáltatók, hanem cselekvő részesei annak a tanulási folyamatnak, amit 

tervezésnek nevezünk – nem elfelejtve azt, hogy a megszólított érintettek a HKFS megvalósításában és 

értékelésében is részt kell, hogy vegyenek. A „tanulás”, a helyzet és a lehetőségek megismerése, a tennivalók 

felismerése tehát közösen történik. Ez akkor jön létre, ha a település szereplői a műhelymunkák, megbeszélések 

keretében egymással is kapcsolatba kerülnek, megismerve egymás érdekeit, értékeit, szükségleteit, 

nézőpontjait. Ez a kulcsa annak, hogy egy olyan integrált stratégia jöjjön létre, amely a település szereplői 

számára előnyös, és ezáltal magas szintű támogatottságot élvez. 

.
•A stratégia tartalmi hatókörének kialakítása 

.

•A település szükségleteinek, erőforrásainak, lehetőségeinek számbavétele a 
helyzetfeltárásban részletezett tématerületek vonatkozásában  

.

•Jövőkép kialakítása

•Specifikus célok  

•Helyzetfeltárásban szereplő szükségletek és a lehetőségek

•Fejlesztési ötletek

•Az előzőek beavatkozási területekké, programokká (műveletekké), indikátorokká, 
kiválasztási kritériumokká konvetrálása

•A HACS szervezeti és működési kereteinek kialakítása
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4. ábra  

A tervezési folyamat közös „fókuszálása” 

A megszólítás egyik alkalmas módszere
Műhelybeszélgetések, workshopok, 

műhelymunkák, találkozók

Érintettek elemzése

Az egyik tervezéstámogató eszköze 
Az érintett emberek, szervezetek, 

intézmények feltérképezése 

Koordináló csoport létrehozása 

Ez a tervezői csoport készíti elő a tervezés 
folyamatát

Tagjai a HACS munkaszervezete és azok a 
helyi szereplők, akik leginkább érdekeltekké 

tehetők

Műhelymunkák, közösségi beszélgetések 

A tervezési folyamat tartalmi lépései Fontos a kapcsolat és a hatékony kommunikáció 

Tematikus munkacsoportok alakítása 

A tervezési folyamat „intézményesítése"

Pl.: Gazdaságfejlesztés munkacsoport

Környezet munkacsoport

Helyi társadalom munkacsoport 
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A stratégiakészítés menete Sajószentpéteren 

Tájékoztatás - Nyitottság A helyi formális és informális tájékoztatási módokon, elsősorban a 

helyi közösségeken keresztül biztosítottuk a célcsoportok, a helyi 

lakosság minden tagjának elérését a stratégia készítés minden 

mozzanatával kapcsolatban. Kiemelten ügyeltünk az inaktív, főként a 

hátrányokkal élő, nehezen elérhető célcsoportra. Őket a közösségeik 

segítségével vontuk be, így biztosítva a folyamatos 

információáramlást és a párbeszédet is. 

Közösségek bevonása - Nyitott fórumokat szerveztünk. 

- Kérdőíves megkérdezéseket folytattunk, illetve a kérdéssorok 

mentén személyes interjúzás folyt. 

- Programterv formanyomtatvány készült, melyet a közösségek 

igény szerinti mennyiségben tölthettek ki és juttathattak el a 

HACS-nak. 

- A közösségi ülések mellett műhelymunkák is folytak a stratégia 

megalapozása érdekében, ahol minden ágazat képviseltette 

magát. 

Tervezésben résztvevők A HACS-ban résztvevő tagok kiválasztásával célunk volt a város 

egészét, azaz mind a lakosság különböző szegmenseit, mind a helyi 

közösségeket, intézményeket és ágazatokat is lefedni. 

 Így négy civil szervezet, valamint három gazdasági szereplő is tagja 

lett a HACS-nak az Önkormányzat és Hivatala, valamint egy 

intézménye mellett. 

Eredmények A megújuló és fejlesztett infrastruktúra és a közösségek 

megerősödése erősítheti a megmaradást, a helyi identitást és vonzó 

lehet a fiatalok visszahívásában is. 

A város fejlesztéséhez a szociális és csak gazdasági alapú fejlesztések 

nem elegendők.  

A kívánt változásokhoz vezető út a helyi adottságokra épül és a 

településen a jelenleginél szorosabb közösségi együttműködéseknek 

teret nyújtó helyi kezdeményezéseken kell, hogy alapuljon.  

A közösség részvételét alátámasztó 

események 

Ennek megalapozását biztosítja a TOP 7. prioritás keretében 

benyújtandó pályázat, melynek előzményei és a megszületett HKFS 

menetét a következő alkalmak biztosították: 

Partnerségi fórumok, ülések: 



 
 
 

10 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a következő időpontokban 

tartott fórumokat a város TOP-ban tervezett fejlesztéseiről, 

elsősorban a vállalkozói szféra részére: 

2015. december 9. Partnerségi Fórum, helyszíne: Sajószentpéteri 

Polgármesteri Hivatal díszterme. 

2016. április 7. Partnerségi Fórum, helyszín: Rendezvények Háza, 

Sajószentpéter. 

A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi 

Közösség jelen pillanatig a következő üléseket tartotta: 

2016. május 24. Egyeztető megbeszélés a Sajószentpéteri 

Polgármesteri Hivatalban. 

2016. május 26. Alakuló ülés a Sajószentpéteri Polgármesteri 

Hivatalban. 

2016. szeptember 12. Helyi Közösség ülése, műhelymunka, a 

fejlesztési irányok, beavatkozási területek elfogadása. 

 

A fórumokon kívül tematikus műhelymunka is folyt, ahol közvetlenül az érintett célcsoportok közreműködésével 

és az egyének, valamint a szervezetek javaslatai figyelembevételével került megtervezésre a HKFS Cselekvési 

Tervében szereplő egy-egy intézkedés. 

Ez a módszer a tervezést segítette, hatékonyabbá tette s egyben az alulról jövő kezdeményezést is igazolja. A 

helyi közösség fejlesztési stratégia megalkotását kezdeményező szervezetek kiterjedt személyes, intézményi és 

szervezeti kapcsolatrendszere, a kultúra és közösségfejlesztés területén végzett eddigi szakmai tevékenysége, 

tapasztalata, munkája biztosítja a tervezett intézkedések megalapozottságát.  

Párhuzamosan az érintettek bevonásával és a programelemekre vonatkozó közösségi kezdeményezések 

gyűjtésével a mellékletben elhelyezett programterv alapján jött létre a stratégia. 

 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása 

 

Sajószentpéter a XX. század során jelentős ipari fejlődésen ment keresztül, a Sajó-völgy és a Borsodi-medence 

ipari tengelyének felfutásakor ide is több ipari egység települt. A város életében meghatározó volt a 

szénbányászat és az üveggyártás szerepe. Sajnos a bányák az 1980-as években bezártak, az üveggyártás pedig 

1999-ben végleg megszűnt a településen. Mindez jelentős hatást gyakorolt a város fejlődésére, a városban az 

ipar megszűnését követően bekövetkezett negatív társadalmi folyamatokra. A városnak ezt követően máig sem 

sikerült a hiányt pótolnia újabb meghatározó gazdasági szereplővel. Ennek ellenére a településen ma élő 

emberekben mélyen gyökerezik a múlt, jelen van a közelmúlt iránti megismerési vágy, az ipari város jellege a 

település képén is érződik. 
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Sajószentpéter kisváros, lakónépessége a KSH 2014. évi helység névkönyve alapján 11 850, állandó népessége 

2015.01.01-én 12.841 fő. A város demográfiájában a régióban uralkodó negatív folyamatok jelennek meg, amely 

elsősorban az erőteljes elvándorlásban és az egyre nagyobb mértékű elöregedésben ölt testet. Az öregedési 

index az elmúlt években tovább romlott, 2011-ben 72 gyermekkorú jutott 100 időskorúra. A népesedési 

tendenciákban kedvező változás, hogy az elmúlt évek alapján megállt a népesség drasztikus csökkenése és inkább 

stagnáló tendenciára váltott.  

A városban élő népesség változatos etnikai összetétellel rendelkezik, a 2011. évi népszámláláson több etnikum 

jelenléte is kimutatható volt. Természetesen, ahogy a környező településeken, úgy Sajószentpéteren is a roma 

népesség aránya a meghatározó, a város népességének 7,8%-át adja. Ezen kívül jelentős német kisebbség él a 

településen, illetve még a lengyel nemzetiség említhető meg, a lakónépesség 0,5%-ával. 

A város népességének csökkenése és korszerkezeti eltolódása miatt a társadalom minőségi mutatói is romlanak. 

Az iskolai végzettség közül a legfeljebb 8 általánost végzettek vannak legtöbben, s az országos, de még a régiós 

átlaghoz képest is alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez gátolja a magas hozzáadott értékkel bíró 

ágazatok megtelepedését, így konzerválja az alacsony foglalkoztatási és magas munkanélküliségi adatokat. 
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5. ábra 

Sajószentpéter városnak 8 városrésze: 

• I. Belváros: a 26-os út mentén, a város délkeleti kapujától az Alacska-patak völgyéig terjed, északon a 

vasút határolja. 

• II. Kertváros: kisvárosi és kertvárosi lakóövezetekkel jellemezhető városrész. 

• III. Nyugati városrész: az Alacska-patakon túl, a 26-os főúttól délre lévő városrész. 

• IV. Újbányatelep: a Pitypalatty-völgy bejáratánál elhelyezkedő, rossz megközelíthetőségű, 

szegregációval veszélyeztetett terület 

• V. Fecskeszög: a Sajó északi oldalán, a várostól a folyó által elválasztva létező, szegregált terület 

• VI. Dusnok: a várostól élesen elkülönülő terület, a 27. számú út mellett 

• VII. Pincefalu: alapvetően mezőgazdasági jellegű külterület a várostól délkeletre 

• VIII. Ibolyatelep: kettős jellegű városrész, egyik felé ipari, másik felén lakóövezeti település képpel  
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

A település Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, a Bükk-hegység északkeleti nyúlványai, valamint a 

Sajó folyó között, Miskolctól 13 km-re északra, a 26-os számú főútvonal mentén fekszik. Innen ágazik út Aggtelek 

és Bánréve, valamint a szép Pitypalaty-völgy felé. 

Árpád-kori település, első írásos említése XIII. századi, hamar városi rangra emelkedett, a XV. században országos 

vásártartási jogot kapott. A XVI. század élénk városi életét jól jellemzi, hogy Szepes, Sáros vármegyék, Lőcse, 

Bártfa, Eperjes városok is itt tartották gyűléseiket. A település életében az ipar a XIX. század elejétől egyre 

meghatározóbbá vált. A bányászat mellett szintén az 1890-es években indult egy másik iparág is a városban, az 

üveggyártás. A bánya hosszú évtizedekig, az üveggyár pedig több mint száz évig volt meghatározója a város 

életének, míg nem a bányák az 1980-as években sorra bezártak, az üveggyár pedig 1999-ben. 

 

3.1.1 Térszerkezet specifikumai 

 

A településen nyolc - fejlesztési irányok tekintetében is jól elkülöníthető - városrész került kijelölésre 

 

I.Belváros:  

- - A 26-os út mentén, a város délkeleti kapujától az Alacska-patak völgyéig terjed, északon a vasút 

határolja. 

- Jól kivehető a városrész funkciógazdagsága, lényegében a mezőgazdasági funkció kivételével mindegyik 

jelen van, s csupán az ipari-logisztikai, a zöldfelületi és a lakó funkció nem tekinthető dominánsnak. Itt 

összpontosulnak a város kereskedelmi, turisztikai, közösségi, közigazgatási és humán közszolgáltatási 

funkciói, ennélfogva a város és környezetének életében ez a legmeghatározóbb városrész. 

 

II. Kertváros: kisvárosi és kertvárosi lakóövezetekkel jellemezhető városrész. 

- A városrész több fontos funkcióval rendelkezik, ugyanakkor a belvárossal ellentétben itt már kevesebb 

a domináns funkció. Az ipari-logisztikai, valamint a mezőgazdasági funkció alig jelenik meg a területen, 

de a turisztikai, közlekedési, közigazgatási funkciók is csak színező elemként jelennek meg.  

- Fontos ugyanakkor a városrészben a kereskedelmi, a zöldfelületi, a közösségi, a humán közszolgáltatási 

és mindenekelőtt a lakófunkció jelenléte. 

III.  Nyugati városrész:  

- Az Alacska-patakon túl, a 26-os főúttól délre lévő városrész. 

- A városrész funkció ellátottságában további korlátok vehetők észre. Leginkább a lakófunkció jellege 

domborodik ki, de a 26-os út és az Alacskai út révén jelentős közlekedési funkciója is van.  

- Zöldfelületi ellátottsága is jó, igaz, ezek nagy része nem megfelelően hasznosul. Nincs jelen ugyanakkor 

a turisztikai és a közigazgatási funkció. 

IV. Újbányatelep:  

- A Pitypalatty-völgy bejáratánál elhelyezkedő, rossz megközelíthetőségű, szegregált terület. 
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- Újbányatelep területén egyedül a lakófunkció tekinthető dominánsnak, emiatt a városrész erősen 

funkcióhiányos. A kiegészítő funkciók közül is csupán a közösségifunkció van jelen. 

 

V. Fecskeszög:  

- A Sajó északi oldalán, a várostól a folyó által elválasztva létező, szegregált terület 

- Fecskeszög a város legnagyobb területű és legnagyobb népességű szegregátuma. 

- Ennek következtében a lakófunkción kívül csupán a közösségi funkció emelhető ki, a városrészben 

közösségi ház is működik, illetve az elmúlt években közösségi tér fejlesztés is megvalósult. Ezt 

kereskedelmi, zöldfelületi funkciók egészítik ki, de ezek egyike sem jelentős. 

 

VI. Dusnok:  

- A várostól élesen elkülönülő terület, a 27. számú út mellett 

- Dusnok városrész élesen elkülönül a város központi részétől. Funkcióhiánya szembetűnő, egyedül a lakó 

funkció domináns a területen. Kiegészítő funkcióként is csupán a mezőgazdasági, zöldfelületi funkció 

van jelen, de egyik sem jelentős.  

- Erősen funkcióhiányos városrész. 

 

VII. Pincefalu:  

- Alapvetően mezőgazdasági jellegű külterület a várostól délkeletre 

- A Pincefalu külterületi városrész, ugyanakkor olyan jelentős, más városrészekben nem jellemző, a 

gazdasági életben hasznosítható funkcióval rendelkezik, amely indokolttá teszi önálló nevesítését.  

- A területen a mezőgazdasági, zöldfelületi, és a turisztikai- rekreációs funkció, illetve potenciál a jelentős, 

a városrész fejlesztését ezek mentén érdemes elkezdeni.  

- Ezeken kívül más funkció – lakókörnyezet hiánya miatt – nem jellemző a területen. 

 

VIII. Ibolyatelep:  

- Kettős jellegű városrész, egyik felé ipari, másik felén lakóövezeti településképpel 

- Ibolyatelep funkció ellátottságára is rányomja bélyegét a terület kettőssége. A városrész keleti felét a 

volt üveggyár barnamezős területe foglalja el, míg a nyugati fele tisztán lakóövezeti jellegű.  

- Ennél fogva az ipari-logisztikai és a lakófunkció egyaránt domináns a városrészben, amelyet zöldfelületi 

funkció egészít ki. 

 

 

 

 

 

A településrészek adottságai, a város, illetve a városrész lakóinak igényei alapján a következő városrészi célok 

fogalmazhatók meg: 
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Városrész Felmerült igények, szükségszerűségek és célok 

Belváros, Kertváros, 

Nyugati városrész 

 

- hagyományőrzés, identitásérzés erősítése: helyi értékvédelem, közterületek 

fejlesztése, élővízfolyások környezetének rendezése 

- közlekedési infrastruktúra fejlesztése: elkerülő út megépítése (nem helyi döntés), 

- belső hiányzó útkapcsolatok kiépítése, közlekedési csomópontok fejlesztése (csak a 

belvárost érinti) 

- városrészek arányos fejlesztése: városközpont egységes arculatának megteremtése, 

szegregátum helyzetének javítása (felszámolása), lakóterületi fejlesztések, 

- intézményi infrastruktúra fejlesztése 

- zöldfelületi rendszer fejlesztése 

- szegregátumok fejlesztése, az ott élők élethelyzetének kiemelt javítása 

- nyugati városrészben megjelenik még a tájszerkezet megtartása 

Újbányatelep, 

Fecskeszög, 

Ibolyatelep 

 

- kiemelten jelenik meg a városrészi részcélok között a közlekedési és egyéb          

infrastruktúra-fejlesztés, a szegregátumok helyzetének javítása a lakókörnyezet 

fejlesztésével és közösségi célú fejlesztésekkel 

- intézményi infrastruktúra fejlesztése 

Pincefalu 

 

- értékközpontú fejlesztés 

 

Dusnok 

 

- közösségi célú, intézményi és infrastrukturális (úthálózat, szennyvízelvezetés) 

- lakókörnyezet-fejlesztés 

 

 

3.1.2 Környezeti adottságok 

 

Sajószentpéter változatos és kedvező adottságú természeti környezetben fekszik. „A település több különböző 

jellegű tájegység találkozási pontjába települt, vizekben gazdag területen, fő közlekedési útvonalak mentén. 

Területén gazdag legelők, jó adottságú szántóterületek és szőlőművelésre alkalmas dombvonulat (Pipiske) 

található. A település közelében fában gazdag hegyoldalak is találhatók.” Ennek ellenére a városnak 

mezőgazdasági termelésre alkalmas területei nincsenek, a lakosság is felhagyott még a nagy hagyományokkal, 

rendelkező szőlőműveléssel is.  

A településen a századfordulóig volt jelentős szerepe a mezőgazdasági termelésnek, majd a városnak egyre 

inkább ipara és kereskedelme vált meghatározóvá. A földművelés 1990-ig szinte megszűnt a településen, 

földterületeit 1971-ben a Borsodsziráki TSZ-hez csatolták. 

A város belterülete a Sajó-völgy síkján helyezkedik el. A város déli utcái ugyanakkor a Tardonai dombság északi 

lejtőire kúsznak fel. A város mellett folyik annak fő vízfolyása, a Sajó, de itt torkollik bele két fontos, délről érkező 

mellékvízfolyása, az Alacska-patak és a Harica-patak is. 



 
 
 

16 
 

 

Jelentős táji értéket képvisel a várostól délkeletre lévő pincefalu, amely a Település fejlesztési Koncepció szerint 

önálló városrészként van nevesítve. Az itt található természeti és kulturális értékek kiaknázhatók a turizmusban, 

egyedi arculatot adva ezzel a város szőlőterületeinek. 

 

A természeti adottságok egyben potenciális veszélyeket is magunkban hordoznak. Ezek közül legnagyobb, a 

vízfolyásokban való gazdagság miatt az árvízveszély. A Sajó a környező hegyvidékek vizeit gyűjti össze, ami 

rendszeresen magas árvízszinttel járó áradásokat okoz, elsősorban a tavaszi időszakban. Ehhez jön a nyári 

zivatarok idején a kisebb vízfolyásokon jelentkező villámárvizek veszélye. 

A városban, az ipari tevékenység, valamint az urbanizáció következményeként táj használati konfliktusok 

jelentkeznek. Ezeknek a megoldása, a felhagyott ipari területeknek a felszámolása, esetleges hasznosítása a 

közeljövő kiemelt fontosságú stratégiai feladata. 

 

A város jelentős, nagy kiterjedésű zöldfelületekkel rendelkezik. A településen uralkodó a kertes, laza családi házas 

beépítés, valódi, több emeletes házakból álló lakótelep kevés van, azok is legfeljebb 4 emeletesek és kiterjedt 

zöldövezetek veszik körül őket. A várostól északra lévő Sajó, és a betorkolló patakok (Alacska- és Harica-patak) 

összefüggő ökológiai folyosót alkotnak. A zöldfelületek fejlesztésére komoly összegeket fordított az elmúlt 

években a város, több területén is játszóterek, közösségi terek készültek. A korábbi évek jelentős fejlesztései 

ellenére viszont több zöldfelület alulhasznosított maradt, a folyó- és patakvölgyek pedig nem kellő mértékben 

tudják ellátni ökológiai folyosó funkciójukat. A zöldfelületi rendszer, elsősorban hálózatos, rendszer szinten 

történő fejlesztése további lehetőségek elé állítja a várost. Mivel a zöldfelületi rendszer állapota a település 

élhetőségét is nagyban befolyásolja, a probléma súlya miatt zöldfelületi koncepció is készül a településen. A város 

élhetőbbé és vonzóbbá tételének egyik lehetőségét jelentheti egy jól megalkotott zöldfelületi koncepció.  

 

A város fontosnak tartja a klímaváltozás hatásaira való hatékony felkészülést. Az önkormányzat az elmúlt 

években több saját tulajdonú és üzemeltetésű intézményében foganatosított jelentős energiahatékonysági 

fejlesztéseket. Ezt a tendenciát középtávon tovább kell folytatni, kiegészítve a megújuló energiahordozók 

jelenleginél hatékonyabb és tudatosabb alkalmazásával. A lakóépületeket tekintve már lényegesen rosszabb a 

helyzet. Elsősorban a lakóközösségek jövedelmi helyzete miatt nincs reális lehetőség jelentős 

energiahatékonysági beavatkozásokra. Ráadásul a lakosság jelentős része nincs is birtokában a fenntartható 

fejlődés és az energiatakarékosság tudásának. Az elkövetkező évek egyik fontos feladata éppen az energia- és 

ezzel együtt költségtakarékos város létrehozása, aminek fontos tényezője a lakosság tudatformálása. 

 

 

3.1.3 Kulturális erőforrások 

 

Sajószentpéter változatos kulturális programkínálattal, művelődési lehetőségekkel rendelkezik. A településre 

nem jellemző a változatos civil szervezeti élet, így a civil szervezetek hatékony működésének településre/térségre 
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gyakorolt pozitív hatása is hiányként jelentkezik a város fejlődésében. A hatékonyabban működő civil 

közösségeken keresztül további pénzügyi források lennének bevonhatók a fejlesztések, térségi együttműködések 

megvalósításába. A település belső identitásában a református egyház és az ipari múlt jelentősége kiemelkedő. 

A reformáció tanai viszonylag korán elterjedtek a környéken, a város középkori eredetű temploma is a református 

egyház tulajdonában van. A templom jelenleg a település egyik látványossága. A település nevezetességei közül 

említést érdemel még a katolikus templom, a város költő szülöttének, Lévay Józsefnek a szülői háza, és a Gedeon-

kúria. 

Sajószentpéter a XX. század során jelentős ipari fejlődésen ment keresztül, a Sajó-völgy és a Borsodi-medence 

ipari tengelyének felfutásakor ide is több ipari egység települt. A város életében meghatározó volt a 

szénbányászat és az üveggyártás szerepe. Sajnos a bányák az 1980-as években bezártak, az üveggyártás pedig 

1999-ben megszűnt a településen. Mindez jelentős hatást gyakorolt a város fejlődésére, a városban az ipar 

megszűnését követően bekövetkezett negatív társadalmi folyamatokra. A városnak ezt követően máig sem 

sikerült ezt a hiányt pótolnia újabb meghatározó gazdasági szereplővel. 

Jelenleg a Település meghatározó kulturális erőforrása a Sajószentpéteri Kulturális és Sport Központ, Városi 

Könyvtár. Az intézmény az alábbi szervezeti egységekkel rendelkezik: 

• Petőfi Sándor Művelődési Ház  

• Szepesi Gusztáv Városi Stadion  

• Lévay József Városi Könyvtár  

• Lévay József Szülőház  

• Tájház  

• Közösségi Ház (Dusnok) 

• Rendezvények Háza 

Az intézmények azonban egyre kevésbé képesek megfelelni a szolgáltatásaik iránt megnövekedett igényeknek. 

 

3.1.4 Közszolgáltatások 

 

Sajószentpéter változatos, több esetben mikro-térségi szerepkörrel rendelkező intézményi struktúrával 

rendelkezik. A városban található egészségügyi, oktatási, szociális és művelődési intézmények nem csak a város, 

de a környező települések lakosságát is kiszolgálják. Az intézményrendszer működtetésében az elmúlt években 

jelentős változások álltak be, mivel azoktatási intézmények működtetési feladatait az önkormányzattól az állam 

vette át. 

 

Sajószentpéter Város Önkormányzat több önként vállalt feladatot is ellát. Az önként vállalt feladatok köre is 

átalakult a közelmúltban, mivel a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetése állami irányítás 

alá került. A város elsősorban a szociális jellegű támogatásokban, testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, civil 

szervezetek támogatásában, valamint intézmények (Sportcsarnok, Rendezvények Háza) működtetésében, illetve 

a járó-beteg szakellátás fenntartásában végez önként vállalt feladatellátást. 
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3.1.5 A társadalom állapota 

 

Sajószentpéter kisváros, lakossága 2015.01.01-én 12 841 fő. A város demográfiájában a régióban uralkodó 

negatív folyamatok jelennek meg, amely elsősorban az erőteljes elvándorlásban és az egyre nagyobb mértékű 

elöregedésben ölt testet. Az öregedési index az elmúlt években tovább romlott, 2011-ben 72 gyermekkorú jutott 

100 időskorúra. A népesedési tendenciákban kedvező változás, hogy az elmúlt évek alapján megállt a népesség 

drasztikus csökkenése és inkább stagnáló tendenciára váltott. 

A városban élő népesség változatos etnikai összetétellel rendelkezik, a 2011. évinépszámláláson több etnikum 

jelenléte is kimutatható volt. Természetesen, ahogy a környezőtelepüléseken, úgy Sajószentpéteren is a roma 

népesség aránya a meghatározó, a városnépességének 7,8%-át adja. Ezen kívül jelentős német kisebbség él a 

településen, illetve még a lengyel etnikum említhető meg, a lakónépesség 0,5%-ával. 

A város népességének csökkenése és korszerkezeti eltolódása miatt a társadalom minőségi mutatói is romlanak. 

Az iskolai végzettség közül a legfeljebb 8 általánost végzettek vannak a legtöbben, s az országos, de még a régiós 

átlaghoz képest is alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ez gátolja a magas hozzáadott értékkel bíró 

ágazatok megtelepedését, így konzerválja az alacsony foglalkoztatási és magas munkanélküliségi adatokat. 

 

3.1.6 A gazdaság helyzete 

 

Sajószentpéter gazdasági szerkezetében a térségben mindenhol megtalálható súlyos válságproblémák 

köszönnek vissza. A rendszerváltás után a korábbi ipari termelés fokozatosan megszűnt, az ezredfordulóra az 

addig fő foglalkoztatónak számító Üveggyár is bezárt. Jelenleg az önkormányzat és intézményei a legnagyobb 

foglalkoztatók, ami szintén mutatja a városban meglévő gazdasági pangást, a kritikusan alacsony vállalkozói 

aktivitást.  

 

Az elmúlt években elsősorban kereskedelmi célú vállalkozások települtek be, termelő jellegű vállalat megjelenése 

nem volt jellemző. Sok a kényszerből létrejött mikro-vállalkozás. Ezek között is tendencia az ipari jellegű 

vállalkozások számának csökkenése, eltolódás figyelhető meg a szolgáltatások irányába. Mindezek miatt az 

iparűzési adóból származó bevétel régiós szinten is alacsony. A Településfejlesztési Koncepcióban statisztikai 

adatokkal alátámasztva bemutatásra került, hogy e téren Sajószentpéter a hasonló nagyságrendű városok 

tekintetében a régióban az utolsóhelyek egyikét foglalja el, a város adóerő-képessége kritikusan alacsony. 

 

A település idegenforgalmi szempontból kínálathiányos, viszont vannak anyagi fedezet hiányában kihasználatlan 

turisztikai potenciáljai. A város és környezete természeti adottságai, a település kulturális, művelődési és 

sportolási lehetőségei, valamint épített látnivalói további fejlesztésekkel alkalmassá tehetnék a települést arra, 

hogy a XXI. század iparának számító turizmusban is hatékonyabban jelenhessen meg a jelenleginél. Mindez a 

városmarketing szempontjából is fontos lehetne, hiszen a vendégforgalom növekedése egyben a vállalkozói 

aktivitás, illetve a tőkevonzó képesség növekedését is eredményezi. 
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3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 

 

A CLLD a 2014-2020 közötti EU-s programidőszak új területi integrációs eszköze. Mivel Magyarország Kormánya 

úgy döntött, hogy élni kíván a CLLD eszköz nyújtotta lehetőségekkel, a releváns országos fejlesztési 

dokumentumok mindegyike tervez közösségvezérelt helyi fejlesztésekkel. A TOP logikájából következően az 

egyes megyék és települések tervezési dokumentumai is megemlítik az eszközt, mint a helyi fejlesztések 

lehetséges forrását. 

 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Az OFTK a teljes hazai fejlesztéspolitika kereteit jelöli ki. A dokumentum megemlíti a CLLD-t, mint a helyi, térségi 

együttműködésben megvalósuló fejlesztési programok végrehajtásának egyik legfontosabb eszközét. 

 Az OFTK területi céljain (leginkább a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés elősegítése című cél) kívül a HKFS elsősorban a dokumentum 4. számú specifikus céljához 

járul hozzá (olyan kreatív tudásalapú társadalom létrehozása, amely a kedvező szellemi és innovációs 

környezetben képes az egész életen át tartó tanulásra és a tehetség és kreativitás kibontakoztatásával hozzájárul 

egy modern gazdaság kialakításához). 

Az OFTK céljain kívül a HKFS a dokumentum 5. számú specifikus céljának megvalósítását segíti elő, ami egy 

szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom kialakítását célozza, amely képes mind a helyi 

közösségi, mind a nemzeti szintű megújulásra. 

 

Partnerségi Megállapodás 

 

A hazai CLLD eszköz a Partnerségi Megállapodásban rögzíti, hogy a térségileg decentralizált fejlesztések egyik fő 

küldetése a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése és a helyi közösségek megerősítése. Az Európai Unió 9. 

számú tematikus célkitűzésének teljesítéséhez, vagyis a társadalmi együttműködés erősítéséhez a hátrányos 

megkülönböztetés és a szegénység, elleni küzdelemhez járul hozzá. A Partnerségi Megállapodás az eszköz hazai 

alkalmazás kereteinek kijelölése mellett a kihívásokat és célcsoportokat is kitűzi.  

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

 

A CLLD eszköz TOP keretén belül történő alkalmazásának keretrendszerét, így jelen Stratégia elkészülésének 

feltételeit a TOP 7. prioritási tengelye (Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések) jelöli ki. A prioritási 

tengely előírja a jogosult városokban a helyi lakosság, civilszervezetek, vállalkozások és önkormányzatok 

együttműködésében kísérleti jelleggel megvalósuló, integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot 

elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák 

elkészítését. 
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A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi szinten megfogalmazott fejlesztési 

prioritások  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program  

 

Célként jelöli meg, hogy „jelentősen javuljon a túlnyomórészt a külső és belső (pl. nagyvárosi) perifériákon élő, 

halmozottan hátrányos helyzetű csoportok képessége és kompetenciaszintje (képzettsége, tudása, egészségi és 

mentális állapota, motivációja), hogy érdemi szereplőivé válhassanak a bővülő munkaerőpiacnak. Fontos a 

szegénység és a szociális kizáródás újra termelődésének megakadályozása, illetve a területi, környezeti hátrányok 

és a szegregációs jelenségek mérséklése.”  

 

A cél elérését megvalósító eszközként a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 

és társadalmi együttműködést jelöli meg, amelyhez három intézkedést rendel: 

1. Foglalkoztatás növelését célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok); 

2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok; 

3. Helyi közösségi programok megvalósítása. 

A Programban megfogalmazott célok, intézkedések kapcsolódnak Sajószentpéter Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott jövőképhez, és illeszkednek a HKFS elképzeléseihez. 

 

A város által benyújtott TOP pályázatok 

 

TOP-1.1.3-15-BO1 - Helyi gazdaságfejlesztés 

Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése 

TOP-2.1.1-15-BO1 - Barnamezős területek rehabilitációja 

Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával 

TOP-2.1.2-15-BO1 - Zöld város kialakítása 

Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén 

TOP-2.1.3-15-BO1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések 

Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz- védelmi hálózat kiépítése 

TOP-3.1.1-15-BO1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Kerékpáros-barát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút hálózat megvalósítása 

TOP-3.1.1-15-BO1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági 

fejlesztések megvalósítása 

TOP-3.2.1-15-BO1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéteren; A Városi Sportközpont, a Lévay József 

Városi Könyvtár és a Dusnoki Közösségi Ház energiahatékonyság-központú fejlesztése 
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TOP-3.2.2-15-BO1 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 

Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása Sajószentpéteren 180 kW névleges 

teljesítményű "Naperőmű" létesítése a sajószentpéteri közintézmények közcélú energiaigényének kielégítésére. 

 

Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 

Sajószentpéter Város Jövőképe: 

„Sajószentpéter város szerepkörének megőrzésével és megerősítésével megújuló, kedvezően élhető, fokozottan 

vonzó, lakható, komfortos, fenntartható várossá kíván válni az agglomeráció és a környező térségek, tájegységek 

találkozásánál” 

 

Sajószentpéter Város Jövőképében foglaltak-, a város ITS-ben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósítása elképzelhetetlen az érintettek bevonása, aktív közreműködése nélkül.  

A lakosok, civil szervezetek, vállalkozások, a közszféra cselekvő együttműködése az egyik legfontosabb eleme a 

tervek sikeres megvalósításnak. Ezen együttműködés kereteinek kialakítását, feltételrendszerének 

megvalósítását is támogatja a HKFS a sajátos eszközeivel. Mindemellett a város fejlesztési terveinek konkrét 

megvalósításában is szerepet tud vállalni.  

 

Az Európai Unió célkitűzéseinek megfelelően az integrált várospolitika a fenntartható városfejlesztést szolgálja, 

mely együttesen kezeli a gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi problémákat, azok megoldásának helyi 

szintű kezelését. 

A stratégia célja, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti tervezési és programozási ciklusában rendelkezésre 

álló források hatékony felhasználásának hátterét biztosítsa. 

 

Az ITS település egésze szempontjából fontos fejlesztési elképzelései közül az 

• Épített környezet energiahatékonysági fejlesztése 

• Közösségi célú fejlesztés (közösségi terek létrehozása) 

• Közösségi terek és zöldfelületek fejlesztése 

• Péteri tradíciók és hagyományápolás = a helyi közösség erősödése 

• Szegregált területek szociális és foglalkoztatást bővítő jellegű fejlesztése 

támogatja a HKFS megfogalmazott célok megvalósulását. 

Az ITS által megfogalmazott átfogó célok: 

• Gazdaság élénkítése 

- A város gazdasági szempontból erősen hátrányos, depresszív térségben fekszik.  

- A hiányzó gazdasági funkciók gátolják a város egészének fejlődését. 
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- A munkalehetőségek hiánya rontja a város belső társadalmi kohézióját, közösségi életét, mind 

a vállalkozói, mind turisztikai kínálati oldalról tekintve.  

- A város emiatt célul tűzte ki a diverzifikált városi gazdaság, mint cél elérését. 

• Életminőség javítása 

- Sajószentpéter igen rossz munkanélküliségi és foglalkoztatottsági adatokkal rendelkezik. A 

munkanélküliek aktív korúakhoz viszonyított aránya eléri a 14%-ot.  

- Az életminőség negatív folyamatainak megváltoztatását nem segíti elő az alacsony 

komfortfokozatú lakások 11,5%-os aránya sem.  

- Ráadásul a város területén több, esetenként nagy népességszámú szegregátum is található. 

Látható tehát, hogy a város lakóinak életminőségét elsősorban a negatív irányú folyamatok 

befolyásolják, amelyek megállítására és megfordítására komplex intézkedéssorozatok 

kidolgozása szükséges. 

• Épített környezet fejlesztése 

- Egy város épített környezete hálózati és pontszerű, épített ingatlanokból álló elemekből áll. 

Sajószentpéter esetében mindkét oldal fejlesztése szükséges.  

- A vonalas infrastruktúra esetében a belterületi úthálózat, a városon belüli kerékpárút-hálózat, 

valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldása a legfontosabb.  

- Az önkormányzatnak az intézményi infrastruktúra fejlesztését is tovább kell folytatnia, 

energiahatékonysági, városképi szempontból korszerűsítenie.  

- Az intézményi fejlesztések mellett (különösen az akcióterületeken) igen fontos lenne a 

lakóingatlanok e célú fejlesztése is, melyre a lakosság anyagi helyzete miatt középtávon nincs 

reális esély.  

- Az önkormányzati támogatás leginkább tanácsadásban, pályázatfigyelésben nyilvánul meg 

ezen a területen.  

- Fontos a városrészek arányos fejlesztése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél pedig 

egyaránt fontos a városkülső és belső megközelíthetőségének javítása.  

• Fenntarthatóság elvének érvényesítése 

- Mind az EU 2020 Stratégia, mind az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, mind 

a hatályos megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai részprogram kiemelt jelentőséget 

tulajdonít a klímaváltozás hatásaira való társadalmi és gazdasági felkészülésnek. Ennek során 

nem csak a már jól ismert és szükséges energiahatékonysági beruházások szükségesek, hanem 

többek között a város zöldfelületeinek oly módon történő fejlesztése, hogy azoknak 

 

- a város lakóinak és az ide látogatóknak minőségi szabadidő eltöltését biztosítva,  

- egymással összekapcsolódó, ökológiai folyosóként működő, 

- megfelelően hasznosított rendszere jöhessen létre. 
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Városi szintű középtávú tematikus célok: 

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek megfogalmazásra. 

• Helyi gazdaság erősítése 

A XX. század második és harmadik negyedében jelentős ipari potenciál épült ki a Sajó-völgy és a Borsodi-

medence térségében, amely fokozatosan megszűnt.  

A térség gazdasági szerkezete ezzel egyrészt strukturális válságba került, másrészt túlzottan egysíkúvá 

vált. Megszűntek (pl. Sajószentpéter esetében az üveggyár), és azóta sem jöttek létre azok a kiegészítő 

termelőtevékenységek, amelyek biztosították volna a Sajó-völgy gazdaságának diverzifikált fejlődését, 

és a térség néhány nagyobb vállalatának (elsősorban a közeli BorsodChem) tevékenységére épülnének. 

Ennek következménye, hogy hiányoznak a város és térsége gazdasági életéből azok a strukturális 

elemek, amelyek a helyi adottságokra (szakképzettségi helyzetre, természeti erőforrásokra, kiegészítő 

gazdasági struktúrákra) épülnének. Ennek következménye a térségben máig depresszív folyamatokat 

okozó népességvesztés, ami a helyi adottságokra épülő gazdasági tevékenység beindítását tovább 

gátolja. 

• Foglalkoztatás bővítése 

A városban, a térséghez hasonlóan, a foglalkoztatottsági ráta az országos átlaghoz képest alacsonyabb. 

Ezt tovább árnyalják a városon belüli eltérések is, hiszen van olyan településrész, ahol a foglalkoztatottak 

aktív korúakhoz mért aránya alig 15 %-os. Mindehhez jelentős elvándorlási folyamatok is társulnak, 

aminek két alapvető jellemzője: 

- éppen a szakképzett, magas hozzáadott érték teremtésére képes, aktív korú lakosság megy el 

- ennek hatására az általános iskolázottsági szint tovább romlik, így akadályozza a foglalkoztatás 

bővítését. 

• Közösségi élet erősítése 

Az elmúlt évek városi fejlesztései mindenekelőtt a település közösségi életének erősítését, javítását 

szolgálták. Több, korábban alulhasznosított zöldfelületen új játszótér épült, utcabútorok kerültek 

kihelyezésre. Különösen erőteljesen fejlődött a város kulturális és művelődési élete. A további fejlesztési 

irányok kettős jelleget mutatnak. Egyrészt fenn kell tartani és tovább erősíteni a városlakók közösségi 

életben való részvételét, kulturális, művelődési események látogatási hajlandóságát. Másrészt a még 

nem kellőképpen hasznosuló közösségi- és zöldfelületek hasznosítása a cél. Fontos a település 

múltjának, ipartörténetének (bányászat, üveggyártás) feldolgozása. 

• A szegregált területek fejlesztése 

A város területén összesen 6 olyan egybefüggő terület található, ahol a szegregációs mutató (legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya) eléri legalább a veszélyeztetettséget jelző 30%-ot. Ebből 4 helyszín eléri a minimum 50 fős 

állandó lélekszámot. Ezek közül 3 esetében a szegregációs mutató 35% feletti (valódi szegregátumok), 1 

esetében pedig 30% feletti (szegregációval veszélyeztetett terület). A város népességének 12,64%-a, 

vagyis kb. nyolcada ezekben a szegregált városrészekben él. Elhelyezkedés szempontjából vegyes képet 
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mutatnak, a külterületi lakott helyek mellett megtalálhatók a város központi, szolgáltató jellegű részén 

is. Az itt élők a város társadalmi életében alig vesznek részt, nehezen integrálódnak. A városba ékelődő 

szegregátumok vizuális terhelést is jelentenek. 

• Hálózati infrastruktúra fejlesztése 

Sajószentpéter mikro-térségi szerepkörrel rendelkező kisváros, amely közlekedési csomópont is egyben. 

Ennélfogva a város közlekedési hálózatára jelentős terhelés hárul, ugyanakkor annak minőségi állapota 

nem minden esetben éri el a kielégítő szintet. Az intézményi, lakossági és üzleti szolgáltatások 

elérhetősége befolyásolja egy város gazdasági teljesítményét, valamint térségi szerepkörének 

alakulását. 

• Ingatlanfejlesztések 

A városban több helyen találhatóak leromlott, alulhasznosított ingatlanok, telkek. Ezeknek legfőbb 

problémája, hogy nemcsak a szegregált területeken, valamint a városszövet külső, peremi részein 

vannak jelen, hanem a település központi, szolgáltató negyedeiben is. A leromlott, alulhasznosított 

területek több szempontból is problémát jelentenek: 

- Rontják a város tőkevonzó képességét; 

- Negatívan befolyásolják a közelében élők életminőségét; 

- Elősegítik szegregált helyzet kialakulását és fennmaradását; 

- Vizuális terhelést jelentenek. 

• Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

Sajószentpéter természet-földrajzilag két széles völgy, a Sajó és a Harica patak völgyének találkozásánál 

fekszik. A település építészeti karaktereiből adódóan kiterjedt kertes övezetek tartoznak hozzá. A város 

zöldfelületi és ökológiai rendszere tehát rendkívül sokrétű, az elmúlt években több zöldfelület megújult, 

hasznosításra került. Ennek ellenére a város zöldfelületei közül több is alulhasznosított, funkcióját 

kevésbé tudja ellátni, egy részük pedig egyáltalán nincs hasznosítva. A város ennélfogva több, a 

zöldfelületi rendszert érintő fejlesztési elképzeléssel rendelkezik. A Kertvároson átfolyó Harica patak és 

környezete olyan egybefüggő ökológiai folyosót alkot, amely a középtávú zöldfelületi fejlesztések fő, 

akcióterületi jellegű célpontját jelentik. A közelben lévő, volt Pécsi Sándor Általános Iskola területén 

szolgáltató jellegű tevékenységek erősítése várható. Ugyancsak jelentősebb zöldfelületi fejlesztések 

prognosztizálhatók az Üveggyári lerakó területén, annak kármentesítése után. 

• Energiahatékonyság erősítése 

Magyarország Kormányának szándéka egybecseng az Európai Unió célkitűzésével a tekintetben, hogy 

2020-ra el kell érni a megújuló energiahordozók primer energiaforrásokból való legalább 20%-os 

részesedését. Ennélfogva a város intézményeinek, valamint társasházi és magánjellegű lakóépületeinek 

energiahatékonysági fejlesztése kiemelt cél. 

 

EU támogatással megvalósult projektek 

ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja  
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ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása  

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 Sajószentpéter, Harica patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetések építése  

ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői 

szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti fejlesztése  

ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása  

ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ integrálása "Szivárványos 

gyermekálom a Pipiske-domb alján!" A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése  

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Bagolyvár a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI 

Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren (ÉMOP-

4.3.1/2/2F-2f-2009-0008) 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0177 Gyermek kreativitás a Sajó-völgyében a közművelődési és az oktatási 

intézmények együttműködésében  

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097 Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében - A Sajószentpéteri Lévay 

József Városi Könyvtár szolgáltatásinak bővítése, korszerűsítése 

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061"Mit tehetnék érted? Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren  

TÁMOP-3.3.9.1-12/2 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések 

támogatása. Tanoda típusú programok. 

TÁMOP-3.4.4/B-08/1 Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása- Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő 

Program 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése  

 

Anti-szegregációs program 

A program intézkedési terve megfogalmazza, hogy “A város egészének működése szempontjából is fontos a 

település valódi közösségként való működésének elősegítése, a város belső kohéziójában rejlő adottságok 

kihasználása. A konkrét intézkedések több olyan projektet is meghatároznak, amelyek a város egészének, így a 

szegregált területeknek a közösségi és szociális életét is kedvezően befolyásolja.” 

A kialakított közösségi tereket mindenki használhatja, ráadásul az egyik szegregátumban akcióterületi 

fejlesztésként valósul meg közösségi tér építése. A közösségi kohézió erősítéséhez szükséges a települési 

identitás, a lokálpatriotizmus erősítése. Ehhez olyan programok szükségesek, amelyek segítik a városban (és akár 

a környékben) élő nemzetiségek, közösségi csoportok megismerését. 

A HKFS tervezése során elkészített igényfelmérés egyértelműen alátámasztotta az Anti-szegregációs program 

által megfogalmazott igények megalapozottságát. 

 

Közművelődési rendelet  

Sajószentpéter Város Önkormányzatának közművelődési rendeletében (15/2002. (V.18.) biztosítja a város 

polgárainak a jogát:  

• a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére 

• a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére 
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• a műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására 

 

Az önkormányzat közművelődési intézménye: Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár  

Szervezeti egységei: 

• Petőfi Sándor Művelődési Ház  

• Szepesi Gusztáv Városi Stadion  

• Lévay József Városi Könyvtár  

• Lévay József Szülőház  

• Tájház  

• Közösségi Ház (Dusnok) 

 

Sajószentpéter Város kiemelt közművelődési rendezvényei: 

- Nemzeti ünnepek 

- Tavaszi Zsongás – Művészetek hétvégéje 

- Sajószentpéteri Majális 

- Miskolci Nemzetközi Operafesztivál sajószentpéteri programja 

- Borsodi Művészeti Fesztivál sajószentpéteri programjai 

- Sajószentpéteri Városnapok 

- Sajó-völgyi Nemzetközi Folklórfesztivál sajószentpéteri programja 

- Lévay Napok 

- Bérletes színházi es hangverseny előadások óvodásoknak, diákoknak és felnőtteknek 

 

Jelen stratégia azonosított fejlesztési szükségletei, beavatkozásai a fent említett tevékenységek 

megvalósításához hozzájárulnak, számos esetben kiemelten kezelik ezeket a tényezőket. A rendelet 

leghangsúlyosabb eleme az együttműködés ösztönzése, mely a HKFS tervezésének, végrehajtásának alapja és 

prioritása. Emellett a stratégia egyik legfontosabb, horizontális alapelve az esélyegyenlőség biztosítása, mely a 

speciális helyzetű népességcsoportok fókuszba állításával segíti a rendeletben kitűzött célok megvalósítását. 

 

3.3 SWOT 

A SWOT elemzésbe építsék be a területre vonatkozó helyzetfeltárás, tervelőzmények, adatelemzések tanulságait, 

a közösségi tervezés során nyert információkat, valamint bármely egyéb szakértői tudást, helyi hozzájárulást. Az 

elemzésben szereplő pontokat egyértelműen be kell tudni azonosítani a helyzetfeltárásban. 
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Erősségek Gyengeségek 

Aktív korúak magas aránya (egyre több a 

fiatal) 

Elöregedés üteme növekszik 

Jelentős elvándorlás 

Átlagtól alacsonyabb képzettségi szint 
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Változatos nemzetiségi összetétel (roma, 

sváb, lengyel) 

Térségi szerepkör 

Magas munkanélküliség 

Alacsony jövedelmi szint 

Lehetőségek Veszélyek 

Népességmegtartó képesség javítása 

Foglalkoztatottság helyzetének javítása 

Térségi szerepkör további erősítése 

Magasabban kvalifikált munkaerő elvándorlásának 

fokozódása 

Munkanélküliségi ráta javulásának elmaradása 
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Erősségek Gyengeségek 

Közösségi terek kialakításához megfelelően 

hasznosítható területek 

Kulturális intézmények, sokszínű 

programkínálat 

Ipari múltra építő települési identitás 

Erősen hiányos civil szervezeti élet 

Jelentős kiterjedésű szegregált területek 

Családbarát környezet hiánya 

Közösségi terek hiánya és nem megfelelő állapota 

 

Lehetőségek Veszélyek 

Civil szerveződés elősegítésének támogatása 

Szegregált területek fejlesztése 

Családcentrikus fejlesztések 

Hagyományőrzés, identitás erősítése 

Civil szervezetek forráshiánya 

Szegregált területek állapotának romlása 

Családbarát fejlesztések elmaradása 
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Erősségek Gyengeségek 

Mikrotérségi jelentőségű intézményrendszer 

Diverzifikált intézményi struktúra 

Egészségügyi és szociális ellátás leterheltsége 

Intézményi szolgáltatások túlzott koncentrációja 

Lehetőségek Veszélyek 

Intézményi működés hatékonyságának 

javítása 

Digitális intézményi szolgáltatások 

elterjedése 

Intézményi struktúra leterheltségének növekedése 

Intézményi szolgáltatások koncentrációjának 

fokozódása 
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Erősségek Gyengeségek 

Működő vállalkozások növekvő száma 

Kereskedelmi-szolgáltató tevékenység 

relatíve magas jelenléte 

Befektetőbarát település cím 

Termelő jellegű struktúrák hiánya  

Mikrovállalkozások túlsúlya 

Szabad vállalkozási zónává kijelölés hiánya 

Alacsony iparűzési adóbevétel 

Turisztikai piacon nagyrészt ismeretlen 

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

Helyi adottságokra építő vállalkozói aktivitás 

növelése 

Iparfejlesztés elmaradása 

Adóbevételek növekedésének elmaradása 
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Új beruházások Sajószentpéterre vonzása, 

üresen álló önkormányzati ingatlanok 

vállalkozások számára történő hasznosítása 

Turizmus fejlesztése 

Térségi és térségközi gazdasági 

együttműködések erősítése 

Turizmusban potenciálisan hasznosítható 

lehetőségek és látnivalók jelenléte 

Turisztikai piacra való sikertelen nyitás 
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Erősségek Gyengeségek 

Változatos természeti adottságok 

Értékes táji elemek 

Kiterjedt vízfelületek 

Kiterjedt városon belüli zöldfelületek 

 

 
 

Rendelkezésre álló zöldfelületek nem megfelelő 

szintű kihasználtsága 

Egységes települési arculat hiánya 

Gondozatlan és kihasználatlan területek 

Ár- és belvízveszély 

Urbanizáció miatti tájhasználati konfliktusok 

Nagy eróziós potenciál 

Lehetőségek Veszélyek 

Hagyományos tájhasználat újraélesztése 

Vízfelületek hasznosítása 

Táji értékekre épülő turizmusfejlesztés 

Egységes arculatra törekvés a fejlesztéseknél 

Károsodott területek rehabilitációja 

Környezeti kockázat növekedése 

Hagyományos tájhasználati formák eltűnése 

Növekvő erózióveszély 

Településkép romlása 
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Erősségek Gyengeségek 

Vasúti közlekedés jelenléte 

Közúti csomóponti helyzet 

Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 

Közműhálózat kiépítettsége jó  

Meglévő digitális hálózati szolgáltatások 

Városon áthaladó főút túlterheltsége 

Közlekedési csomópontoknál veszélyhelyzet 

Belterületi úthálózat állapota 

Elkerülő út hiánya 

Szegregált területeken közművek hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

Elkerülő út megépítése 

Közösségi közlekedés erősítése 

Kerékpárutak hálózatba integrálása 

Belső közúti kapcsolatok kiépítése 

Közműhálózat kiépítettségének növelése 

Digitális hálózatok további térnyerése 

Közúthálózat tovább növekvő leterheltsége 

Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának 

romlása 

Hiányzó útkapcsolatok megépülésének elmaradása 

Szegregált területek közművekre csatlakozása 

elmarad 

Digitális szolgáltatások hiányos igénybevétele 
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Erősségek Gyengeségek 

Rekultivált hulladéklerakó 

Energetikailag korszerűsített intézmények 

Felhagyott, rekultiválatlan ipari területek 

Nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés 

Rossz energiahatékonyságú ingatlanok 

Rossz levegőminőség 

Lehetőségek Veszélyek 

Közlekedésből eredő emisszió csökkenése 

Elkerülő út megépítése 

Környezeti rehabilitáció elvégzése 

Városi élővízfolyások környezetének 

rendezése 

Fa- és széntüzelés elterjedésének fokozódása 

Közlekedésből eredő emisszió fokozódása 

Környezeti rehabilitáció elmaradása 

 

 

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A HKFS készítését a már meglévő programok, tervek és elképzelések (helyi ITS, térségi és megyei ITP) mellett a 

fórumok, egyeztető és közösségfejlesztő beszélgetések és személyes megkérdezések és interjúk adták. Egyben 

hozzájárultak a fejlesztési szükségletek azonosításához is. 

Sajószentpéter földrajzi környezete, ipari múltja és régi munka-erőpiaci megtartó erejének tapasztalatai, 

nemzetiségi és kulturális hagyományai, a lokálpatriotizmust erősítő, ám kissé megkopott fényét erősítendő 

igények jelentek meg és ezek körvonalazták a fejlesztési irányokat. 

Sajószentpéteren a helyi lakosság és a helyi akciócsoport összehangolt véleménye szerint is három fő terület 

szerint csoportosíthatók a végrehajtandó feladatok, három fő szükséglet csoport azonosítása mellett: 

 

Területek Szükségletek 

„Pátria Sajószentpéter” 

közösségi tér létrehozása 

 

Kulcsprojekt 

 

A város közösségi és kulturális infrastruktúrája nem elégséges, nem képes 

kielégíteni a vele szemben támasztott igényeket.  

Szüksége van új kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, újszerű funkciók 

ellátására alkalmas térre a településnek, ez minőségi előrelépést is 

jelentene (a terület mennyiségi növekedése mellett). 

A lokálpatriotizmust és a hagyományápolást támogató minőségi 

környezetre van szükség és igény, így ez a helyszín lesz a településen a helyi 

közösségi életnek egy olyan új színtere, mely lehetőségeivel támogatni tudja 

a helyi társadalom összetartozásának erősítését, vagy több új közösségi 

kezdeményezés létrejöttét segíti, amelyek megvalósulását a megfelelő 

infrastruktúra hiánya eddig hátráltatta. 
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„KÖZ-pontok – KÖZ-terek” 

– Családi, sport és 

közösségi célú, több 

generációt szolgáló 

többfunkciós nyílt 

közösségi terek kialakítása 

és fejlesztése 

 

A többfunkciós új tér, fejlesztések révén a közösségi aktivitás fokozódik, az 

erre épülő kezdeményezések választéka bővül, amivel az elérni kívánt 

célcsoportok bővíthetők, melyre helyi szükséglet mutatkozik. 

A társadalmi, gazdasági, környezeti tényezők egymásra gyakorolt kedvező 

hatása akkor érvényesül, ha a város lakosságának széles köre hozzáfér 

azokhoz az infrastrukturális lehetőségekhez, ahol építheti a számára 

legtöbbet adó közösségeit. Kiemelten kell foglalkozni az igénybe vehető 

közösségi, sportterek és szolgáltatásaik széleskörű megismertetésére. A 

közösségi kommunikációs, tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése, 

szükséges eszközbeszerzés. Különösen a valamilyen okból hátrányos 

helyzetben lévő társadalmi csoportok számára bír nagy jelentőséggel, a 

szabad hozzáférésű, és egyszerű megközelítésű közösségi helyek, 

programok megléte.  

A település népességmegtartó képességének fontos eleme a közösségek, 

közösségi programok megléte a helyi identitás megléte, erősítése. 

„PÉTERI PROGRAMHÁLÓ” 

–  

Közösségi szabadidős, 

kulturális és 

sportesemények 

támogatása, helyi 

identitást erősítő és lokális 

társadalomfejlesztő 

programok, eszközök 

 

 

 

A helyi közösségek, a korábban kisebb részvételi hajlandósággal rendelkező 

társadalmi csoportok megszólítása és aktivizálása fontos prioritás. 

Sajószentpéter színes kulturális élettel rendelkezik, a rendezvények kínálata 

széles, nagy hagyománnyal és népszerűséggel rendelkező események egész 

évben színesítik a város életét.  

Az események lehetőséget nyújtanak a közösségi életben való részvételre 

és a városi identitás megélésére. Az önkormányzat a civil szervezetek, 

egyesületek, vállalkozások mind kiveszik a részüket abban, hogy a település 

lakói, illetve az ideérkezők tartalmas eseményeken vehessenek részt. 

A hagyománnyal rendelkező események mellett támogatni kell, új innovatív 

események, illetve újszerű együttműködések (köz- civil- üzleti szféra között) 

eredményeként létrejövő programokat, melyek a közösségi aktivitásra, az 

önszerveződésre és öngondoskodásra épülnek.  

A településen jelen van az eltérő háttérrel, adottságokkal rendelkező 

társadalmi csoportok elkülönülése. A HKFS alapvető célja olyan fejlesztések, 

események, programok megvalósítása, amely minden helyben lakó számára 

nyitott közösségeket hoz létre. A hozzáférés biztosítása mellett olyan 

szemléletformáló, érzékenyítő programok támogatása is szükséges, 

amelyek a társadalmi csoportok közötti interakció révén mérséklik a 

szociális különbségeket, növelik a társadalmi kohéziót. A városi identitás 

növelését támogató elképzelések támogatása is szervesen kapcsolódik a 

fejlesztési elképzelésekhez. Elősegíti az Európai Uniós integrációt. 
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Összefoglalva: szükség van a hagyományaink, a kulturális örökségünk, értékeink élő, a mindennapokban 

magának helyet találó megőrzésére, hasznosítására, ugyanakkor nélkülözhetetlen, hogy a helyi közösségek 

értelmes, hasznos időtöltésben, kulturális, akár produktív szórakozásban egymásra találjanak és egymás 

megismerésén, egymás értékeinek felfedezésén keresztül befogadóbbá és együttműködőbbé váljanak. Kialakítva 

új innovatív szektorközi együttműködéseket, közösségeket. 

A stratégia megvalósításával a városjó példája lesz a társadalmi megújuláson keresztüli fejlődésnek, mely 

nemcsak a magas technológiai szinten, nagyléptékű beruházásokon múlik, hanem a közösségek 

együttműködéséből nő ki, azáltal biztosítható. 

4. A stratégia jövőképe 

 

Sajószentpéter Város Jövőképe 

 

„Sajószentpéter város szerepkörének megőrzésével és megerősítésével megújuló, kedvezően élhető, 

fokozottan vonzó, lakható, komfortos, fenntartható várossá kíván válni az agglomeráció és a környező 

térségek, tájegységek találkozásánál a helyi közösségek stratégiai fejlesztése és együttműködése által” 

 

 

A város jövőképében megfogalmazott célok eléréséhez szükség van a helyi közösségek aktív szerepvállalására. A 

közösségek közreműködése abban az esetben lesz eredményes, ha az abban közreműködők minden tekintetben 

reprezentálják a település lakosságát. A HKFS megvalósítása úgy tud segíteni, ha megújuló és új közösségi tereket, 

valamint korszerű és innovatív együttműködési formákkal új impulzusokat ad a helyi identitás megerősítésére. 

 

6. A stratégia célhierarchiája 

 
A célhierarchia megfogalmazása az elmúlt időszakban készült, a város komplex fejlesztését tartalmazó 

dokumentumok (ITP, ITS), és az egyes ágazati dokumentumok (Anti-Szegregációs Program, Közművelődési 

Rendelet) figyelembe vételével történt. A releváns ágazati stratégiák és a TOP céljainak, prioritásainak tervekbe 

való beépítése is megtörtént, valamint a HACS az érintettek véleménye alapján megfogalmazott fejlesztési 

szükségleteket is integrálta a tervekbe. 

 

6.1. Átfogó célok 

 

A helyzetfeltárás, a SWOT elemzés és a fejlesztési szükségletek alapján a HACS meghatározta a stratégia átfogó 

céljait.  

A „Pátria Sajószentpéter” városfejlesztő közösség célja egy erős települési közösségfelépítése, a közösségi terek 

fejlesztésével, a hagyományok és a települési identitás erősítésével, valamint a város lakosságmegtartó 

képességének növelésével. 
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6.2. Specifikus célok 

 

       1.  Közösségi és kulturális terek fejlesztése a társadalmi aktivitás növelése érdekében 

Sajószentpéter közösségi élete sokrétű és aktív, számos nagy hagyománnyal rendelkező esemény kerül 

megrendezésre, a civil szervezetek a lakosság széles körének kínálnak színvonalas programokat. A szélesebb körű, 

újszerű, a közösség számára nagyobb vonzerővel bíró események megrendezésére alkalmas, inspiráló terek 

hiánya lassítja a fejlődést, a társadalmi aktivitás növekedését. 

A város közösségi és civil életében a legfontosabb cél a kulturális és civil szervezetek, egyesületek, klubok, 

különböző műhelyek igényeinek megfelelően felszerelt terek kialakítása, a meglévő épületek felújításával, 

funkcióváltásával, építésével. A terek zöldfelületi környezetének megújítása, hasznosítása, a fenntarthatóság 

szempontjainak figyelembe vétele kiemelt szempont a fejlesztések megvalósítása során. 

A színvonalas közösségi terek kialakítása egyaránt szolgálja a település lakosságát mind egyéni és család szinten 

kisebb nagyobb közösségként, valamint a gazdasági érdekek mentén is. 

 

Indikátor megnevezése Mértékegység 
Bázis érték 

2017 
Célérték 

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 
nm 0 120 

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
nm 0 750 

 

2.  Sajószentpéter népességmegtartó erejének növelése helyi közösséget szolgáló kulturális és 

közösségi programok által 

 

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok eredményeként a lakosság kor összetétele romlott egyre kevesebb a 

fiatal, az idősek aránya a stagnáló népességen belül nő. A település jövője nagyban függ az aktív, munkaképes 

fiatal generációk helyben tartásától, a népességen belüliarányuk, a város életében betöltött szerepük 

növelésétől. A helyi közösségek szociális érzékenységét, a különböző társadalmi csoportok, generációk közötti 

kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenységek támogatása kiemelt célja az intézkedésnek. A kulturális és 

közösségi élet fejlesztése, érzékenyítő programok, képzések, közösségi kezdeményezések támogatása, ezen 

célok megvalósítását segítik. A közösségi programok megfelelő eszközei lehetnek a kedvezőtlen helyzetben lévők 

bevonásának, az aktivitásuk erősítésének, az esélyegyenlőségi szempontok érvényre juttatásának. A társadalmi 

kirekesztettség, a tartós szegénység olyan társadalmi probléma, amely minden szinten rombolja a közösségek 

kohézióját, megoldása széles szakmai és közösségi összefogás nélkül nem lehetséges.   
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Indikátor megnevezése Mérték egység 
Bázis érték 

2017 
Célérték 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési 

stratégiával érintett települések lakosságszáma 
fő 0 11.850 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a 

HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok 

száma 

db 0 25 

 

3.  A helyi adottságok és kulturális értékek fenntartható, közösségi célú hasznosítása  

 

A településen élő emberekben mélyen gyökereznek a múlt ipari hagyományai, amelyek nyomot hagytak a 

városképen, a kulturális életen. A hagyományok ápolása, a múltban gyökerező identitás erősítése fontos célja a 

stratégiának. A település földrajzi elhelyezkedése, környezeti adottságai, a múlt értékei biztosítják azt az alapot, 

amely közösség teremtő erejével megvalósíthatja a város jövőképében megfogalmazott élhető, vonzó, 

komfortos, fenntartható Sajószentpétert. 

 

Indikátor megnevezése Mérték egység 
Bázis érték 

2017 
Célérték 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési 

stratégiával érintett települések lakosságszáma 
fő 0 11.850 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a 

HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok 

száma 

db 0 25 

 

 

Közösségek 
erősödése

JÖVŐKÉP

Megtartó 
képesség 
növelése

Hagyományok 
és identitás 

erősítése

Közösségi 
terek 

fejlesztése
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7. ábra 

6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

 

6.1.1   Közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren 

Megnevezés „Pátria Sajószentpéter” közösségi tér létrehozása 

Kulcsprojekt:  

 

Kapcsolódó multifunkcionális kulturális és szabadidős, közösségfejlesztést 

szolgáló közösségi tér kialakítása önkormányzati intézmény ingatlanán. 

Indoklás, alátámasztás:  

 

A város közösségi, és kulturális infrastruktúrája nem képes kielégíteni a vele 

szemben támasztott igényeket. Új kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, 

újszerű funkciók ellátására alkalmas térre van szüksége a településnek. 

A fejlesztési elképzelés kapcsolódik a már meglévő lehetőségekhez, de mind 

mennyiségi, mind minőségi előrelépést jelent. 

Helyszíne lesz a helyi közösségi életnek, lehetőségeivel támogatni tudja a helyi 

társadalom összetartozásának erősítését, a lokálpatriotizmust és a 

hagyományápolást a településen. 

Több új közösségi kezdeményezés létrejöttét segíti, amelyek megvalósulását a 

megfelelő infrastruktúra hiánya eddig hátráltatta. A tervezett fejlesztés a már 

meglévő funkciókhoz szorosan illeszkednek, azokkal integráns egységet 

alkotnak, akár egész napos időtöltési lehetőséget biztosítva a fiatalok, családok 

számára. 

Specifikus cél: A beavatkozás elsődleges célja egy a meglévő igényekre épülő, rugalmas, 

innovatív, széles körű közösségi kezdeményezéseket magába foglaló 

infrastruktúra kialakítása, amely lehetőséget nyújt a helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének kialakítására, együttműködésének, közösségi életének 

építésére. A beavatkozás bővíti a városban rendelkezésre álló kulturális, 

közművelődési szolgáltatáskört, közös programszervezésre adva lehetőséget. 

Beavatkozási 
területek

Specifikus célok

Általános célok
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A helyi felhívások, 

támogatható 

tevékenységek 

meghatározása: 

 

A projekt által érintett területen lévő ingatlan közösségi-centrum kapacitásának 

bővítéséhez szükséges átalakítása, korszerűsítése, új funkciók ellátásához 

szükséges feltételek megteremtése. A működéshez szükséges alap- és speciális 

eszközök beszerzése. A terület zöldfelületeinek felújítása, növelése.  Fedett 

kulturális, közösségi terek fejlesztése, létrehozása. A helyi kulturális és közösségi 

kezdeményezések megvalósításához megfelelő szabadtéri és fedett városi 

infrastruktúra biztosítása.  

Támogatható tevékenységek:  

- A projekt célkitűzéséhez igazódóan, a helyi közösség identitását erősítő 

infrastrukturális fejlesztés, új közösségi tér létrehozásával.  

- Az érintett területen lévő ingatlan közösségi centrum kapacitásának 

bővitéséhez szükséges átalakítás, korszerűsítés, új funkciók ellátásához 

szükséges feltételek megteremtése a szabadtéri színpad kialakításával. 

- A közösségi, közéleti családi, szabadidős és társasági élethez szükséges térhez 

a belső udvar rendbetétele és ehhez kapcsolódóan a rendezvényszervezéshez 

szükséges infrastuktúra kialakítása.  

Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás: 

 

A város stratégiai fejlesztési céljai között szerepel a közösségi élet erősítése. Az 

elmúlt évek városi fejlesztései mindenekelőtt a település közösségi életének 

erősítését, megújítását szolgálták. Növelni kell a városlakók közösségi életben 

való részvételét, azzal is, hogy a meglévő közösségi terek kapacitását növeljük, 

új innovatív szolgáltatások nyújtására tesszük alkalmassá. 

A tervezett fejlesztés egyes elemei mind egymást, mind a civil szervezetek 

tevékenységét támogatnák, bővítve a közösségi, közéleti, családi, szabadidős és 

a társasági élethez tartozó tradicionális és újszerű események megvalósításának 

lehetőségét.  

Célcsoportok,  

Kedvezményezettek:  

 

Beavatkozás célcsoportjai:  

- Helyi lakosok teljes köre (valamennyi generáció)  

- Kulturális, művészeti csoportok, egyesületek, civil szervezetek 

- Kiegészítő jelleggel a városba érkező turisták, látogatók 

A kiválasztási 

kritériumok, alapelvek: 

 

Az együttműködő szervezetek száma a multifunkcionalitás, kapacitásbővülés 

mértéke, funkcióbővülés újszerűsége. A kulcsprojekt komplex, generációkon 

átívelő, illetve több generáció igényeit egy helyszínen és azonos időben kielégítő 

programok szervezéséhez biztosít helyszínt, infrastrukturális hátteret.  

Tervezett forrás:  

 

Támogatható alap: ERFA                          Keretösszeg: 85 millió Ft 

Min.támogatás: 85 millió Ft                     Max.támogatás: 85 millió Ft 

Támogatás: max.100%                              Önerő: min.0% 

Forrás ütemezése:  nem releváns 
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A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2018-2020 

6.1.2 Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren 

 

Megnevezés „KÖZ-pontok – KÖZ-terek” – Családi, sport és közösségi célú, több generációt 

szolgáló többfunkciós nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése 

 

Kulcsprojektek:  nem 

Indoklás, alátámasztás:  

 

A település népességmegtartó képességének fontos eleme a közösségek, 

közösségi, sport programok megléte a helyi identitás megléte, erősítése. A 

társadalmi, gazdasági, környezeti tényezők egymásra gyakorolt kedvező hatása 

akkor érvényesül, ha a város lakosságának széles köre hozzáfér azokhoz az 

infrastrukturális lehetőségekhez, ahol építheti a számára legtöbbet adó 

közösségeit. Kiemelten kell foglalkozni az igénybe vehető közösségi terek és 

szolgáltatásaik széleskörű megismertetésével. A közösségi kommunikációs, 

tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése, szükséges eszközbeszerzés. Különösen a 

valamilyen okból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára bír 

nagy jelentőséggel a szabad hozzáférésű és egyszerű megközelítésű közösségi 

helyek megléte. Az új fejlesztések révén a közösségi aktivitás fokozódik, az erre 

épülő kezdeményezések választéka bővül, amivel az elérni kívánt célcsoportok 

bővíthetők. 

Specifikus cél: A lakosság legszélesebb köre számára könnyen elérhető közösségi terek 

kialakítása, fejlesztése, felszerelése, széleskörű megismertetése. Kapcsolódás 

biztosítása már meglévő közösségi projektekhez, kölcsönösen erősítve egymást.  

A helyi felhívások, 

támogatható 

tevékenységek 

meghatározása: 

Közösségi programok megtartására alkalmas terek kialakítása, felújítása, 

eszközbeszerzések.  

Szabadidős programokhoz, a kulturális szolgáltatáskör bővítéséhez szükséges 

infrastruktúrafejlesztés, közvetlenül szükséges eszközbeszerzések. 

Helyi (lakótelepi) sportolási és játékterek lehetőségeinek bővítése 

infrastrukturális fejlesztésekkel. Városi szabadtéri többfunkciós közösségi terek 

kialakítása. (pl. játszótér, tömegsport célú pálya, közösségi kert, pihenőpark stb). 

Kapcsolódó egyéb, kiegészítő infrastruktúrafejlesztési feladatok (pl. meglévő 

közösségi funkciót ellátó épületek külső, belső felújítása). 

Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás: 

 

A fejlesztések részben a kulcsprojekthez kapcsolódva szervezendők, de szükséges 

a különböző városrészekben önállóan is biztosítani a szabadidő tartalmas 

eltöltésének feltételeit. A már meglévő, és kedvelt területek fejlesztése, az abban 
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rejlő szinergiák kihasználására törekedni kell, s ezzel párhuzamosan bővíteni a 

lehetőségeket. 

Célcsoportok /  

kedvezményezett : 

 

Beavatkozás célcsoportjai:  

- Helyi lakosok (valamennyi generáció), lakóközösségek  

- Helyi művészek, művészeti csoportok, társulatok  

- Oktatási-nevelési, szociális intézmények diákcsoportjai stb.  

- Helyi civil szervezetek  

- Helyi vállalkozások  

Lehetséges kedvezményezettek:  

- Települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, illetve ezek 

intézményei, nonprofit gazdasági társaságai 

- Oktatási intézmények  

- Egyházak  

- Civil szervezetek  

- Nonprofit gazdasági társaságok  

- Vállalkozások  

A kiválasztási 

kritériumok, alapelvek: 

 

A meglévő lehetőségekhez kapcsolódó fejlesztések, funkcióbővítés, korszerűsítés. 

A lehetőségekhez való széleskörű hozzáférés biztosítása, egyértelmű életminőség 

javító hatás.  

Kiválasztási alapelvek, szempontok, feltételek:  

Olyan új, vagy megújított infrastruktúra hozható csak létre, amely révén bővíthető 

a nyújtott kulturális, sport, közösségi programok, szolgáltatások köre, kapacitása, 

illetve javítható ezek színvonala. 

Kizárólag valós igényekre épülő, reális kapacitásokkal és költségekkel tervezett  

fejlesztések támogathatók.  

Kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, amelyek mindenki számára 

hozzáférhető kulturális tereket hoznak létre. 

Előnyt jelent, ha a létrehozott kulturális helyszínt több szervezet együttesen 

hasznosítja. 

 

Tervezett forrás:  

 

Alap: ERFA                                                                   Keretösszeg: 44,17 millió Ft 

Min. támogatás: 500 000 Ft                                     Max. támogatás: 25 millió Ft  

Támogatás: max. 100%                                             Önerő: min. 0%  

Támogatott támogatási kérelmek száma: 3-6 db 

Forrás ütemezése:  nem releváns 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma: 

2018-2020 
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6.1.3 Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren 

 

Megnevezés „PÉTERI PROGRAMHÁLÓ” – Közösségi szabadidős, kulturális és 

sportesemények támogatása, helyi identitást erősítő és lokális 

társadalomfejlesztő programok, eszközök 

Kulcsprojektek:  nem 

Indoklás, alátámasztás:  

 

Sajószentpéter színes kulturális élettel rendelkezik.  A rendezvények kínálata 

széles, nagy hagyománnyal és népszerűséggel rendelkező események egész 

évben színesítik a város életét. Az események lehetőséget nyújtanak a 

közösségi életben való részvételre és a városi identitás megélésére. Az 

önkormányzat, a civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások mind kiveszik a 

részüket abban, hogy a település lakói, illetve az ide érkezők tartalmas 

eseményeken vehessenek részt. A hagyománnyal rendelkező események 

mellett támogatni kell új innovatív események, illetve újszerű 

együttműködések (köz- civil- üzleti szféra között) eredményeként létrejövő 

programokat, melyek a közösségi aktivitásra, az önszerveződésre és 

öngondoskodásra épülnek. Ez a projekt fenntarthatóságát is szolgálja. A helyi 

közösségek, a korábban kisebb részvételi hajlandósággal rendelkező 

társadalmi csoportok megszólítása és aktivizálása fontos prioritás. 

 A településen jelen van az eltérő háttérrel, adottságokkal rendelkező 

társadalmi csoportok elkülönülése. A HKFS alapvető célja olyan fejlesztések, 

események, programok megvalósítása, amelyek minden helyben lakó 

számára nyitott közösségeket hoznak létre. A hozzáférés biztosítása mellett 

olyan szemléletformáló, érzékenyítő programok támogatása is szükséges, 

amelyek a társadalmi csoportok közötti interakció révén mérséklik a szociális 

különbségeket, növelik a társadalmi kohéziót. 

Specifikus cél: A beavatkozás alapvető célja a közösségek megerősítése a sajószentpéteri 

identitás és lokálpatriotizmus erősítése, a helyi kultúra megismertetése, 

hagyományok ápolása.  A város történetének megismertetése, helytörténeti 

kiadvány megjelentetésével. 

A kulturális és közösségi akciók, események, egyszeri programok 

megvalósítása új közösségi, intézményi együttműködésben, a lakosság 

specifikus igényeinek figyelembevételével. Ugyanakkor a beavatkozás célja a 

már meglévő, rendszeresen megszervezésre kerülő események megújítása. 

Az érintett lakosság és az intézmények közötti kapcsolatok kiépítése, 

szélesítése, erősítése.  
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A helyi felhívások, 

támogatható tevékenységek 

meghatározása: 

 

Helyi művészeti élethez, kulturális értékekhez kapcsolódó rendezvények 

támogatása. A hagyománnyal rendelkező események, illetve a fejleszteni 

kívánt közösségi terek nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével 

megvalósítandó rendezvények. 

Kulturális, közművelődési intézmények, egyéb létesítmények kulturális, 

művészeti programkínálatának, szolgáltatásainak a bővítése. Események, 

fesztiválok, visszatérő igényes programok szervezése. Kulturális egyesületek, 

művészeti csoportok programjainak bővítése a bemutatkozási lehetőségek 

szélesítésével, feltételeinek javításával, alkotók színpadi és köztéri fellépések 

támogatása. Fúvószenekarok, énekkarok, néptánccsoportok számára 

összeművészeti bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Ifjúsági, 

művészeti csoportok bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. Turistákat 

vonzó városi szintű rendezvénysorozat szervezése, a helyi civilek 

bevonásával. Helyi lakosok bekapcsolása az alkotófolyamatokba (pl. 

alkotótáborok, kézműves foglalkozások, a nagyközönség számára nyitott 

művésztelepek szervezése). Kisebb léptékű helyi kulturális, művészeti, 

tudományos-ismeretterjesztő, illetve családi programok szervezése. 

Utcaközösségek, lakóközösségek programjainak szervezése.  

A fiatalok és idősek együttműködését erősítő, kölcsönös tudás- és 

tapasztalatátadáson alapuló programok szervezése. 

Különböző lakossági cél és korcsoportok közösségi életének, szabadidő 

eltöltésének színesítése – kiemelt hangsúlyt fektetve új résztvevők 

megszólítására és bevonására, Időseknek, gyermekes családoknak, 

fogyatékossággal élőknek, hátrányos szociális helyzetűeknek, 

kertvárosiaknak, lakótelepen élőknek stb. Közművelődési, közösségfejlesztő, 

pedagógus szakemberek és önkéntesek képzése az újszerű, innovativ 

megoldások elterjesztésének támogatására - pl. tréning, workshop, 

jógyakorlatgyűjtés, mentorálás, tudásmegosztás. 

A kulturális szolgáltatásnyújtáshoz, a programszervezéshez közvetlenül 

szükséges eszköz- és anyagbeszerzések, informatikai fejlesztések (pl. 

hangszerek, jelmezek, rendezvény sátrak, foglalkozásokhoz eszközök, 

anyagok beszerzése, multimédiás eszközök kialakítása) – önállóan nem 

támogatható.  

Hatékony, újszerű kommunikációs csatornák és eszközök alkalmazása a  

kultúraközvetítésben (pl. mobilapplikációk) – önállóan nem támogatható 
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Vállalkozások társadalmi felelősségvállalását erősítő programok szervezése. 

Civil társadalmi szerveződések, együttműködések, újszerű megoldások 

ösztönzése, szakmai-módszertani támogatása.  

Új rendezvények elindítása hagyományteremtő céllal. Olyan helyi 

szerveződésre épülő programok vagy programsorozatok elindítása, melyek a 

helyi közösségek, szervezetek tevékenységét, eredményeit mutatják meg. 

Tehetségkutató versenyek. Hagyományok napja. Tematikus klubok 

felszerelése és működtetése. Klubok bemutatkozásának és fellépésének 

támogatása a profik és amatőrök találkozási lehetőségeinek. 

Támogatható tevékenységek (indikatív lista):  

A programszervezéshez szükséges szolgáltatások igénybevétele (pl. 

rendezvényszervezés, képzés). A programszervezéshez közvetlenül 

szükséges eszköz- és anyagbeszerzések – önállóan nem támogatható. 

Marketing tevékenységhez, szemlélet formáláshoz kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevétele – önállóan nem támogatható. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

 

A meglévő rendezvényekre épülő, fejlesztési elképzeléseket figyelembe vevő 

események és közösségfejlesztési kezdeményezések. 

A támogatási elképzelésben megfogalmazottak illeszkednek a város anti-

szegregációs programjában szereplő célokhoz. Segítik azokat a civil 

kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi különbözőségek mérséklését 

szolgálják. 

A programok finanszírozásához szükséges források biztosítása lehetőséget 

nyújt újszerű innovatív elképzelések megvalósítására, egyben erősíti a 

társadalmi kohéziót. 

Célcsoportok /  

kedvezményezett : 

 

Beavatkozás célcsoportjai:  

- Helyi lakosok, közösségek (valamennyi generáció), Sportegyesületek 

- Helyi vállalkozások,  

- Civil szervezetek,  

- Közszféra szereplői, intézményei  

Lehetséges kedvezményezettek:  

- Lakossági csoportok, lakóközösségek, utcaközösségek jogi 

személyiséggel bíró szerveződései (pl. társasházak). 

- Helyi művészek, művészeti csoportok, jogi személyiséggel bíró  

               szerveződései, oktatási-nevelési, szociális intézmények. 

- Helyi civil szervezetek, közösségek és kapcsolati hálója, egyházak,  

- Települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok. 

-  Kulturális, közművelődési intézmények,  
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- Nonprofit gazdasági társaságok, vállalkozások. 

A kiválasztási kritériumok, 

alapelvek: 

 

Kizárólag a helyi közösségek, a helyi közösségekhez kapcsolódó közösségek, 

helyi szereplők programjai támogathatók, melyek nyitott, mindenki számára 

hozzáférhető programok szervezését jelentik.  

Előnyt jelent a több generáció együttes időtöltését biztosító, a generációk 

közötti párbeszéd elmélyítését szolgáló rendezvények szervezése, a 

kifejezetten a fiatalok számára vonzó programok létrehozása. A város 

valamely társadalmi-környezeti problémájának kezelését célzó, a lakosok 

társadalmi felelősségvállalását erősítő közösségi alkalmak, illetve a fiatalok 

számára vonzó programok szervezése. A fenntarthatóság az esélyegyenlőség 

elérését, illetve tevékenységeikkel a közösségépítés mellett a helyi gazdaság 

fejlesztéséhez is hozzájáruló programok szervezése. 

 

Tervezett forrás:  

 

Alap: ESZA                                                         Keretösszeg: 83,33 millió Ft 

Min. támogatás: 500 000 Ft                           Max. támogatás: 8 millió Ft  

Támogatás: max. 100%                                   Önerő: min. 0%  

Támogatott támogatási kérelmek száma: 18-35 db 

Forrás ütemezése:  nem releváns 

A megvalósítás tervezett 

időintervalluma 

2018-2021 

 

 

A tervezett műveleteket, helyi felhívásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek 

 

Sor-
szám 

A beavatkozás 
megnevezése 

Indoklás, 
alátámasztás 

Specifikus cél A beavatkozás 
tartalma 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Célcsoport Forrás    
millió 

Ft 

A finanszírozás 
fedezete 

Tervezett 
időinter-
vallum 

1. „Pátria 
Sajószentpéter” 

közösségi tér 
létrehozása 

A terület 
hasznosítására 
vonatkozó civil 

igények 
megjelenése 
Szinergia egy 

korábbi 
fejlesztéssel 

Számos korábbi 
kezdeményezés 
megvalósulását 

segítené  

Rugalmas, 
innovatív, sokoldalú 

infrastruktúra 
kialakítása 

Közösségek befogadó 
tereinek kialakítása 

Többfunkciós 
közösségi helyek 

kialakítása 

Az ESZA típusú 
tevékenységek 

megvalósulásának 
helyszín biztosítása  

A lakosság 
teljes köre, civil 

szervezetek, 
egyesületek, 
vállalkozások 

85 ERFA 2018-2020 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„KÖZ-pontok – 
KÖZ-terek” – 

Családi, sport és 
közösségi célú, 
több generációt 

szolgáló 
többfunkciós nyílt 

közösségi terek 
kialakítása és 

fejlesztése 
 
 
  

A lakosság széles 
köre számára 
elérhető terek 

kialakítása, 
fejlesztése, 
felszerelése 

Mindenki számára 
elérhető, sokféle 

funkciót ellátó 
fejlesztések 

Közösségi programok 
lebonyolítására 

alkalmas területek 
kialakítása, 

fejlesztése, a 
célcsoportok számára 

a minél könnyebb 
elérhetőség, 
széleskörű 

tájékoztatás 
feltételeinek 
biztosítása 

A már meglévő 
helyek fejlesztése, 
funkcióbővítés, az 

ESZA típusú 
tevékenységek 

megvalósításának 
támogatása 

A lakosság 
teljes köre, a 

civil 
szervezetek, 
egyesületek, 
vállalkozások 

44,17 ERFA 2018-2020 
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Sor-
szám 

A beavatkozás 
megnevezése 

Indoklás, 
alátámasztás 

Specifikus cél A beavatkozás 
tartalma 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Célcsoport Forrás 
millió Ft 

A 
finanszírozás 

fedezete 

Tervezett 
időinter-
vallum 

3. „PÉTERI 
PROGRAMHÁLÓ” – 

Közösségi 
szabadidős, kulturális 
és sportesemények 
támogatása, helyi 

identitást erősítő és 
lokális 

társadalomfejlesztő 
programok, eszközök 

Sajószentpéter 
színes kulturális 

életének 
rendezvényei, 

programjai őrzik a 
hagyományokat, 

erősítik a 
közösségeket,  

partner 
kapcsolataikat, 
ápolják a városi 

identitást. 
Szemléletformáló, 

érzékenyítő 
programok 

támogatása, 
melyek mérséklik a 

szociális 
különbségeket, 

növelik a 
közösségek között a 
társadalmi kohéziót 

Az események 
programok 

meglévő 
kereteinek, 

hatókörének, 
résztvevőinek, 
színvonalának 

emelése. 
A sajószentpéteri 

közösségek- 
identitásának 

megerősítése, a 
település 

népességmegtartó 
erejének növelése. 

A helyi 
nemzetiségi 
közösségek 
aktivizálása 

A művészeti élet 
eseményeihez, 

kulturális értékekhez 
kapcsolódó 

rendezvények 
támogatása. 

Alacsony közösségi 
aktivitással 

rendelkező csoportok 
bevonását segítő 

programok 
létrehozása 

Az Anti-szegregációs 
programban is 
meghatározott 

előítélet csökkentő, 
közösségépítő 

programok 
támogatása. A 

közösség segítségére 
építő beilleszkedési 

programok 
támogatása 

Kulturális örökség 
megőrzésére 

irányuló 
programok 

feltételeinek 
biztosítása, a 

városi identitást 
növelő programok 

események 
támogatása. 

A város kulturális 
értékeinek 

bemutatását célzó 
programok 

támogatása. 
A közösségi terek 

fejlesztését 
szolgáló ERFA 
támogatással 
megvalósuló 

fejlesztésekhez is 
szorosan 

kapcsolódó 
projektek 

megvalósítása 

A település 
lakossága, teljes 

köre,  
civil szervezetek, 

egyesületek, a 
közösségek, és 
az ő kapcsolati 

hálójuk, 
valamint a 

vállalkozások, 
turizmus, 

városmarketing 
érintettjei 

  

83,33 ESZA 2018-2021 
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6.2 Együttműködések 

6.2.1. Specifikus célok 

A már meglévő kapcsolataink tovább élését megvizsgálva a főbb stratégiai célok meghatározottsága szerint a 

következő szempontokat határozzuk meg az együttműködések specifikus céljaiként: 

- közösségi élet erősítése a népességmegtartás érdekében; 

- a lokálpatriotizmus erősítése a nemzeti identitás megőrzésének segítségével – nemzetiségi 

kapcsolatok, hagyományok ápolása; 

- környezetvédelmi célok elérése a fenntartható, élhető környezet kialakulása érdekében, az egészséges 

életmód jegyében. 

 

6.2.2. Indoklás, alátámasztás 

A HKFS szerint végrehajtandó stratégiai kezdeményezések az együttműködés szerinti speciális célokat szolgálják, 

mivel a projekt során kialakuló közösségi terek, a település adottságai és a fejlesztés révén megvalósuló közösségi 

helyek és események biztosítják az együttműködési kereteket és alkalmat teremtenek a további 

együttműködések kialakítására, erősítésére, a térségben, de akár határokon túl is. 

 

6.2.3-4. Az együttműködés tervezett tématerületei, forrása: 

A közösségfejlesztés jegyében a meglévő kapcsolatok ápolása fontos szempont. Ennek kereteit a megvalósuló 

események biztosíthatják.  

 

Meglévő testvérvárosi kapcsolatok és programok: 

a) Testvérvárosok Ifjúsági Sporttalálkozója, minden év májusában kerül megrendezésre, minden évben a négy 

testvérváros Kobior (Lengyelország), Dobsina (Szlovákia), Sternberk (Csehország), Sajószentpéter 

(Magyarország) más településen kerül megrendezésre körforgásszerűen. Az ifjúsági sporttalálkozón minden 

városból 40 diák és kísérőik, valamint a városok hivatalos delegációi vesznek részt. 

b) Öreg Fiúk Futball torna és Szabadtéri Művészeti Találkozó, minden év szeptemberében kerül megrendezésre, 

minden évben a négy testvérváros: Kobior (Lengyelország), Dobsina (Szlovákia), Sternberk (Csehország), 

Sajószentpéter (Magyarország) más településen kerül megrendezésre körforgásszerűen. Minden városból 15-

20 fő sportoló és 4 fő művész vesz részt az eseményen. 

Helyi civil szervezetek kezdeményezései: 

a) Sajószentpéteri Civil Szervezetek Fóruma (Civil Kerekasztal), mely célul tűzte ki minden működő 

szervezet részére, a tevékenységének folyamatos és aktuális bemutatását, a városi rendezvényeken 

történő megjelenést, valamint a tapasztalatcserét. 

b) Vállalkozói Klub (Iparos Kör), amely megszólítjuk és együtt gondolkodásra serkentjük a városban 

bejegyzett gazdálkodó szervezetek vezetőit. Ezzel is aktuális információs csatornát kiépítve a hétköznapi 

életben. 

Best practice megismerése látó utak szervezésével más helyi akciócsoportokhoz. 
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A fenti célok szerinti szakmai kapcsolatok, a működő kapcsolatok kiépítése különböző kulturális hátterű térségek 

között, a szervezeti keretek és informális kezdeményezések során kezdeményezett és fenntartott 

együttműködések átszövik a teljes projektet, így az allokált források eredője és eredménye is az 

együttműködések, s általa a stratégai célok erősítése. 

 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

 

A Helyi Közösség, mint a CLLD stratégia megalkotására és megvalósítására létrejött helyi akciócsoport önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkező, konzorciumi formában működő szervezet.  

 

A lakosság és a helyi szervezetek, intézmények és vállalkozások megszólítása révén, az egyeztető folyamatok és 

a célok meghatározása mentén körvonalazódtak a konzorciumi együttműködés keretei, mely 2016. május 26-án 

alakult meg az alábbi tagokkal: 

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 

2. Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár 

3. Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

4. Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 

5. „Miértünk” Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány 

6. Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri Egyesülete 

7. Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület 

8. Péteri Otthon Bt. 

9. SO-PER Bt. 

10. Bíróné Cseh Viktória egyéni vállalkozó 

 

A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER – Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség 2016. május 26-án megtartott 

gyűlésén a 2/2016 (V.26.) Határozatával Sajószentpéter Városi Önkormányzatot, s egyben a Polgármestert 

választotta meg képviseletére. 

A HACS munkacsoportjainak munkája a 2 nagyobb téma szerinti fejlesztési elképzelések mentén alakultak: 

- Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, nyílt közösségi terek kialakítása és fejlesztése. 

- Közösségi élet eseményeinek, rendezvényeinek, tudásbővítésének fejlesztése. 

 

A HKFS támogatásra érdemessé nyilvánítását követően, a megvalósítás első lépéseként - legkésőbb a támogatási 

szerződés megkötését követő 3. hónap végéig, a pályázatban rendelkezésre álló forrás erejéig – a tagok: 

 Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgoznak ki, mely Szabályzat tartalmazza a működés részletes 

szabályozását, eljárásrendjét, az egyes szervezeti egységek feladatait, felelősségi körét, munkaügyi 

szabályozásokat, stb. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei kapcsán így az irányelvek 

felvázolására korlátozódik a bemutatás. 
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A HACS 4/2018. (IX.24) határozatával döntött a HACS 4 új taggal történő bővítéséről az alábbiak szerint: 

Név Képviselt szervezet 

Szántai Ibolya igazgató Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Iskolája 

Perényi Barnabás igazgató Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola 

Molnár Ildikó elnök Móra Alapítvány 

Dobosné Dr. Bezsilla Anna ügyvezető Dobe Patika Bt. 

 

1. Konzorcium tagság 

A konzorciumot a 14 tag alkotja, a konzorcium a HACS legfőbb szerve. 

Kizárólagosan jogosult: 

➢ a HACS működését (működési formát, jogi kereteket) szabályozó, valamint a stratégiai 

fejlesztési dokumentumok elfogadására, módosítására (pl. konzorciumi megállapodás, SZMSZ, 

HKFS, helyi felhívások); 

➢ vezető tisztségviselők megválasztására (elnökség, bírálóbizottság, munkaszervezet) 

➢ a tagsági viszonyra vonatkozó döntések meghozatalára (pl. új tag felvétele, tag kizárása) 

➢ éves költségvetés elfogadására; 

➢ a támogatandó projektekről dönteni a HBB értékelése alapján; 

➢ a helyi felhívásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmek, előrehaladási jelentések, éves beszámolók 

elfogadására. 

A tagság rendes ügymenetben évente egyszer ülésezik. Az ülést az elnök (távollétében az 

elnökhelyettes) hívja össze, de bármely tag kezdeményezheti az összehívást. A tagság rendkívüli 

ügyrendben is tarthat ülést. 

A döntéshozatal főbb jellemzői: 

➢ a konzorcium határozatképes, ha a tagság 50%-a + 1 fő jelen van; 

➢ a tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek; 

➢ alapesetben a döntéshozatal egyszerű többséggel történik, azonban az SZMSZ rögzíthet ettől 

eltérő, minősített többséget kívánó eseteket; 

➢ a szavazás formája nyílt, azonban az SZMSZ rögzíthet ettől eltérő, akár név szerinti, akár titkos 

szavazást is; 

➢ a HACS ülésekről jegyzőkönyv készül. 

2. Az Elnökség 

A HACS operatív testülete az Elnökség. Tagjainak száma három, és minden szektor egy-egy tagot delegál. 

Az Elnökség tagjainak változásáról a konzorciumi tagság dönt.  

Az Elnökség feladata az SZMSZ által a hatáskörébe utalt feladatok, melyek nem igényelik a teljes 

konzorcium összehívását (pl. a HACS működésének felügyelete, a stratégia végrehajtásának ellenőrzése, 

az ülések összehívása, beszámolók, jelentések, kérelmek előterjesztése). 

Az Elnökségi ülés határozatképességéhez mindhárom tag egyidejű jelenléte szükséges. 

3. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) 
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A HBB feladata a stratégia végrehajtása során közzétett helyi felhívásokra beérkezett támogatási 

kérelmek kiválasztási folyamatának döntés-elkészítő mozzanata. 

A HBB-t a HACS tagjai maguk közül választják. Önálló testületként működik. HBB tagja nem lehet az 

elnök és az alelnökök, illetve nem bírálhatja saját vagy közeli hozzátartozója szervezete támogatási 

kérelmét. A HBB tagjai között mindhárom szféra képviselői meg kell, hogy jelenjenek, azonban a tagok 

legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek kell, hogy adják. Minden tag egyetlen 

szavazattal rendelkezik. Határozat képességhez valamennyi tag egyidejű jelenléte szükséges. A HACS 

több HBB-t is létrehozhat, eltérő tag-összetételben. A HBB-k ügyrendjét az Irányító Hatóság fogadja el. 

 

4. A Munkaszervezet és vezetője 

A Munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezete, feladata az igazgatási, pénzügyi feladatok 

ellátása. A Munkaszervezeti feladatokat Sajószentpéter Városi Önkormányzat látja el, amelyen belül 

külön szervezeti egység kerül létrehozásra. A Munkaszervezet személyi és dologi kiadásait a HACS 

működési költségei tartalmazzák. A Munkaszervezetbe olyan szakemberek kerülnek kiválasztásra, akik 

a feladatok ellátáshoz szükséges szakértelem mellett a város közössége és gazdasága fejlesztéséhez 

használható szakmai háttérrel és térség ismeretével rendelkeznek. A Munkaszervezetet a vezető 

irányítja. 

A Munkaszervezet feladatai különösen: 

➢ a HACS tevékenységének koordinálása, adminisztrációs, titkársági feladatok; 

➢ ügyfélszolgálati feladatok ellátása, információszolgáltatás; 

➢ szabályzatok, munkatervek, kommunikációs tervek készítése; 

➢ a beérkező projektötletek pályázattá formálásában való segítségnyújtás, közreműködés a 

pályázatok összeállításában, és az elszámolásban; 

➢ a beérkezett támogatási kérelmek értékelése; 

➢ monitoring feladatok ellátása; 

➢ nyilvánosság biztosítása; 

➢ kapcsolattartás a HKFS megvalósítását tartalmazó pályázat vonatkozásában a közreműködő 

szervezettel, irányító hatósággal, egyéb szervezetekkel, stb. 

További részletek az SZMSZ kidolgozásakor kerülnek pontosításra. 

 

Működésre tervezett költségvetés alátámasztása 

A stratégia megvalósítására a pályázati kiírás alapján rendelkezésre álló fedezet (a HACS számára biztosított 

keretösszeg maximum 15%-a) erejéig tervez menedzsment költségekkel a HACS.  

 

5. Munkacsoportok 

A stratégia készítése és végrehajtása során különféle összetételű, tematikus munkacsoportok segítik a 

szakmai munka folyamatát. Szakterületekre bontottan a HACS tagjaiból és külső szakemberekből álló 



 
 
 

48 
 

csoportokban vesznek részt a szükséges mértékben az ötletgenerálástól a projektek rendszerezéséig, ill. 

a projektek végrehajtása során is. 

 

 

 

 

6.4 Kommunikációs terv 

 

A kommunikáció célja a HKFS megvalósulásának, illetve az elért eredményeknek a bemutatása, közzététele a 

minél szélesebb nyilvánosság felé, a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése a helyi közösség 

körében. A kommunikációs tevékenységek – már a tervezési-előkészítési szakasztól kezdődően – biztosítják a 

források felhasználásának átláthatóságát és a megvalósult fejlesztések nyilvánosságát. A Kommunikációs terv 

megalapozza a projektek fenntarthatóságát is.  

 

1. Helyzetelemzés  

 

A TOP-7.1.1-16 pályázat keretében az alábbi marketing kommunikációs stratégiát kívánjuk megvalósítani: 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 119 710.- Ft-ot terveztünk, a KTK 2020 és „Kommunikációs 

csomagok keretében elszámolható költségek felső határa” című dokumentum szerint. 

Az egyéb marketing és kommunikációs tevékenységekre, amelyek magában foglalják a potenciális 

kedvezményezettek szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében tervezett tájékoztatási 

tevékenységet is, összesen szintén 508.000.- Ft-ot terveztünk a megvalósítás teljes időszakára nézve. 

 

2. Célkitűzések meghatározása  

 

Stratégiai célkitűzések Az érintettek, első sorban a helyi lakosság, de a szűkebb térség és a 

megyén át a régió lakosságának tájékoztatása a projektről 

 

Kommunikációs célok Az érintett célcsoport szegmentált elérése, tájékoztatása, bevonása a 

projektbe, az aktivitás növelése a projekt során. 

 

 

3. Célcsoportok azonosítása  

 

Fő kategóriák Szegmentált alábontás 



 
 
 

49 
 

Sajószentpéter lakossága HACS tag szervezetek tagjai, általuk elért helyi lakosok – közvetlen célcsoport 

– civilek szervezetek tagjai, vállalkozók, magánszemélyek, intézmények, 

egyéb helyi érdeklődő sajószentpéteri polgárok 

 

 HACS által közvetetten megszólított helyi lakosság 

 

 Sajtóorgánumok, IKT eszközök által elértek köre – közvetett célcsoport 

 

Térségi partnerek Járási, megyei, régióbeli és egyéb (pl. testvérvárosi) partner kapcsolatok – 

közvetett 

 

 Beszállítói kör, üzleti kapcsolatok 

 

 A HKFS megvalósult eredményeit élvezők, használók tágabb köre – 

közvetett 

 

4. Kommunikációs stratégia  

 

 

A sajtóeseményeken, a helyi rendezvényeken túl folyamatosan igyekszünk kommunikálni az érdeklődőkkel és 

minden célcsoportot tájékoztatni közvetve és főként közvetlenül a megvalósulás során. Ehhez a honlapon, a 

sajtóorgánumokon, a helyi rendezvényeken túl, minél több tájékoztató eszközt alkalmazunk 

 

 

5. Célcsoportok – üzenetek – eszközök  

 

Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz 

HACS tag szervezetek tagjai, 

általuk elért helyi lakosok – 

közvetlen célcsoport 

Mutassuk meg együtt, mit tudunk 

tenni városunkért, önmagunkért! 

Honlap, sajtó, szóróanyagok, 

kiadványok, szpot, promóciós film 

és fotódokumentáció  

 

HACS által közvetetten 

megszólított helyi lakosság 

Gyere és csatlakozz! Az előzőek mellet célirányos 

plakátok, felhívások a kampányok 

során, reklámtárgyak, táblák, roll 

up-ok és molinók – meghívók 
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Sajtó orgánumok IKT eszközök 

által elértek köre – közvetett 

célcsoport 

Gyertek el, nézzétek meg és 

próbáljátok ki, ami itt elkészült! 

Médiumok, internet közösségi 

oldalain folytatott kampányok – 

meghívók 

 

Térségi partnerek Nézzétek meg, próbáljátok ki és 

vigyétek hírét! 

Médiumok, internet közösségi 

oldalain folytatott kampányok – 

meghívók 

 

 

6. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök  

Eszköz Tervezi a használatát? Célérték 

(darab) Igen Nem 

Kötelező nyilvánosság biztosítása  

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése 
a projekt fizikai zárásáig 

x  1 

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy„C” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

x  1 

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése x  1 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

x  1 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
x  1 

Egyéb marketing és kommunikációs tevékenységek 
 

Önálló weboldal kialakítása és folyamatos működtetése. (alap 
tulajdonsággokkal, domain névvel, tárhellyel, grafikai tervezéssel, 
reszponzív, mobilra optimalizáltsággal 

x 
 

1 

Helyi media megjelenés (Helyi tv, helyi újság) 
x 

 
2 

Tájékoztató rendezvény szervezése 
x 

 
3 

Roll-up készítése 
x 

 
1 

 

7. Időzítési terv / időbeli ütemezés 

Feladat/ 

eszköz 

2018. 
1. 

negyed
év 

 

2018. 
2. 

negyed
év 

2018. 
3. 

negyed
év 

 

2018. 
4. 

negyed 
év 

2019. 
1. 

félév 

2019. 
2. 

félév 

2020. 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 

Aloldal készítése        

„C” típusú tábla készítése        
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Fotódokumentáció készítése         

Sajtóközlemény        

Térképtér feltöltése        

Egyéb marketing és kommunikációs tevékenységek 

Önálló honlap kialakítása, működtetése        

Helyi média megjelenés (helyi tv, helyi 

újság) 

  

 

     

Tájékoztató rendezvény szervezése        

Roll-up készítése        

8.Kivitelezés módja 

 

- Előkészítés, ahol kell, anyagok készítése, gyártása, gyártatása 

- Kampányok, események lebonyolítása 

- Utógondozás – értékelése 

9.Költség terv 

 

Tevékenység  
Kötelező nyilvánosság biztosítása 

Ár (bruttó) 

Aloldal létrehozása 63.218 Ft 

A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése, elhelyezése 6.492 Ft 

Fotódokumentáció készítése 50.000 Ft  

Egyéb marketing és kommunikációs tevékenységek 

Honlap készítése és üzemeltetése 350.000 Ft 

Helyi média megjelenés (helyi tv, helyi rádió)  76.200 Ft 

Tájékoztató rendezvények szervezése  56.400 Ft 

Roll-up készítése 25.400 Ft 

Összesen: 627.710 Ft 

 

10.Értékelés  

 

Eszköz  Értékelési módszer 

Táblák készítése (1 db) Hány fő látja? / Hányszor/év? 

Helyi média-megjelenés és kampányok Elért fő, aktivitás szám a rendezvényeken? 

Fotódokumentáció készítése Elért fő, aktivitás szám a rendezvényeken? 

Tájékoztatók, nyitó és záró rendezvények Részvétel, résztvevői létszám Jelenléti ív alapján 

Roll up készítése Mennyi készül, hány főhöz jut el az információ ill. a 

tárgy? 
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6.5 Monitoring és értékelési terv 

1. Milyen gyakorisággal és milyen módszerrel tervezi a HACS értékelni a saját teljesítményét? 

2. Hogyan történik a felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása és terjesztése? 

 

A városfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó indikátorok egzakt módon mérhetők, tervezhetők és a beruházás 

elkészültével a épületek, közösségi terek paraméterei ellenőrizhetők, az ezekért felelős HACS tagok által, illetve 

a műszaki dokumentumok szerint. Az így rendelkezésre álló információk nem csak a pályázati dokumentumok, 

beszámolók részét képezik majd, hanem a HACS ülések jegyzőkönyveibe is bekerülnek a monitoring beszámolók 

révén, és szükséges korrekciók még időben kezdeményezhetők. Ehhez a megvalósítás során a beruházás 

előrehaladása, ütemezése támpontot ad és rendszerességet követel 6 havonta monitoring egyeztetést kell 

kezdeményezni a HACS felelősének és az adott kivitelezőnek. 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett településrészek lakosságszámát az éves 

KSH statisztika szerint mérjük, ennél érdekesebb adat azonban (ha nem is előírásos indikátor), a lakosság 

aktivitása projektelemenként. Ahol lehet jelenléti ívet vezetünk, fotókkal dokumentáljuk a projektet, azonban 

van, ahol a látogatottság tömeges szintet ér el, itt kontroll számlálást végzünk, majd a HACS üléseken 

megtárgyalásra, jegyzőkönyvezésre kerül ez is, illetve a negatív trendek kiküszöbölésének stratégiai kérdései is 

szükség szerint. 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HKFS 

keretében tervezett és végrehajtott programok száma. – Ez utóbbi két indikátor az emberi tényezők miatt 

részben egzakt módon (jelenléti ív, fotók), részben szubjektíven mérhető: sok – kevés –elég vagy lehetne több. 

Az érintett közösség a HACS-on keresztül kezdeményezhet változást, korrekciót, így fontos, hogy a 

projektelemeknek (pl.: rendezvények, közösségi tér használata, partner találkozók, események) legyen mindig 

időben kijelölt projekt monitoring felelőse a HACS-on belül, aki az időszakos aktivitásra fókuszál és jegyzi azt, 

majd beszámol róla, illetve a módosítási igényeket felméri és kezdeményezi a korrekciót, ha szükséges és 

indokolt. 

A HACS a projekttel való elégedettségre és önnön munkájával kapcsolatos véleményezésre részben online 

megkérdezést tervez a projekt felénél és háromnegyedénél (legyen még idő, ha kell bármit változtatni). Ennek 

eredményét feldolgozza, ahogy az igény szerinti személyes megkeresések alapján indult felvetéseket is, csak 

összegyűjtve és összegezve kb. negyedévenként. 

 

6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

 

Az esélyegyenlőségi szempontokat a HACS és a munkacsoport mind a stratégai készítésénél, és a működés 

tervezésénél szem előtt tartotta, illetve tartja a fizikai megvalósításon és a fenntartási időszakon túl is, hiszen ez 

a közösségépítés, közösségszervezés, együttműködés egyetemes alapelve, melyet pár kiemelt pontban 

összegzünk: 

- A projekt célcsoportjaként mindenki egyenlő és egyenjogú, státuszára és helyzetére való tekintet nélkül; 
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- A hátrányokkal élőkre fokozottan figyelünk, a bevonásuk a projektelemek megvalósulásánál kiemelt 

szempont; 

- Esélyegyenlőséget kívánunk biztosítani az érintetteknek, ezzel csökkentve a hátrányokat, az adott 

szempontok szerinti szegregációt (genderkérdés, kor, nemzetiség, vagy származás, szociális helyzet, 

vagy lakóövezet, egészségügyi állapot, vagy munkaerő-piaci státusz…); 

- Kommunikációnk során is követjük az esélyegyenlőségi elveket, nem hírdetünk és nem kommunikálunk 

negatív megkülönböztetést; 

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben- mind a 

támogatást igénylő, mind a végső kedvezményezett tekintetében- esélytudatosságot fejezünk ki: nem 

közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

 

Mindezen elvek a programokban is megjelennek, alapértékként beépülnek az animáció, a közös rendezvények, 

marketing és a kompetenciafejlesztést biztosító elemeknél az esélyegyenlőség érvényesítéséért felelősséget 

vállalunk, melyet a monitoring tevékenység során figyelünk, elemzünk, ha kell, az eredményeket korrigáljuk az 

esélytudatossági igényekhez. 

 

6.6.2 Fenntarthatóság 

Az európai uniós forrásból támogatott projektek szerinti horizontális szempontok, így a környezettudatos 

fenntarthatóság megvalósulására mind a HKFS készítése során, mind a projekt megvalósítása, illetve a 

fenntartása alatt fokozott gondot fordítunk. 

A klíma- és környezetvédelmi elveket, a pályázati felhívás szerinti elvárásokat a projekt tervezése, fizikai 

megvalósítása és a hosszútávú fenntartása során is betartjuk. A HACS olyan intézkedéseket tervez megvalósítani, 

melyek a helyi adottságokhoz igazodva a lehető legkisebb környezetterhelést jelentik Sajószentpéternek és az 

érintettek szűkebb környezete, városrésze számára. Beruházási projekteknél előnyt jelent majd a megújuló 

energia hasznosítása, valamint a beszerzéseknél a környezettudatos szempontok érvényesítése. 

 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

 

A stratégia készítésében és majdani megvalósításában érhetők tetten az innovatív elemek a következők szerint: 

A klasszikus közösségfejlesztés elveire alapozva alulról építkezve alakult ki a terv. A HACS felállásában és a 

stratégia kialakulását támogató formális és informális közösségi beszélgetésekben, műhelymunkák és személyes 

vagy online megkérdezésekben a közösségfejlesztési elveken alapuló LEADER gyakorlatok lettek városi közegre 

emelve, ezzel a bevált módszerek újszerű hozzáadott értéket kaptak nem csak a technikai eszközök, az IKT 

használatával, hanem a közösség nagy létszámú csoportok mozgatásának, aktivizálásának módjával is. Az így 

keletkezett motiváló toborzás és bevonás innovatív elemeivel a közösségszervezés jó gyakorlatát produkálta, 

mely „bestpractise”- ként más hasonló méretű településre is adaptálható. 

Sajószentpéter életében fontos szempontok a lokálpatritizmus erősítésében a következők: nemzetiségi 

identitástudat, közösségi élet, hagyományápolás. Jellemzőek az ezekhez kapcsolódó helyi rendezvények 
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események, melyek rendre humán támogatást is nyújtanak a helyi lakosság számára. Jelen projekt innovatív 

értéke ennek mentén ott érhető tetten, hogy nagyszabású beruházást is biztosító projekt stratégiáját készíti el a 

helyi közösség, a kezdeményezések fókusza az EMBER, a helyi lakos, legyen ő civil szervezeti tag, vállalkozó, vagy 

valamely közintézmény alkalmazottja, vagy „csak” egyszerű helyi állampolgár, vagy az ő vendége, pl. egy testvér 

településről vagy szervezettől. Az ember fókuszba helyezése az a központi vezérelv, mely a helyi igényeket 

keltette, a beavatkozási ötleteket generálta. Az ember teljes valójában, az önmegvalósítási igényt tükröző spirálra 

felfűzve elképzeléseinket újszerű, jelentős hozzáadott értéket biztosítanak a fejlesztési programelemek, 

innovatív módon magasabb szintre emelve a támogatás értékét hosszú távon a helyi közösség életében. 

 

  



 
 
 

55 
 

7. Indikatív pénzügyi terv 

Ebben a fejezetben a HKFS TOP CLLD keretében rendelkezésre álló fejlesztési és a HACS működés és animáció forrásfelhasználásának ütemezését mutassák be az alábbi 
táblázatok kitöltésével. A HACS működési és animációs költségei nem haladhatják meg az IH által az egyes HKFS-ek megvalósítására megítélt forrás 15%-át. A pénzügyi terv 
összeállítása során meg kell felelni a TOP-7.1.1-16 felhívásban rögzített feltételeknek. A sorok száma bővíthető. A táblázatban a teljes közpénzt (EU és nemzeti társfinanszírozás 
összege) szerepeltessék. 
 
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
 

Ssz. A műveletekmegnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Összesen % 

1 "Pátria Sajószentpéter" közösségi tér 
létrehozása 

   85   85 34% 

2 "KÖZ-pontok"-"KÖZ-terek"    6 25 13,17  44,17 17,6% 

3 "Péteri-Programháló"   7,33 51 8 17 83,33 33,5% 

 Összesen   13,33 161 21,17 17 212,5 85% 

 

Ssz.  Egyéb forrás 

 A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

6  - - - - - - - 

 Összesen        

 

 Fejlesztési források összesen   13,33 161 21,17 17 212,5 85 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Működési költségek   21 10,2 6,3   37,5 

Animációs költségek         

Összesen   21 10,2  6,3   37,5 

 
A működési és animációs költségek felhasználásának ütemezésének indoklása: 

 

A munkaszervezeti funkciókat ellátó szervezettel a közösségvezérelt HKFS megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá 

a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a keretösszeg maximum 15%-áig tervezünk költséget, illetve támogatást biztosítani a TOP forrásból. 
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A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:  

- Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása: lakossági, vállalkozói, civil fórumok, meghallgatások, stb., a helyi közösségszervezési tevékenységekhez, 

amelyek keretében a stratégia tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg az aktív projektidőszakban;  

- A helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenységhez;  

- A stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységekhez (menedzsment, monitoring, értékelési feladatok), valamint az érdekeltek közötti 

információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek keretében);  

- Nyilvánosság biztosítására, valamint egyéb marketing kommunikációs tevékenységekre az animációs feladatok mentén 

- Részben a HACS együttműködési tevékenységeihez kapcsolódóan, az előbbiek kapcsán. 

 

A működési költségek közé tervezett összegek nagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő állandó költség, amelyek a folyamatos működéshez 

szükségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség, rezsiköltség. A HKFS készítés, a közbeszerzéseket és az 

irodai beszerzések költsége is. A 2017-18 és 2019-es években, a program indulásához kapcsolódóan arányosan több működési és marketing- és animációs költség merül fel, 

ez indokolja ezen évek viszonylag magasabb költségeit. A többi évben csökkenő tendenciát mutatnak a költségek, mert az utolsó években már kevesebb lesz a változó költség, 

például a marketing és animáció. 
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Tevékenység megnevezése Mennyi
ség 

Egységár nettó Egységárran jutó 
ÁFA 

Bruttó egységár Összesen Bruttó 

Helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítésének költsége 1 7 850 000,00 Ft 2 119 500,00 Ft 9 969 500,00 Ft 9 969 500,00 Ft 

Pályázati rendszer működtetéséhez szükséges igazgatási tevékenység 
    

25 366 090,00 Ft 

1. munkabér 1  21 348 631,00 Ft 0,00 Ft  21 348 631,00 
Ft 

21 348 631,00 Ft 

2. járulékok 1  2 367 110,00 Ft 0,00 Ft 2 367 110,00 Ft   2 367 110,00 Ft 

3. egyéb személyi jellegű költség (kafetéria) 1  1 150 976,00 Ft 0,00 Ft  1 150 976,00 Ft   1 150 976,00 Ft 

4. munkábajárás/ utiköltség 1 499 373,00 Ft 0,00 Ft     499 373,00 Ft      499 373,00 Ft 

Eszközbeszerzés költsége (1 db nagy teljesítményű multifunkciós 
fénymásoló,3 db komplett számítógép konfiguráció,3 db mobil telefon,1 db 
laptop ,1 db projektor, irodabútor) 

1  395 600,00 Ft 106 812,00 Ft   502 412,00 Ft 502 412,00 Ft 

Immateriális javak (szoftverek: windows, office, antivírus) 1  229 400,00 Ft 61 938,00 Ft 291 338,00 Ft 291 338,00 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (szakmai anyagok) 0 0,00 Ft            0,00 Ft                0,00 Ft 0,00 Ft 

Monitoring és értékelési feladatok ellátása 1   335 000,00 Ft     90 450,00 Ft    425 450,00 Ft 425 450,00 Ft 

Helyi szereplők, potenciális kedvezményezettek kapacitás fejlesztése, 
project fejlesztési tanácsadás (animáció) 

1  
  317 500,00 Ft 

 
   0,00 Ft 

 
  317 500,00 Ft 

 
 317 500,00 Ft 

A helyi fejlesztési stratégia és az annak keretében megjelenő felhívások 
népszerűsítéséhezés megismertetéséhez kapcsolódó marketing és 
kommunikációs tevékenységek 

1   508 0000,00 Ft  0,00 Ft   508 000,00 Ft   508 000,00 Ft 

Együttműködési tevékenységek előkészítése és végrehajtása 0 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 1 119 710,00 Ft      0,00 Ft 119 710,00 Ft  119 710,00 Ft 

Egyéb általános rezsi költség 0 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 0 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Mindösszesen:     37 500 000,00 Ft 
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A HKFS teljes költségvetése 

Amennyiben a HACS a felhívás alapján az általa felhasználható forrásnál nagyobb mértékű, vagy hosszabb távú együttműködést tervez megvalósítani, az alábbi táblázatban 

a jelen időszakban, valamint a későbbi ütemekben tervezett műveleteket szükséges feltüntetni, jelölve, hogyan alkotnak az egyes ütemek önmagukban is komplex 

programcsomagokat. 

 

Jelenleg NEM RELEVÁNS 

 

Sor-

szám 

A beavatkozás 

megnevezése 

Indoklás, 

alátámasztás 

(legfeljebb 4-5 

mondat) 

Specifikus cél 

(legfeljebb 1-2 

szó) 

A beavatkozás tartalma 

(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

(legfeljebb 4-5- 

mondat) 

Célcsoport 

(legfeljebb 1-2 

szó) 

Forrás 

(ezer Ft) 

A finan-

szírozás 

fedezete 

Tervezett 

időinter-

vallum 

(év, 

hónap) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

…          
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Mellékletek 

1. melléklet: Kérdőív minta 

2. melléklet: Projekt tervező lap minta 
Források: 

Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Varga A. Tamás-Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális 

fejlesztésről. OKK Bp. 1991. 

Charlie McConnell: A közösségfejlesztés támogatása Európában, Parola Füzetek, kiadja a Közösségfejlesztők 

Egyesülete 1992-ben, 47 oldal. 6-7. o. Lásd még Perlman-Gurin: Közösségszervezés és társadalmi tervezés c. 

könyvét! Bp. Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.  

 

 

Ábrák jegyzéke 

1. ábra –CLLD három alappillére 

2. ábra – A stratégia tartalmi hatókörének kialakítása  

3. ábra – Tervezési folyamat 

4. ábra –Sajószentpéter térképe 

5. ábra –A stratégia célhierarchiája 
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1. melléklet 

Kérdőív minta 

 

 

 

KÉRDŐÍV 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSÉHEZ 

 

Kedves Válaszadó! 

Az önkormányzati, civil és piaci szektor képviselőiből álló Közösség Építő Sajószentpéterhelyi akciócsoport(KÉS-

HACS) a település kulturális és közösségi fejlesztéseit tervezi a 2016-2020-ig tartó időszakra. Kérdőívünk célja, 

hogy lehetőséget biztosítsunk az Ön (vagy az Ön által képviselt szervezet) igényeinek felmérésére, a tervező 

folyamatba való bevonására. Kérjük, lehetőség szerint teljes körűen töltse ki kérdőívünket, és elektronikus 

formában küldje vissza számunkra a xy@z.h e-mail címre! Felmérésünkkel kapcsolatban minden további 

tájékoztatást is ezen a címen kérhet! 

 

Köszönjük, hogy részt vállal közös jövőnk tervezésében! 

 

Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelő válaszokat! 

K1. Neme? 

 1. Nő 

2. Férfi 

K2. Életkora? 

 1. 18 éven aluli 

2. 18-30 

3. 30-60 

4. 60 év feletti 

K3. Iskolai végzettsége? 
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 1. általános iskola 

2. szakmunkásképző 

3. érettségi 

4. felsőfokú szaktanfolyam, OKJ képzés 

5. főiskola, egyetem 

 

 

K4. Családi állapota 

 1. hajadon, nőtlen 

2. házas, élettársi kapcsolatban 

3. özvegy, elvált 

K5. A település melyik városrészében él? 

 1. Belváros 

2. Kertváros 

3. Nyugati városrész 

4. Újbányatelep 

5. Fecskeszög 

6. Dusnok 

7. Pincefalu 

8. Ibolyatelep 

 

 

K6. Szabadidős érdeklődése: 

 1. Kulturális programok 

2. Művészetek 

3. Közösségi élet, hobby 

4. Egészségvédelem 

5. Karitatív munka, szociális segítés 

6. Környezetvédelem 

7. Tudományok, oktatás 

8. Sport, testkultúra 

9. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K7. Véleménye szerint a helyi lakóközösségek, civilek felelősek-e a közösségi élet erősítéséért? 

 1. Igen 

2. Igen, de nem kapnak részvételi lehetőséget 

3. Nem tehetnek semmit, a döntések az önkormányzatban születnek 
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99. Nem tudja/nem válaszol 

K8. Tagja-e helyi civil szervezetnek, közösségnek? 

 1. Igen 

2. Nem 

99. Nem tudja/nem válaszol 

Tart e kapcsolatot, illetve részt vesz-e a helyi közösség életét segítő szervezettel? 

1. Igen 

2. Nem 

99. Nem tudja/nem válaszol 

Ha egyáltalán nincs kapcsolatban a helyi közösség életét segítő szervezettel, mi az oka? 

1. Nem tud róluk 

2. Lakókörnyezetében nincsenek ilyenek 

3. Nem jól működnek 

4. Önnek ez kevésbé fontos 

99. Nem tudja/nem válaszol 

 

 

 

K9. Milyen kommunikációs csatornákon értesül a közösségi aktivitásokról, rendezvényekről? 

 1. Plakátok, szórólapok 

2. Elektronikus üzenet, hírlevél 

3. Weboldal, Internetes közösségi oldalak (Facebook, stb.) 

4. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K10. Hogyan értékeli a helyi civil szervezetek aktivitását? 

 1. Nagyon aktívak 

2. Aktívak 

3. Esetenként aktívak 

4. Passzívak 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K11. Vett-e már részt közösségi tervezésben? 

 1. Igen 

2. Nem 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K12. Fontosnak tartja-e a tervezési folyamatot? 

 1. Igen 

2. Nem 
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99. Nem tudja/nem válaszol 

K13. Segítené-e a  HACS munkáját a jövőben? 

 1. Igen 

2. Nem 

99. Nem tudja/nem válaszol 

 Milyen módon segítené a HACS munkáját? 

 1. Érdeklődőként 

2. Szakmai támogató tagként 

3. Multiplikátorként, aki tovább mozgósítja az embereket, partner szervezeteket 

4. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol  

K14. A közösségi aktivitásnak mely módját tartja a legfontosabbnak? 

 1. Adománygyűjtés 

2. Szomszédsági programok 

3. Kulturális és szabadidős programok 

4. Beleszólni a helyi döntésekbe 

5. Részt venni a tervezési folyamatokba 

6. Értékelni a folyamatokat 

7. Megvalósítani a kitűzött célokat 

8. Együttműködés más szervezetekkel, partnerekkel 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K15. Mely területeken tudja elképzelni közösségi részvételét? 

 1. Kulturális és közösségi programok szervezése 

2. Forrásteremtés, támogatások gyűjtése 

3. Programok menedzselése 

4. Tervező, értékelő munka 

5. Technikai segítségnyújtás 

6. Kapcsolatépítés 

7. Kommunikáció 

99. Nem tudja/nem válaszol 

K16. Pályázna-e a helyi közösségi és kulturális fejlesztéseket célzó forrásokra? 

 1. Igen 

2. Nem 

99. Nem tudja/nem válaszol 
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K17. Válassza ki azt a 3 tevékenységi területet, amelyen a legjellemzőbb a civilek, civil szervezetek 

aktivitása lakókörnyezetében (vagy a városban). 

 1. Kultúrális programok 

2. Művészetek 

3. Közösségi élet, hobby 

4. Egészségvédelem 

5. Karitatív munka, szociális segítés 

6. Környezetvédelem 

7. Tudományok, oktatás 

8. Sport, testkultúra 

9. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol 

 

K18. Válassza ki kultúrális és közösségi életének 3 legjellemzőbb értékét, legfontosabb erősségét 

 1. Sokszínű 

2. Régi hagyományai, tradíciói vannak 

3. Újszerű, trendi 

4. Családbarát 

5. Fiatalos 

6. Nyitott 

7. Együttműködéseken alapul 

8. Figyelembe veszi az idősebbek igényeit 

9. Önszerveződő 

10. Sajószentpéternek sok intézménye van ezeken a területen 

11. Sok helyi civil szervezet tevékenykedik ezeken a területen 

12. Jól szabályozott 

13. Támogatott, elégséges forrás áll rendelkezésre 

14. Markáns, meghatározó 

15. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol 
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K19. Válassza ki kultúrális és közösségi életének 3 legjellemzőbb hiányosságát, legfontosabb 

gyengeségét 

 1. Egysíkú 

2. Nem tud megújulni 

3. Zárt, bezárkózó 

4. Túlszabályozott 

5. Nincsenek partnerségek 

6. Felülről irányított 

7. Kevés a forrás a területen 

8. Ötlettelen 

9. Nincs meghatározó arculata 

10. Kevés a szolgáltató a területen 

11. Nincs elég közösségi helyszín a városban 

12. Nem ifjúságbarát 

13. Nem családbarát 

14. Nem idősbarát 

15. Kevés a generációk közötti párbeszéd 

16. Nincs stratégia a területen 

17. Egyéb: 

99. Nem tudja/nem válaszol 
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2. melléklet 

Projekttervező lap minta 

 

PROJEKTTERVEZŐ LAP 

Projekt megnevezése: 

 

 

Társadalmi igény bemutatása (szükségletek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beavatkozási terület (városrész): 

 

Projekt rövid leírása: 
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Potenciális együttműködő partnerek (megvalósító, fenntartó): 

 

Költségigény (keretszám, ERFA:ESZA = 2/3:1/3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTENKÉNT KÜLÖN LAPON, LEGFELJEBB 400 KARAKTER!  
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Nyilatkozat a HKFS elfogadásáról 

 

A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség tagjaiként egyhangúan 

nyilatkozunk arról, hogy a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség HELYI 

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA című dokumentum tartalmát megismertük, az abban foglaltakat elfogadjuk 

és ezennel felhatalmazzuk Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselőjét Dr. Faragó Péter-t, hogy a HKFS-t 

benyújtsa az Irányító Hatóság részére. 

Kelt: Sajószentpéter,2021. …………….. hó …………. nap 

Szervezet neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat 

Képviselő neve: Dr. Faragó Péter 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár 

Képviselő neve: Csorba Csaba 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

Képviselő neve: Dr. Guláné Bacsó Krisztina 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 

Képviselő neve: Gilányi Attila 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: „Miértünk” Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány 

Képviselő neve: Kalász László 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri Egyesülete 

Képviselő neve: Deák Ferencné 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület 

Képviselő neve: Balla Albert 

Képviselő aláírása:  

 



 
 
 

69 
 

Szervezet neve: Péteri Otthon Bt. 

Képviselő neve: Kalász Lászlóné 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: SO-PER Bt. 

Képviselő neve: Somogyi Sándor József 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Bíróné Cseh Viktória egyéni vállalkozó 

Képviselő neve: Bíróné Cseh Viktória 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Ózdi SZC Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Iskolája 

Képviselő neve: Szántai Ibolya 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola 

Képviselő neve: Perényi Barnabás 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Móra Alapítvány 

Képviselő neve: Molnár Ildikó 

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve: Dobe Patika Bt. 

Képviselő neve: Dobosné dr. Bezsilla Anna 

Képviselő aláírása:  

 


