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Vezetői összefoglaló
A város minden korban az autonómiára törekvés és az együttműködés színtere volt. Sikeres városok társadalma igen
gyakran vetélkedő, de mégis közös értékrenddel bíró, közös célok mentén cselekvő autonóm szereplőkből állt, s áll
ma is. Ez az a termékeny pezsgés, amely kultúrát teremt, mozgásban tarja a közösségi életet, értelmet és célt ad a
helyben végzett erőfeszítéseknek.
Szigetvár számára – perifériális helyzete és a kedvezőtlen társadalmi, gazdasági folyamatok ellenére - minden adott,
hogy ezt a városi levegőt frissen tartva, városukra büszke, kultúra és közösségbarát polgárokká tegye lakóit,
Szigetvárt vonzóvá és szerethetővé formálja.
Az adottságokat számba véve, a történelmi atmoszféra, az egyedi hagyományok, az egészséges környezet, a térségi
központi szerep, az élhető lépték és a helyben még mindig elérhető nagyszámú szolgáltatás mind jó alapot teremt
egy stratégiai ugrás számára.
Ennek érdekében négy speciális cél mentén alkottuk meg a cselekvési tervünket:
1. Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése
2. A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a szociokulturális hátrányok
leküzdése
3. A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése
4. A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése
Mindehhez elsősorban a helyi cselekvők felelősségteljes hozzáállása, a hosszú távú tudatos tervezés, a nehéz
sorsúakkal való közösségvállalás és a közös érdekek felismerése szükséges.
A „Mikropolisz – a közösség és kultúrabarát város” című helyi közösségi fejlesztési stratégia által keretbe foglalt
aktivitások mind arra irányulnak, hogy olyan tereket, eseményeke, találkozásokat hozzanak létre, ahol az
együttműködések célt találhatnak és formát ölthetnek.

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Szigetvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megalkotásához a helyi közösség megalakulásától Stratégia a
benyújtásig egy hónap állt rendelkezésre. Ez az időtartam egy nagyon tudatosan tervezett, koncentrált
munkafolyamatot igényelt. Szerencsés körülmény, hogy Szigetvár méretéből adódóan (épp megüti a CLLD-re jogosult
települések lakosságszámának alsó határát: 10 728 fő, a KSH 2014-es helységnévtára alapján), átlátható azon
szereplők köre, akik a tervezési folyamat potenciális résztvevői lehetnek. E mellett a városban elsősorban a
rendezvényszervezésben valamint a kisebb lakóközösségek közvetlen fejlesztési elképzeléseinek kimunkálásában és
megvalósításában már van hagyománya a közösségi tervezésnek, (Lásd: 3.2).
A hatékony munka érdekében a Szigetvári Helyi Közösség képviselőjének, Zentai Gábornak irányításával az
Önkormányzat, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, valamint a Kisváros Nonprofit Kft. eszközeit,
infrastruktúráját és kapcsolati adatbázisát felhasználva, egy három főből álló csapat végezte a szervezést és a
dokumentálást, természetesen a helyi aktivisták bevonásával, Így alakult ki a következő menetrend:
I.

Tervezői munkacsoport: 2016.06.13.
A program bemutatása városi szintű közös tervezés a három gazdasági szektor képviselőjével, SWOTanalízis elkészítése és a helyzetelemzés megalapozása
Résztvevők száma: 27 fő
 A külterületi városrész, Szőlőhegy-Zsibót-Becefa Közösségi tervező műhelye:
Időpont: június 14,. kedd 17.00, Helyszín: A Szigetvári Önkormányzat tárgyalója
Résztvevők száma: 11 fő
 Az Észak-nyugati városrész Közösségi tervező műhelye:
Időpont: június 15,. szerda 17.00, Helyszín: az Istvánffy Általános Iskola ebédlője
Résztvevők száma:
 A Dél-keleti városrész Közösségi tervező műhelye:
Időpont: június 16., csütörtök 17.00, Helyszín: a Magtár
Résztvevők száma: 11 fő
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II.

Az Észak-keleti városrész Közösségi tervező műhelye:
Időpont: június 17, csütörtök 17.00, Helyszín: a Vigadó Kulturális Központ
Résztvevők száma: 15 fő
Tervezői munkacsoport: 2016.06.20.
Fejlesztési elképzelések összegyűjtése, projektjavaslatok kimunkálása összegyűjtése, a stratégia
jövőképének megfogalmazása.
Résztvevők száma: 28 fő
 A Dél-nyugati városrész Közösségi tervező műhelye:
Időpont: június 22., szerda 17.00, Helyszín: a Roma Közösségi Ház )
Résztvevők száma: 9 fő


A HKFS második körben történt benyújtásához szükséges módosításokat újabb közösségi tervező
műhelyben vitattuk meg.
Időpont: 2017. szeptember 13.
Résztvevők száma: 16 fő



A HKFS harmadik módosítására a támogatási forrás csökkentett összegben történő elnyerését követően
HACS ülés keretében került sor.
Időpont 2018. február 19.
Résztvevők száma: 15 fő

Szigetvár sajátos településszerkezetének köszönhetően, a külterületi városrésszel együtt öt, nagyjából hasonló
lélekszámú, jól elkülöníthető körzetre osztható. Az immár lassan évtizedes hagyománnyal rendelkező „Városrészek
Vetélkedője” programsorozatnak köszönhetően a különböző körzetek saját szervező csapattal, többé-kevésbé feltárt
közösségi erőforrásokkal, kapcsolati hálóval és fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Érdemes volt tehát erre az
alapra szervezni a lakossági tervező műhelyeket.
A szektorközi tervezői munkacsoportokba a szervezeti szinten is aktív személyiségeket vártuk, illetve azokat a
szakértőket hívtuk meg, akik tudásuknál, tapasztalatuknál fogva ismernek egy-egy szakterületet, s átlátják az egész
várost érintő szempontokat. A szektorközi munkacsoportokra elektronikus úton kétszáznál is több meghívó ment ki,
amit a Pécs-Baranya Megyei kereskedelmi és Iparkamara is terjesztett saját csatornáin a vállalkozók felé. A lakossági
városrész műhelyekre városrészenként 1000 meghívót nyomtattunk, minden háztartásra egyet, amit a helyi
aktivisták hordtak ki, ezen kívül közösségi oldalakon is közzétettük a meghívót. Mindemellett személyes és telefonos
megkeresésekkel igyekeztünk biztosítani a megfelelő szakértői színvonalat.
Így a munka két szinten: a közvetlen lakóközösségekben, és a szektorközi tervezői munkacsoportokban zajlott.
A szektorközi Tervező munkacsoportokban a kiscsoportos munkaformát használtuk ötvözve a World Café
módszerrel. Az első alkalommal a program rövid bemutatása után, arra kértük a résztvevőket, hogy gazdasági
szektoronként egy-egy nagy papírra készítsék el a város SWOT-elemzését, az általuk képviselt szektor nézőpontjából
(lásd. 3.2). Második lépésként négy vegyes csoportot képeztünk, akikkel a már említett World Café-módszerrel
elkészítettük Szigetvár PEST elemzését. Az egy-egy asztalnál ülő jegyző, a végén bemutatta a kapott eredményeket.
A második szektorközi tervező munkacsoportban az előző alkalommal rögzített elemzések újra olvasásával kezdtünk
(előzőleg megszerkesztettük és sokszorosítottuk az anyagot). Ezek után ismét szektoronkénti bontásban, nagy
papíron három csoportban megterveztük „Álomvárost”, az elkészült művek bemutatásakor kijegyzeteltünk minden
olyan elképzelést, amely Szigetvárral kapcsolatba hozható. Rövid szünet után a ebből a listából válogatva két-három
fős csoportok hozzákezdtek egyszerű projektötletek felvázolásához (Pár segítő kérdést adtunk közre: Ki? Mit? Miért?
és Kivel? szeretne dolgozni?).
Az elkészült ötletek összegyűjtése után jövőkép tervezésre kértük fel a résztvevőket. Mintának az ITS-ben
megfogalmazott városi jövőképet és a Szent István lakótelepen két éve folytatott közösségi tervezésként
megalkotott jövőképet kínáltuk fel. El is készült négy darab, amiből, időhiányában elektronikus úton történő
egyeztetéssel gyúrtunk egyet (az elektronikus rögzítést követően e-mail-ban küldtük még egyszer körbe az anyagot,
ami a csoportmunka eredményeit és a megfogalmazott projektjavaslatokat is tartalmazta, Lásd 1. számú Melléklet: A
Tervezői munkacsoport emlékeztetője).
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A városrészi tervező műhelyekben közösségi beszélgetésekkel mértük fel a fejlesztési igényeket. A párbeszéd
megindításához azt az egyszerű kérdést tettük fel, hogy Mink van? Segítségként meghatároztunk még négy
kategóriát: Programok, Közösségi terek, Közterületek és Szolgáltatások. Ezekbe sikerült besorolni a meglévő,
fejlesztésre szoruló, illetve hiányzó közösségi funkciókat (Lásd 2. számú Melléklet: A városrészi tervező műhelyek
emlékeztetői).
A meghívókat tehát több csatornán, e-mailben, szórólapokon, közösségi oldalakon terjesztettük. E mellett célzott
telefonos és személyes megkeresések történtek. Ennek köszönhetően egy műhelyt sem kellett elhalasztani,
mindenhol összejött a kritikus 8-10, vagy több résztvevő, a szektorközi Tervezői munkacsoportokban pedig a 25 fő
feletti létszámoknál kiválóan lehetett alkalmazni a kiscsoportos munkamódszereket.
A Szigetvári Helyi Akciócsoport konzorciumában arányos a szektorok képviselete, a 12 tagból 4-4-4 az arány, A
képviselőt Zentai Gábort, civil szervezet delegálta, az egyik alelnök a Szigetvári Család- Gyermekvédelmi Központ
vezetője, a másik pedig helyi vállalkozó. A szektorközi tervezői munkacsoportokban felülreprezentált a civil részvétel,
de ez betudható annak is, hogy a közösségi életben aktív vállalkozók igen gyakran civil szervezeteket is vezetnek vagy
képviselnek, sőt az önkormányzati intézményekben dolgozó szakemberek is aktívak a civil szférában, így a
szektorközi együttműködés jónéhány esetben egy személyiségen belül is megvalósult. Ez éppenséggel segítette is a
közösségi tervezési folyamatot.
A közösségi tervezési folyamatban résztvevő szervezetek (a 2016.06.13-i és 20-i jelenléti ívek alapján):
Siklósi Kapu Szociális Szövetkezet
Szeretem Szigetvárt Egyesület
Szigetvár Város Polgármesteri Hivatala
(műszaki osztály)
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Szigetvár „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület
71PA Kft.
Kisváros Nonprofit Kft.
Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái
Szigetvár Város Önkormányzata Városi
Könyvtár
Szigetvár Város Önkormányzata (képviselő
testület)
Közigazgatási Dolgozók Nyugdíjas Klubja
Szigetvári L-02 Postagalamb SE
A Pécs-Baranya Értelmiségi Egyesület
Szigetvári Tagozata

Eleven2009 Egyesület
Tinódi Vegyeskar
„Kicsi Vagyok Én” Alapítvány
Szent István Lakóközösségért Egyesület
Szigetvári Vár
Szigetvári Kórház
Sygeth Civitas Egyesület
Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar
Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti
Iskola
EUNÍVÓ Kft.
LAMAYA Kft.
Szigetvári Néptánc Kör
Közalkalmazotti Nyugdíjas Klub Szigetvár
Szívhúrosok együttes
Dübörgő Wattacukrok (DWC) együttes
„Kell Egy Csapat” Alapítvány
Szigetvári Emberekért Egyesület
Szigetvári Várbaráti Kör

A lista 33 szigetvári szervezetet tartalmaz, ebből négy vállalkozás nyolc intézmény, vagy az önkormányzati
feladatellátás helyszíne (pl: a Szigetvári vár), huszonegy pedig civil szervezet, illetve művészeti formáció. Szigetváron
nagyjából negyven valamilyen szinten aktív civil szervezet működik, ennek az 50%-át sikerült bekapcsolnunk a
tervezésbe, ezen felül pedig intézményeket, helyi vállalkozókat, szakértőket és nem utolsó sorban a lakosságot is.
Az ötletgyűjtési szakaszban a munkacsoport üléseken kívül is fogadtuk a személyes és e-mail-es megkereséseket. Az
így kapott ötleteket, javaslatokat szintén beépítettük a munkaanyagba.
Következtésként elmondható, hogy a rövid, de alapos közösségi tervezéssel sikerült a városi közügyekben aktív
rétegek megszólítani, ötleteket, javaslatokat gyűjteni. A csatlakozó szakemberek és lakosok komolyan vették
feladatot, megértették a módszer céljait és határait.
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
Szigetvár teljes lakónépessége a 2014-es évben a Központi Statisztikai Hivatal szerint 10.728 fő volt, az elmúlt
évtizedekben ez a 11 ezer fő körüli lakosságszám ingadozás tapasztalható. Ebbe az adatba a Szőlőhegy-Zsibót-Becefa
részönkormányzat területén élő lakosok is bele értendők, hiszen ez a városrész is Szigetvár közigazgatási területéhez
tartozik, bár a városmagtól, a mintegy 3-5 kilométer távolságra, zömében zártkerti besorolású területen, tavak,
erdők és szántók között fekszik, a Szigetvár belterülettel közel megegyező kiterjedéssel. Az akcióterület így az egész
város közigazgatási területét és a teljes lakosságot lefedi. Az akcióterület teljes közigazgatási területre való
kiterjesztése azért is indokolt, mert a fejlesztési stratégia megalkotásakor kifejezetten célul tűztük ki a
szociokulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását és a különböző körülmények között élő
lakóközösségek igényeinek figyelembe vételét. A 2014-2020-as időszakban a Szigetvár külterülete – központi
szabályozás alapján - már nem része a LEADER akcióterületnek, így esetünkben nem merülhet fel átfedés a CLLD és a
LEADER akcióterületek viszonyában.

1. ábra: CLLD jogosult települések és LEADER akcióterületek Baranya megyében
(forrás: http://gis.lechnerkozpont.hu/leader/)
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1 Helyzetfeltárás
1. A térszerkezet specifikumai
Szigetvár a Dél- Dunántúlon, Baranya megyében, Pécstől 33 kilométerre nyugatra, a Zselici-dombság déli és a Drávasík találkozásánál, az Almás- patak mentén fekszik. Közigazgatási területének legnagyobb része a Dráva- síkhoz
tartozik. Szigetvár a Dél-Dunántúl nagy történelmi múltra visszatekintő, egyéni karakterű városa. 1466-ban kapott
mezővárosi rangot, és mint fontos végvár a környező területek központjaként működött. A történelem
viszontagságai hátravetették a fejlődésben, de 1966-ban újra városi címet kapott, és mint járási székhely működött.
Jelenleg a Szigetvári járás központja, a járás 45 települése közül az egyetlen város. Központi funkciói elsősorban a
környező kistelepülésekre, kisebb mértékben a közeli kisvárosokra hatnak ki. Egyenlő távolságra fekszik a régió két
nagyvárosától, Kaposvártól és Pécstől, amelyek gazdasági, társadalmi és közigazgatási funkciókat biztosítanak
Szigetvár számára. Tradicionális központi szerepe nem engedi, hogy jelentősége a településhálózatban csökkenjen,
de vonzáskörzetének hátrányos helyzete meggátolja dinamikus fejlődését is.
A település térségében gyorsforgalmi út jelenleg nem található, a Pécsről induló M60-as autópálya kb. 40
kilométerre fekszik a város határától. Azonban már kormányhatározat rögzíti az M60-as autópályát Szigetváron
keresztül Barcs felé az országhatárig érő új gyorsút megépítésének ütemezését, amely a közeljövőben indul és
tartalmazza a Szigetvárt elkerülő szakaszt is. A mostani állapotban 6 sz főút Szigetvár belvárosán halad keresztül,
ehhez a város keleti oldalán csatlakozik a 67 sz. Szigetvár – Kaposvár – Balatonlelle országos II. rendű főút.1. Ennek a
főútnak a fejlesztése szintén a közeljövőben indul, párhuzamosan a Kaposvár – Szigetvár kerékpárút építésével.
Mindezen fejlesztések megvalósulása középtávon jelentősen javítja a város megközelíthetőségét.
A város jelenleg 3951 ha területen fekszik. A városszerkezet legértékesebb eleme a vár és a belváros, melynek tér- és
utcaszerkezetében a középkori városmag nyomon követhető. A középkori vár, a közbenső mocsaras elválasztó vonal
(ma az Almás-patak térsége) és a város (mai belváros) szerkezeti kapcsolata, utcavezetése ma is él. A belváros a
kereszttengelyre szervezett főutca-rendszerrel, a végpontjaikban a Siklósi kapu (észak-déli tengely), illetve a Kanizsai
és Pécsi Kapu (nyugat-keleti kapu), annak metszéspontjában a mai Zrínyi térrel jól érzékelteti az egykori középkori
városalaprajzot.
Nagy társadalmi különbségek vannak a belterület és külterület között. Elsősorban a Szőlőhegyen találunk
szélsőségeket, ahol az utóbbi években jelentős lakosság növekedés figyelhető meg. Nagy számban költöztek ki a
városból az elszegényedett családok, akik fillérekért megvásárolt komfort nélküli, legtöbb esetben ivóvízzel sem
ellátott présházakban élnek.
A Zsibót-Becefa Részönkormányzat három nagyobb településrészből áll: Becefa, Zsibót (belterületek) és a Zsibóthoz
kapcsolódó Szőlőhegy (külterület). Becefa (149 lakossal) elsősorban mezőgazdasági terület. Zsibót két tóval
(Domolos-puszta) valamint üdülőterülettel rendelkezik, 133 fő lakja. A Szőlőhegy a város lakóinak szőlőműveléssel és
kiskertekkel hasznosított területe, de lakosságszáma folyamatosan nő. Jelenleg a lakcímmel rendelkezők száma 593
fő, de nagy számban élnek itt lakcím nélkül.
Az egyes városrészeken belül is találhatunk kisebb szegregátumokat vagy szegregációval veszélyeztetett területeket.
Legjelentősebb szegregátum a dél-keleti városrészben található Móra Ferenc lakótelep. A városrészben két további
kisebb lakótelep épült a ’60-as, ’70-es években, ezeket téglából épült társasházak alkotják, elöregedő lakossággal. Itt
található a legnagyobb területű közpark, a volt mozi épület melletti, ún. Mozipark. A Park az 1964-ben átadott
mozihoz létesült, azzal szervesen összeépült. A parkot ma a környékbeli gyerekek játszótér hiányában focipályának
és mászókának, a társasházak kutyatulajdonosai pedig kutyafuttatónak használják. A két funkció egymásmellettisége
nem konfliktusmentes.
Egy nagyobb lakótelep és a környező utcák (zömében új építésű családi házakkal) alkotják az észak-nyugati
városrészt, ahol az átlag életkor jóval alacsonyabb, a lakosság összetétele pedig meglehetősen sokszínű. A
paneltömbök lakásait sok esetben fiatal párok választják első közös otthonuknak. A városrész egy része családiházas,
többlakásos és többszintes beépítésű. Itt található a kórház, jelentős zöldfelülettel, mely összekapcsolódik a vár
körüli erdős területtel, ami a gyógyfürdőig nyúlik, a gyógyítás-rehabilitáció fő központja.
1
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2. ábra: Szigetvár kerületeinek beosztása a Városrészek vetélkedőjének kiírása alapján

A dél-nyugati és észak-keleti városrészek családi házas övezetek, kevés középülettel, intézménnyel, azonban
aktivitásuk, közösségi életük eltérő. Az észak-keleti városrészben, az egykori ún. bosnyák negyedben nagy szerepet
játszanak a szomszédsági kapcsolatok. Ez a város legrégibb lakóövezete, ahol ma is tartalmas együttműködéseket
találhatunk. A városrész déli részének utcarendszere a középkori vonalvezetést tükrözi, kisebb területű telkekkel,
magas beépítettséggel. A Turbéki utcai beépítéssel párhuzamosan kialakult köztér az egyetlen a városrészben, ahol a
közterületi funkciók elhelyezhetőek. Az északi részen a volt vásártér lakóterületi fejlesztés területe. A városrészben
található a Gyógyfürdő, a gyógyhely jelentős része, valamint a Vigadó Kulturális Központ is.
A dél-nyugati városrész a belvárostól legtávolabb eső terület, kertvárosias jellegű. A lakosság alacsony szervezettségi
szinten van, a szomszédsági kapcsolatok esetlegesek. E városrészben található a Konzervgyár területe. A lakóterület
nyugati irányban terjeszkedik, fejlődik. A régi szemétlerakó területét – Tapasztó vagy a lakosság körében használt
Tapa – körülöleli az új beépítés. A Tapa jelentős nagyságú területe potenciális lehetőséget ad a terület közparki
funkciójának elhelyezésére.
A fentiek alapján korosztályban a belváros jelenti az egyik szélsőséget, ahol főként nyugdíjasok, idősebbek laknak. A
város lakosságának 36%-a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Legnagyobb lakosságszámot az északnyugati Szent István lakótelep éri el, ahol a város lakosságának több mint 10%-a él.2
A történeti belváros területe sajátos, mérete miatt jelen tanulmányban nem kezeljük önálló városrészként, hanem a
dél-keleti és észak-keleti városrészhez soroljuk. A város központja a Zrínyi tér, melyen jelenleg nincs átmenő
forgalom. Itt található többek között a városháza és az Ali Pasa Dzsámijából átalakított Szent Rókus Plébánia
Templom is.

2. Környezeti adottságok
Szigetvár település magja az Almás-patak melletti ingoványos terület melletti, körülötte lévő magasabb terület volt, e
körül alakultak ki az évszázadok alatt a kőkori, a bronzkori majd a római kori települések. Az ingoványos terület
fontos védelmi szerepet jelentett, ezt mindenkor kihasználták. A megközelíthetetlen terület alkalmas volt a védelmi
szerep erősítésre, a mindenkori tulajdonos itt alakította ki a védett otthonát.
A település községhatára az elmúlt évszázadokban a tulajdonosi viszonyoktól függően nagyon sokszor módosult. A
területhasználat jellemzően mezőgazdasági volt. Az Almás-patak völgyében lévő termőhelyek alkalmasak az erdő, a
gyep (rét és legelő) művelési ágak használatára. A Zsibót településrész melletti szőlőterület régi múltra tekint vissza,
területi aránya csak csekély mértékben változott. A minimális változás a terület szőlőművelésre való alkalmasságát
2

Városrészek Vetélkedője rendezvénysorozat, Szigetvár, 2009-2012, Módszertani füzet. Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna
Egyesület, Szigetvár, 2013.
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támasztja alá. A lakott terület, valamint a gazdasági-ipari területek jelentősen emelkedtek az elmúlt évszázad során.
Történelmi és turisztikai szempontból is a legjelentősebb vonzó tényező a vár és környezete. Ezt erősíti a gyógyhely
léte, ezt a kettősséget kell erősíteni. A vár és környezete alkalmas a „történeti táj” feltételeinek, ezért a környezet
területhasználatának irányát ebbe az irányba célszerű fejleszteni. A vár környezetét először 1974-ben helyezték helyi
természetvédelmi területként védelem alá. A védendő területet 30 ha 7619 m2 nagyságban határozták meg.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal KEF-1291-4/2013. iktatószámú
határozatával engedélyezte a gyógyhely megnevezés használatát Szigetvár Város Önkormányzata részére. E
határozat kijelölte a gyógyhely területét, valamint annak védőterületét.

3. ábra: A szigetvári gyógyhely elhelyezkedése (forrás: Megalapozó vizsgálat Szigetvár településfejlesztési koncepciójához és integrált
városfejlesztési stratégiájához 2015)

Egy táj karakterét az ott található egyedi tájértékek határozzák meg. A történelmi múlttal rendelkező tájban
fellelhető értékek felmérése és nyilvántartásba vétele megakadályozza ezeknek az értékeknek az eltűnését. A jövő
számára mindenképpen meg kell tartani a kultúra, a népszokások, a területhasználat vagy a történelmi múlt
emlékeit.
A település zöldfelületi rendszerének legfontosabb eleme az Almás-patak és annak vonalát követő területek. A vártól
északra eső erdőterületek, a vár körüli gyönyörű erdőterületek a település zöldfelületi rendszerének a magja. E mag
kapcsolatát kell a környező jelentős elemek felé biztosítani. A település belterületén belüli zöldfelületi elemek – a
rendszert tekintve – a családiházas lakóterület zöldfelületein keresztül elvben biztosítottak, de a közösségi
használatú elemek csak elszórva vannak meg. A családiházas beépítés a magánhasználatú zöldfelületet biztosítja, de
a közparkokra vonatkozó elvárásokat már kevésbé. A többszintes lakótelepek közparkjai és közkertjei a minimális
területi ellátottságot biztosítják. A zöldfelületek ellátását a Kisváros Nonprofit Kft. biztosítja3.
Épített környezet
A már a történelem előtti időkben is lakott hely számtalan emlékkel bír, hiszen mind a kelták-rómaiak-avarok, mind
Botond törzse, majd a magyar királyi is fontos helynek tekintették. Mezőváros rangot 1466-ban kapott, majd az
1688-89-ig tartó török, és az azt követő császári uralom határozta meg helyét a magyar történelemben. Az 1966-ban
újra városi rangot kapott Szigetvár mindig is a térség egyik legjelentősebb települése, szervező központja volt, e
funkcióját ma is ellátja.
Számos műemlék és védett épület található a városban. Legjelentősebb műemlék a vár, melyet a Nemzeti Örökség
Intézete, tekintettel az 1566-os ostromra felvett a nemzeti emlékhelyek sorába. A várban található a Szulejmán
dzsámi, mely szintén műemlék. Műemléki besorolása van számos lakóháznak a belvárosban, a Városházának
valamint a templomoknak – Szent Rókus Plébánia templom, Ferences templom és rendház valamint a Turbéki
kegytemplom (mely a déli Mária-út része lesz hamarosan). Műemlék továbbá az általános iskola és a középiskola
1905-ben és 1908-ban átadott épülete, a Sóház (jelenleg galéria és kávézó) valamint az ún. Török-Ház, mely
Magyarország egyetlen megmaradt török kori lakóháza. Található műemlék Zsibóton is, a Domolos-pusztán álló
Polláck kastély és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek. Emellett számos helyi védettséget élvező épület és
műemléki környezetben elhelyezkedő épület van a városban. Szigetvár Város tulajdonában van a Magyar-Török
3
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Barátság Parknak helyet adó 1,16 hektáros terület a város határában, melyet a Török Állam bérel a várostól. Jelenleg
a terület Csertő község közigazgatási területéhez tartozik, azonban a település rendezési tervén nem szerepel.
Szigetvár Város kezdeményezte a község önkormányzatánál, hogy adja át a Park területét a városnak, ahol épp új
rendezési terv elkészítése van folyamatban. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, miközben a Török Állam új építési
beruházásokat és felújítást kezdett az 1566-os ostrom 450. évfordulója tiszteletére.

Kulturális erőforrások
Szigetvár legjelentősebb kulturális erőforrása a színes történelme, melyből kiemelkedik az 1566-os ostrom, ahol a
várvédő Zrínyi Miklós horvát bán és Nagy Szulejmán szultán is életét vesztette. Ezzel Szigetvár a magyar, a horvát és
a török történelembe is fontos színhelyként vonult be.
Az első jelentősebb régészeti feltárás 1966-ban volt Szigetváron, mely több területen, a belső várban és a
külterületeken is zajlott. A mostanáig jellemző tudományos írásokat és nézeteket ezek a kutatások határozták meg,
melyek csak kis területét tudták feltárni mind a történelmileg legfontosabb belső vár, mind a Szulejmán türbéjét
rejtő Szőlőhegy területén. Mára több történész-kutató is bebizonyította, hogy számos hibás következtetést is
levontak az akkori kutatásokból. Az ostrom 450. évfordulójára készülve a Török állam nagyszabású régészeti feltárást
kezdeményezett és finanszírozott Szulejmán szultán egykori türbéjének megtalálására vonatkozóan. A 2012-ben
indult kutatások 2015-re hoztak eredményt. A kutatás vezetője hivatalos sajtótájékoztatón jelentette be türbe
feltételezett helyének beazonosítását, ahol jelenleg nagyszabású ásatás folyik. Ez a Zsibót-Szőlőhegyen található,
több magán kiskertet, szőlőbirtokot érintő terület. Amennyiben a feltárás után minden kétséget kizárnak a tudósok,
vélhetően jelentős turisztikai célponttá válik a terület. A Török állam több alkalommal kifejezte emlékhely építési
szándékát. Ezzel alapjaiban fog megváltozni a jelenleg marginalizálódó, rossz lakhatási és szociális körülményeket
biztosító Szőlőhegy élete, ingatlan és jövedelmi viszonyai. Erre a változásra fel kell készíteni az alacsony iskolai
végzettségű, zömében szociális juttatásokból és közfoglalkoztatásból élő lakosságot.
Az egyre növekvő Szulejmán kultusz mellett nem feledkezhetünk meg Zrínyi Miklósról és a várat védő mintegy 2500
magyar és horvát hősről. Az ő emléküket őrzi a Szigetvári Várbaráti Kör tevékenysége nyomán számos utca
elnevezés, programok, rendezvények, néphagyományok és a város teljes atmoszférája.
A 123 éves török uralmat követően a várost a törökkel a balkánról érkezett, horvát nyelvet beszélő bosnyákság
népesítette be, ők építették fel az új várost, mely városrészt ma is „bosnyák negyednek” hívunk. Nem csak
elnevezésében maradt fenn a bosnyák negyed, hanem ma is itt élnek ezen családok leszármazottjai, akik a „tüke”
Szigetváriak. Félig magyar, félig bosnyák nyelven viccesen a „Ja szam tike, ti szi gyüttment” meghatározással illettek
és illetnek mindenkit a mai napig, akik nem tartoznak az ősi bosnyák családok leszármazottai közé. És ez lett a címe
annak a bosnyák helytörténeti gyűjteménynek, melyet 2015-ben adott át a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
(mint az épület és az infrastruktúra megteremtője) és a Szigetvári Várbaráti Kör (mint a gyűjtemény létrehozója és
gondozója). A gyűjtemény valamennyi darabját a helyi bosnyákság bocsátotta rendelkezésre a családi hagyatékokból.
A Várbaráti Kör 2015-ben 600 tanuló számára tartott itt helytörténeti foglalkozást, múzeumpedagógiai órát.
A muszlim bosnyákságot ferences rendi szerzetesek térítették katolikus hitre, és ők építették fel a ma is álló barokk
templomot és a hozzá kapcsolódó rendházat, mely ma a zeneiskolának ad otthont. Szigetvár egyik legnagyobb
kulturális értékét a multikulturalizmusa adja. A bosnyákságot a 18. században a szomszédos területekről betelepült
horvátok és szerbek követték, majd németek, zsidók és cigányok jöttek a városba. A városi tanácsot ekkor magyar,
német és horvát tagok alkották, valamennyi nemzetiséget 10 fő képviselte. Ez a sokszínűség jellemzi ma is a várost.
A szigetvári zsidóságot teljes létszámában elhurcolták 1944. április 27-én. Ma minden évben megemlékezik erről a
város az egykori zsinagógában, melyet 1966-ban a zsidó hitközség a városnak adományozott, azóta itt működik a 60
ezer kötetes Városi Könyvtár. Sajnos a könyvtár épülete erősen leromlott, korszerűtlenné vált az 50 év alatt, azonban
a beiratkozott olvasók magas száma és folyamatosan szervezett rendezvények, programok népszerű, és látogatott
intézménnyé teszik.
A város aktívan és folyamatosan őrzi hagyományait, ápolja gazdag történelmét. Az oktatási-nevelési intézményekben
és az egyéb intézmények és civil szerveztek tevékenysége nyomán minden szigetvári belenő, beleszocializálódik
ebbe, természetessé válik az élő történelem. A város kisgyermekei nyaranta több turnusban, apródtáborban vesznek
részt a várban, mely életre szóló emlék, és fontos állomás a város történetének megismertetésében és
hagyományainak továbbörökítésében. Olyannyira fontos, hogy ne csak az épített örökséget óvja a város, hogy 2015ben a Zrínyi kultusz a helyi értéktár mellett bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. Egész éves programsorozatot ölel
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fel minden évben a Zrínyihez köthető rendezvények sora, a megemlékezésektől a szavalóversenyekig, a
hagyományőrző programoktól a tudományos konferenciákig, melynek hagyományos eseményei évről-évre
ismétlődnek. Szintén a Baranya Megyei Értéktárban szerepel a Vár, Zrínyi Miklós szigetvári tevékenysége valamint a
Turbéki kegytemplom.
A Várban 2015 szeptemberében nyílt meg a vár történetét bemutató kiállítás, melyre több évtizedet vártak a város
lakói. 2016. januárban működési engedélyt kapott a Zrínyi Miklós Közérdekű Gyűjtemény, mely egy a városlakók által
több évtizede vágyott helyi múzeum létrehozásának első fontos állomása.

Közszolgáltatások
A városban elérhetők az alapvető közszolgáltatások, a közoktatási kínálat a felsőoktatás kivételével elérhető. A DélZselic Óvodái és Bölcsődéje nevű intézmény keretében 3 óvoda működik 334 férőhellyel (kapacitás bővítő
beruházásra vár) valamint egy bölcsőde, szintén maximálisan kihasznált 54 férőhellyel. Két általános iskola van – a
Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola és az Istvánffy Miklós Általános Iskola - melyekben a gyereklétszám
folyamatos csökkenést mutat:
4. Általános iskolai tanulók száma
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.

A középfokú oktatást a Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája jelenti, ahol
gimnáziumi képzés is folyik. Az iskola tanulólétszáma évről-évre csökken. A létszámadatok alakulására erőteljes
hatást gyakorol a járásból bejárók számának alakulása. A lenti grafikonon jól látszik, hogy még országosan 40% körül,
a baranyai járási székhelyeken 35% körül, addig Szigetváron 50% felett van a bejáró tanulók száma. Ez 2014-ben 260ból 114 fő. Figyelembe véve, hogy a 2000-es évek elején megszűnt a városban a kollégium, ez azt mutatja, hogy a
környező kistelepülésekről járnak be nagy arányban a fiatalok. A szigetvári tanulók gyakran választanak más,
zömében pécsi középiskolát (a végzett 8. osztályosok kb. 30%-a iratkozik be a szigetvári középiskola valamely
képzésére), mely tendencia felgyorsítja a fiatalok elvándorlását.
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5. Más településről bejáró középiskolai tanulók aránya
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.

A védőnői szolgálat keretében jelenleg 7 fő védőnő dolgozik. A szociális feladatok jelentős részét a Dr. Raksányi
Árpád Integrált Szociális Intézmény látja el. Ők működtetik az idősek otthonát, az idősek klubját, a hajléktalanok
átmeneti szállását és a családok átmeneti szállását. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat 2016. január 1től a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ látja el. A gyermekek szociális helyzetét jól mutatja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:

6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.

A háziorvosi szolgálatot a városban 5 felnőtt és 2 gyermek praxis látja el. Egy praxisra átlagosan 1522 fő jut, mely
nagyságrendileg megfelel az országos átlagnak (1553 fő). A gyermekorvosok biztosítják az iskola-egészségügyi
ellátást is. A háziorvosi ügyeleti ellátást a Városi Kórház tevékenységének keretében történik. A Városi Kórház
járóbeteg szakrendelésekkel illetve aktív és krónikus fekvőbeteg szolgáltatással látja el a térség betegeit. A kórház
fontos és országosan ismert profilja a rehabilitációs osztályok magas színvonalú működése: pszichiátriai-,
mozgásszervi- és neurorehabilitáció valamint az alkohológia. Az osztályok az ország teljes területéről fogadnak
betegeket. A rehabilitációs munka során az intézmény jó kapcsolatot alakított ki a város intézményeivel és civil
szervezetivel.
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Mozi és színház nem található a településen. A mozi 2001-ben zárta be véglegesen a kapuit, az épület 2008-ban
eladásra került. Színházi kamara előadásokat a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szervez a Vigadó Kulturális
Központban évente 3-4 alkalommal, melyek teltházzal valósulnak meg.
A város közösségi művelődési kötelező feladatait 2005 óta a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület látja el
közművelődési megállapodás keretében. Az Egyesület működteti a Vigadó Kulturális Központot, mint közösségi teret
- mely a város művelődési ház feladatait látja el - valamint a szőlőhegyi integrált közösségi és szolgáltató teret. Az
Egyesület szervezi a városi rendezvényeket, programokat, a közösségi élet fő motorja. A Vigadó Kulturális Központ
épületét Makovecz Imre tervezte 1985-ben. A rendezvényterem 2012-re készült el a házban, azonban az építkezés
harmadik üteme további forrásra vár. A Vigadót ma a város intézményei, civil szervezetei, közösségei használják.
Rendszeresen valósulnak meg benne intézményi programok, hangversenyek, gála műsorok, könnyűzenei
rendezvények, alapítványi bálok, gyerekműsorok, színházi előadások stb. A kisebb termekben helyi közösségek
foglalkozásai, összejövetelei találnak otthonra. Az épületben működik továbbá egy co-working iroda a közösségi
munkavégzés elősegítésére, az egyéni vállalkozók számára infrastrukturális háttér biztosításával.
Az Egyesület hozta létre 2012-ben a Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény közérdekű kiállítóhelyet,
melynek fenntartói jogát hamarosan Szigetvár Város Önkormányzata veszi át. A Gyűjtemény közel 300 munkát foglal
magában az elektrográfia, mint viszonylag fiatal művészeti ág műfajában. A legközelebbi hasonló tematikájú kiállítás
Madridban van. A Gyűjtemény állandó kiállítása a Vigadóban megtekinthető. A Gyűjtemény munkatársai
rendszeresen múzeumpedagógiai foglalkozások keretében népszerűsítik a műfajt a gyerekek körében, hozzájárulva a
sokszínű vizuális neveléshez, az értő közönség neveléséhez.

A társadalom állapota
Lakónépesség
Szigetvár lakónépessége a 2011. évi népszámláláskor 10 816 fő volt, ez a szám 6,5 %-os csökkenést jelent a 2001. évi
népszámlálási adatokhoz (11 462 fő) képest. 2015.01.01-én 10 656 fő lakta a várost, mely három év alatt további
1,5%-os csökkenést jelent4. A népességszám csökkenésének elsődleges oka a természetes fogyás, mely a 2001-2011
közötti időszakban 809 fő volt. A halálozás alakulása 1970-től növekvő tendenciát mutat, a születésszám 1980-től
kezd csökkenni. A vándorlási különbözet hosszú ideig lassította a lakónépesség számának csökkenését, azonban
2001-et követően ez a szám is minimálisra esett vissza.5 A vándorlási különbözet pozitív egyenlegét a járás
településeiről beköltözők nagy száma adta, ma azonban éppen „pótolják” az elvándorló fiatalokat.

7. Lakónépesség száma az év végén
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.
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A népesség elöregedésének fontos mutatója az ún. öregedési index. Az öregedési index Szigetvárra jellemző értéke
folyamatosan nő, melyet az alábbi grafikon személtet:

8. Öregségi index: 100 0-14 éves korú gyermekre jutó 60-x éves személyek aránya
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.

Szigetvár lakosságának abszolút többsége magyar nemzetiségűnek vallja magát. A második legnagyobb csoportot a
cigányság adja. A 2011-es népszámlálás során a lakosság 2,3%-a vallotta magát cigány nemzetiségűnek, 14,1% nem
válaszolt a kérdésre. A 2014-es nemzetiségi választás során 492 fő regisztrált a roma névjegyzékbe, mely a
választásra jogosult lakosság (8 988 fő) 5,5%-a volt.6
Szigetvár lakossága a 2011-es népszámlálás idején 4 436 háztartásban élt. A jelenlegi lakásállomány 50,5%-a az 19711990 közötti időszakban épült. A lakásállomány 22,7%-a idősebb ötven évesnél. Az egyszobás lakások aránya 8,6%.
Az új lakások építése számos tényező eredőjeként (elöregedő lakosság, elvándorlás során megüresedő ingatlanok,
gazdasági válság stb.) erősen visszaesett:7

9. Épített lakások száma
www.teir.hu/teirpub; Lechner Nonprofit Kft.

Civil szervezetek, helyi közösségek
A közösségi szerveződések szintje viszonylag magas a városban. Aktív és sokszínű civil élet jellemzi a települést. Az
Önkormányzat minden évben pályázat útján támogatást nyújt a helyi egyesületek és alapítványok számára, bár a
költségvetésben tervezhető támogatási összeg viszonylag alacsony a pályázók nagy arányához képest. 2015-ben 9,6
millió forintot osztott szét az Önkormányzat 35 szervezet számára, 2016-ban és 2017-ben 10 millió forint volt a keret,
6
7
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melyre 33 illetve 39 szervezet pályázott. 3 millió forintot 9 sport célú szervezet, 7 millió forintot pedig 24 kulturális és
közösségi célú civil szervezet kapott. Az átlagos támogatás 300 ezer forint körül mozgott. Ezt a forrást a szervezetek
működésre és programok szervezésére, valamint a sportszervezetek utánpótlás nevelésre és tömegsportra fordítják.
Az Önkormányzat a pályázati kiírást megelőzően civil fórumot szervez, melyen a megjelent szerveztek képviselői
delegáltakat választanak, akik részt vesznek a pályázatok értékelési-pontozási folyamatában. A városban jelenleg a
közalapítványokkal együtt kb. 80 szervezet van bejegyezve, azonban 40 körül van azon civilek száma, akik tényleges
aktív tevékenységet folytatnak. Itt található több komoly és könnyűzenei zenekarhoz kapcsolódó szervezet,
néptánckör, vegyeskar, közösségi célú szervezetek (lakóközösségi egyesület, polgárőrök, nyugdíjas klubok,
hagyományőrző szervezetek stb.) valamint a több mint 50 éves Szigetvári Várbaráti Kör. A nagyobb költségvetéssel
működő szervezetek, mint a TDM Egyesület vagy a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület nem vesznek részt a civil
pályázati rendszerben, ők közszolgáltatási szerződés keretében állnak kapcsolatban az Önkormányzattal. A sport
szervezetek esetében a verseny- és csapatsportok (úszás, birkózás, kézilabda, futball) mellett megjelennek a
tömegsport szervezetek (pl. horgász egyesület, sakk egyesület) is. Néhány kuriózum színesíti a palettát, mint pl. a
Postagalamb Egyesület. A civil szervezetek aktív szerepet vállalnak a városi rendezvények programjainak
összeállításában, lebonyolításában. A kulturális szervezetek a pályázati támogatás keretében évente minimum két
fellépést vállalnak a városi ünnepségeken. Ki kell emelni a Szigetvári Várbaráti Kör tevékenységét, mely 1959-es
alapítása óta aktív szerepel vállal a Zrínyi kultusz ápolásában. A ma is több mint 300 tagot számláló egyesület évente
több tucat program szervezését vállalja fel a helyi értékek megőrzése jegyében.
Az Egyesületek több közösségi teret működtetnek a városban. A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
közművelődési megállapodás kertében működteti a Vigadó Kulturális Központot, mely a város művelődési ház
funkcióját tölti be, valamint a Szőlőhegyen lévő Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret. Az egyesület fenntart
továbbá egy galériát a főtér mellett és egy rendezvénytermet. Szintén az Egyesület tulajdonában álló ingatlanban
(Magtár) rendezett be a Szigetvári Várbaráti Kör egy bosnyák helytörténeti kiállítást. A Szent István Lakóközösségért
Egyesület működteti a Szent István lakótelepen a Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Irodát (LISZI). A Vektor
Íjász Klub egy lovagtermet rendezett be és működtet a Magtárban. Ezek a terek biztosítják a város közösségi életének
fő helyszíneit.
A városban három nemzetiségi önkormányzat működik: roma, horvát és német. A roma önkormányzat szintén
működtet egy közösségi házat egy önkormányzati ingatlanban. A horvát önkormányzat évente 2-3 horvát kulturális
rendezvénnyel színesíti a város programkínálatát.
A 2009 óta évente megrendezésre kerülő Városrészek Vetélkedőjének köszönhetően városrészenként alakultak helyi
klubok, közösségek, akik a program keretében a városrészi közösségi napokat és helyi aktivitásokat szervezik. Ezen
közösségek a Szent István lakótelep kivételével nem formalizálódtak, azonban jelentős szerepet töltenek be a
közösségi élet szervezésében, a helyi identitás megőrzésében, a szomszédsági kapcsolatok ápolásában.
A Szent István lakótelepen egy Európai Uniós pályázat keretében (a Szigetvári Római Katolikus Plébánia programja)
jött létre a LISZI, és lezajlott egy közösségi tervezési és közösségfejlesztési folyamat. Ennek eredményeként jött létre
a közösség tagjaiból a Szent István Lakóközösségért Egyesület, mely a projekt lezárását követően átvette a LISZI
működtetését, és ma is aktívan szervezi a környék közösségi életét. Tevékenységük példaként szolgál valamennyi
városrész közösségei számára.
A szervezetek tehát aktív és színes kulturális-közösségi életet biztosítanak a városban, azonban folyamatosan
forráshiánnyal küzdenek. A város lehetőségeihez mérten támogatja őket helyiségekkel, technikával és egyéb
lehetőségekkel, azonban az anyagi eszközök a város számára is kis mozgásteret engednek.
Iskolázottság, képzettségi szint, jövedelmi helyzet
Az iskolai végzettség színvonala lassan emelkedik a városban. 2011-ben a város lakosságának 10,4%-a nem
rendelkezett befejezett általános iskolai végzettséggel. Egyetemi, főiskolai oklevéllel 2001-ben a 25 évnél idősebb
lakosság 8,6 %-a, 2011-ben már 13,5%-a rendelkezett.8 Ez a növekedés megfelel az országos trendeknek is, azonban
arányaiban még így is jelentős a lemaradás, hiszen 2011-ben az ország 25 év feletti lakosságának 19%-a rendelkezett
diplomával, a baranyai járásközpontokban pedig 21,6% az arány.
A város egyes területein eltérő képet mutat az iskolázottság. A Móra Ferenc lakótelepi szegregátumban az aktív
korúak 59,3% -a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de a szegregációval veszélyeztetett belvárosi
8
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területen is 41% ez az arány9. A legmagasabb iskolázottsági és egyben magasabb jövedelmi szint az észak-nyugati
városrészben mutatható ki.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya alacsonyabb az országos átlagnál, ez az aktív korúak
16,6%-át jelenti. Az arányt némiképp torzítja a közfoglalkoztatásban résztvevők magas száma. Évente mintegy 500 fő
vesz rész a különböző közfoglalkoztatási programokban. Ez az alacsony iskolai végzettségű tömegeket jelenti, akik az
elsődleges munkaerő-piacon nem tudnak elhelyezkedni. A közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
részönkormányzat területén a legnagyobb, itt a családok több mint 90%-ában található közfoglalkoztatott.
Ugyanakkor a magasabb képzettséget igénylő munkakörökben munkaerő-hiány mutatkozik a településen. Ezen
munkaerő-hiány elsődleges oka az alacsony felkínált jövedelem és a nem megfelelő végzettség, szakértelem. A 20-as
30-as korosztály tagjai nagy arányban vállalnak alacsonyabb státuszú idénymunkát Ausztriában, mellyel jelentősen
magasabb jövedelmet lehet elérni, mint a szigetvári magasabb státuszú munkakörökben. Az utóbbi két évben
munkaerő-hiány tapasztalható a betanított munkakörökben is, itt is elsődleges ok az alacsony bér, mely a
közmunkánál csak minimálisan magasabb bevételt jelen, és fegyelmezettebb munkavégzést követel. Valamint a
munkahellyel rendelkezők elesnek az egyéb szociális juttatásoktól, mely összességében a család számára
alacsonyabb bevételi szintet eredményez. Több száz család rendezkedett be a közmunka és egyéb szociális juttatások
(esetlegesen alkalmi munkavállalással kiegészítve) szintjére.
Közbiztonság
2015-ben az összes regisztrált bűncselekmény 1200 volt, mely 10,4%-os emelkedést mutat az előző évhez képest. (A
statisztikát torzítja egy 213 rendbeli és egy 209 rendbeli magánokirattal és személyes adattal való visszaélés.) A
közterületen elkövetett a 2014-es 63-ról 2015-ben 38-ra, a kiemelt bűncselekmények száma a 2014-es 207-ről 197-re
csökkent 2015-ben. Testi sértés 2015-ben 29 esetben került regisztrálásra, mely 14 esetszámmal magasabb az előző
évinél. A rablások száma évek óta 2 körül stagnál. Kiskorú veszélyeztetése miatt 1 esetben került elrendelésre
nyomozás. A rongálások száma is folyamatosan csökken, 2015-ben 1 esetet regisztráltak, hasonlóan a vagyon elleni
bűncselekményekhez, mely 24-re esett vissza. Kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos cselekmény nem volt, bár
fogyasztás miatt több esetben indítottak eljárást. Összességében a városban a közbiztonság helyzete jónak
mondható.10

Gazdaság helyzete
A regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat. 2014-ben 1589 regisztrált vállalkozás volt a
településen, mely 44%-os növekedést jelent 10 év alatt. Ebből 1037 a maximum 9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás,
27 az 50 fő alatti kisvállalkozások száma, 8 db 50 és 250 fő között foglalkoztató vállalkozás van (ez a szám
folyamatosan csökken), kicsivel 250 fő felett egy vállalkozás foglalkoztat. A nagy többség tehát egyéni vállalkozás,
mely sok esetben kényszer megoldásként, esetlegesen mellékállásként jelenik meg. Legtöbb esetben őstermelőről
van szó, hiszen az összes regisztrált vállalkozás 33,2%-a (528 db) mezőgazdasági tevékenységet folytat. 11,6% az
építőipari vállalkozások aránya, mely folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 2008-ban ez még 13% volt.
Feldolgozó iparban 96 vállalkozás van. Nagy hagyománya van a városban a cipőgyártásnak, a korábbi cipőgyár
nyomán számos cipőipari vállalkozás jött létre, és működik ma is. A 70-es, 80-as években legtöbb embert
foglalkoztató konzervgyár is működik, azonban csak a nyári szezonban foglalkoztat jelentős számú munkavállalót. A
vállalkozások 55,2%-a a szolgáltató szektorban működik.
Az egy lakosra jutó iparűzési adó 32.700,- Ft, ami jelentősen elmarad az 37.500,- Ft-os országos átlagtól. Az
idegenforgalmi adóbevétel évek óta stagnál illetve lassan növekszik, ami figyelembe véve a vár történelmi
jelentőségét és a gyógyhely valamint a gyógyfürdő meglétét messze elmarad a kívánatostól.
Korábban a szigetvári cipőgyár számára a szakmunkásképző nagy számban képezett cipős szakembereket, mely
végzettség a cipőgyár bezárását követően nem volt piacképes. Az akkor létrejövő cipős vállalkozások egy kis részét
szívták fel a szakember tömegnek. Mára ezen vállalkozások megerősödtek, azonban az egykori szakemberek rég
szakmát váltottak vagy nyugdíjba mentek, így újra igény mutatkozik ezen szakképzettségre, mely igényre most
reagált a szakmunkásképző. Hasonló a helyzet az egészségügyi szektorban. A 2000-es évek elejéig folyt nővérképzés
a szakközépiskolában, mely nem csak a szigetvári kórházat, hanem a megye sok intézményét látta el szakemberekkel.
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„Beszámoló Szigetvár 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2016. évi
feladatokról című 01-4/4-2016. ikt. számú előterjesztés
10
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A képzés megszűnését követően mára ezen a területen is szakember hiány jelentkezett. Jelenleg újraindítás alatt
van. Jelentős a hiány a gépész és egyéb fémipari szakmákban is, ami egyrészt szintén a szakmunkásképzés
megszűnéséből adódik, másrészt a szakma alacsony presztízse sem segíti a fiatalokat ezen szakma választásában. A
város legnagyobb foglalkoztatójának szinte teljes felső és középvezetését az ország különböző részeiből toborzott
szakemberek adják. Ugyanez igaz más fehérgalléros munkakörök tekintetében szinte valamennyi cégnél.
A vállalkozások körében alacsony az innováció szintje. K+F projektet az elmúlt években egyedül az Iron Tech Zrt.
valósított meg a fémmegmunkálás, alkatrészgyártás területén. Informatikai területen a PT Comp 2000 Bt. hajtott
végre innovatív fejlesztéseket (a vipmail és citromail levelező rendszerek kidolgozásával).
Alacsony továbbá a vállalkozások együttműködési és szervezettségi szintje. Egymás tevékenységéről nem tudnak,
nem ismerik. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara érdekvédelmi és szakmai információ szolgáltató
tevékenysége széleskörű, nem csak a kamarai tagok számára érhető el, ugyanakkor ezek igénybevétele is időnként
alacsony, nem mindig igazodik az igényekhez. A vállalkozások további együttműködésének valamint marketing
tevékenységének erősítése szükséges.
Ennek az együttműködésnek az Iparkamara mellett az egyik már létező formája a Turisztikai Desztináció
menedzsment szervezet.
A Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület 2011-ben alakult meg, azzal a szándékkal, hogy teret adjon egy alulról
jövő kezdeményezésnek, a Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kiépítésének. Az Egyesület elnöke
Hóbor László Csabáné. Az Egyesületnek jelenleg 45 tagsági jogviszonnyal rendelkező tagja van. A tagok között
önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók vannak. Az Egyesület tagsága által lefedett desztináció a Dél-dunántúli
statisztikai és turisztikai régióban, Baranya és Somogy megye területén található. Az ország legdélebbi megyéjének,
Baranyának a desztináció által lefedett nyugati része az 1950-es megyerendezés során került át Somogy megyétől
Baranyához (az akkori Szigetvári járás), így elmondható, hogy a desztináció minden szempontból történelmi területi
egységet jelent. Az Egyesület tagsági körét jelenleg 8 önkormányzat (Szigetvár, Ibafa, Boldogasszonyfa, Hetvehely,
Csokonyavisonta, Mozsgó és Almamellék, Szentlászló) mellett 37 további tag alkotja.
A desztináció legjelentősebb attrakciónak (Szigetvári Gyógyfürdő, Szigetvári Zrínyi vár) üzemeltetői az Egyesület
tagjai, csakúgy, mint a jelentős vendégforgalmat lebonyolító Csokonyavisontai Termál- és Strandfürdő tulajdonosa, a
település önkormányzata. A fentieken túl az Egyesület tagja a Baranya megye erdeinek 50%-át kezelő Mecsekerdő
Zrt., valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is, így a TDM-ben és a desztinációban érintettek által
lefedett terület lényegesen túlmutat Szigetvár határain.
Az utóbbi években lassan élénkülő szigetvári és Szigetvár környéki turizmus jó fejlődési lehetőséget biztosít a TDMnek és az egyéb ágazatközi együttműködéseknek, mint például a Zöldutak kijelölése és működtetése, vagy a
zarándokutak támogatása. A kerékpáros és lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás-és infrastruktúra fejlesztés a
térség egyik kitörési pontja, mert minimális beruházással lehet a természeti és kulturális értékeket bemutathatóvá,
eladhatóvá tenni. A TDM szervezet már számos Uniós és hazai pályázatot bonyolított le, köztük LEADER projekteket
is, így van tapasztalata a területfejlesztés gyakorlati oldaláról.

Összefoglalás
A helyzetelemzésben feltárt adatok és a közösségi tervezési folyamat során nyert információk alapján kijelenthető,
hogy Szigetvár perifériás elhelyezkedése ellenére, vagy éppen ezért, a járáshatáron túlnyúlva is őrzi térségközponti
szerepét. A negatív gazdasági és demográfiai tendenciák ellenére a város kulturális élete gazdag, a helyi identitás
erős. Az infrastrukturális hiányosságok azonban nagyban nehezítik a közösségi szerveződést és a szakmai támogatást
sem nélkülözhetik az induló kezdeményezések, így ezekre a területekre mindenképpen többletforrást kell fordítani.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
1. Európa 2020 stratégia
 Az intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása;
 A fenntartható növekedés – az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság
megvalósítása;
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Az inkluzív növekedés – a magas foglalkoztatás, valamint a gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte
gazdaság kialakítása.
A HKFS az alábbi célkitűzéseket a helyi közösség alkalmazkodóképességének javításával, a tudás- és társadalmi tőke
bővítésével, a helyi kezdeményezések támogatásával és a társadalmi befogadás erősítésével segíti.
2. Területfejlesztési Operatív Program 2014 – 2020
A megyei területfejlesztési program prioritásai:
prioritás: A helyi erőforrásokon alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált
fejlesztésével
II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes
gazdaság megteremtése a megyében
III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése
IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések,
egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében
V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás
feltételeinek megteremtése
VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása

I.

A CLLD program célkitűzése mindenek előtt az ITP IV. prioritáshoz kapcsolódik, számos olyan projekttel és
szinergiában van, amely az egyéb prioritások célkitűzéseit valósítja meg.
Szigetvár Város Önkormányzata 2015 – 2017-ig tartó időszakban jelentős erőfeszítéseket tett a fejlesztési források
Szigetváron való lekötésére. Az első TOP-os fordulóban három projekt nyert támogatást, azonban az elutasítottakat a
második körben is benyújtották, illetve új pályázatok is készültek:
Megvalósítás alatt álló TOP projektek:
1. TOP 1.4.1-15 Óvoda és bölcsőde fejlesztés (400 MFt): A Széchenyi utcai Napsugár Óvoda és bölcsőde
kapacitásbővítő fejlesztése, a Micimackó és a Zöldmanó óvodák felújítása.
2. TOP 3.1.1-15 belterületi kerékpárút-fejlesztés a dél-nyugati városrészen (139 MFt): A projekt keretében
valósul meg a dél-nyugati városrész 6. sz. úttól délre eső területének kerékpáros baráttá történő alakítása
úgy, hogy a Hoboli út-TESCO közötti területen új kerékpárút kerül kiépítésre, míg a további területrészeken a
meglévő közút szakaszokon történik meg a kerékpáros útvonalak kijelölése.
3. TOP-3.2.1-15 A szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése: A projektben a
szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energiatudatos korszerűsítése történik meg, megújuló
energia felhasználásával.
4. TOP 4.2.1-15 A Család és Gyermekjólét Központ fejlesztése (26 MFt): Az ügyféltér akadálymentesítése,
bevezető járda, önálló bejárat, az ügyfelek számára mosdó kialakítása. Ablakcsere, hőszigetelés,
világításkorszerűsítés. Gyermeküléssel felszerelt nagy csomagterű gépkocsi és informatikai eszközök
beszerzése.
Előkészítés és értékelés alatt álló TOP projektek
1. TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések (150 MFt): Járási szintű foglalkoztatási paktum
megalapítása és működtetése.
2. TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása: A szigetvári várpark zöldfelületi rendszerének fejlesztése
3. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió fejlesztése (100 MFt): Közösségi tervezéssel készített cselekvési
terv megalkotása és végrehajtása a lakosság aktivizálása érdekében. Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági
programok lebonyolítása, kiemelt figyelemmel a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére és
biztonságosabbá tételére.
Lehetséges CLLD kapcsolódások:
A fenti lista alapján látható, hogy az első körben nyertes pályázatok olyan infrastrukturális elemeket tartalmaznak,
melyek fizikailag jól elhatárolhatók a kulturális és közösségi terek fejlesztésétől. Azonban az is nyilvánvaló, hogy
céljaik jól integrálhatók a HKFS célrendszerébe. A kerékpáros közlekedés, az egészségfejlesztés, a
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környezettudatosság, kisgyermekes családok számára vonzó környezet megteremtése, mind olyan célkitűzés,
amelyek a CLLD programmal szinergiát alkotnak.
A második körös pályázatok már sokkal konkrétabban illeszkednek a HKFS-hez. A TOP 5.3.1-16-os projekt
megvalósításával, további tartalmakat és közösségeket lehet vinni a CLLD programból megújított terekbe. A TOP
2.1.2-16 Zöld Város projekt akcióterülete nincs átfedésben a CLLD programban tervezett fejlesztésekkel, de
ugyanúgy hozzájárul a fenntartható, élhető, vonzó település kialakításához így nagyban erősíthetik egymás hatását.
A Foglakoztatási Paktum létrehozása a hátrányos helyzetű emberek integrációját segít járási szinten – ez a cél városi
szinten a HKFS-be is megvan, a Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztése pedig a város szolgáltatási környezetét
javítja.
A CLLD forrás tehát kiválóan támogat olyan komplex fejlesztéseket, melyek a városi intézményrendszer
kihasználtságát, ismertséget, megbecsültségét javítják
3. Emberi Erőforrás Fejlesztési Program (EFOP)
A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) mellett az EFOP a Szigetvár számára elérhető egyik legnagyobb
fejlesztési program.
Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, valósul meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon
keresztül:
1. Társadalmi felzárkózás
2. A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
3. Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések
4. A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésére
5. A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának
növelése
6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a
kutatás-fejlesztésben.
7. Mindezeket kiegészíti a lelki egészség és megújulás horizontális kezdeményezés, melynek célja a lelki
egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása, s így több
beavatkozási irányban is megjelenik.
A Szigetvári Helyi Közösség fejlesztési startégiája a CLLD eszközben alkalmazott ESZA típusú projektekkel, az 1-es, 2es, 3-as és 7-es beavatkozási irányok mentén közvetlenül hozzájárul az EFOP célkitűzéseinek eléréséhez. Azonban a
kapcsolódó szinergia hatások a többi beavatkozási irányban indított kezdeményezéseket is erősítik. Az alábbiakban a
már folyamatban lévő és a tervezett projektek bemutatása következik:
Megvalósítás alatt álló EFOP projektek
1. EFOP 1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok (400 MFt): A programot évre tervezzük, célja a Szigetvár
városában és a Szigetvári járásban élő hátrányos helyzetű családok, gyermekek segítése, fejlesztése. Ehhez
számos szolgáltatást nyújt: pedagógusok, önkéntesek továbbképzése, pályaorientáció, Gyes-e, gyed-en lévő
édesanyák elhelyezkedésének segítése, logopédus, munka és pályaválasztási tanácsadás, gyermekorvosi
tanácsadás, pszichológiai tanácsadás. Gyermekpszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus.
Gyermek- és ifjúsági programok, művészeti szakkörök, gyermektáborok, természettudományi tábor,
zenetanítás, média klub, dráma- és színjátszó klub, sporttábor, szülők akadémiája, baba-mama klub,
horgásztábor, napközistábor, drogprevenció, ifjúsági klub.
2. EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével- Állatasszisztált terápia
végzése önkéntesek bevonásával (25 MFt): A Sygeth Civitas Egyesület projektje, az Egyesület célja a
hátrányos helyzetű személyek lovagoltatása, illetve az egészséges és fogyatékkal élő emberek integrációs
foglalkoztatása önkéntes tevékenység keretében.
3. EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével - STAFÉTA - a társadalmi
szerepvállalás erősítése Szigetváron (25 MFt): A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület projektje, a
szigetvári közösségi élet kibővítését, fiatalok számára is vonzó önkéntes és a közösségi kezdeményezések
támogatását tűzi ki céljául.
19

4. EFOP-3.2.9-16 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése - Szigetvári járás óvodai és iskolai
szociális munka komplex programja (40 MFt): A projekt célja az óvodai és iskolai szociális segítségnyújtás. A
szakmai személyzet a szolgáltatást személyes megjelenéssel terepen nyújtja az adott köznevelési intézmény
igényeihez mérten.
5. Gyerekesély programok infrastrukturális háttere (70 MFt): A projekt a már megvalósítás alatt álló EFOP 1.4.2
kiegészítő projektje, segítségével a szakmai tartalom megvalósításához nélkülözhetetlen infrastruktúrát kerül
felállításra a járási szintű jelenlét biztosítására.
6. Esély otthon - EFOP 1.2.11-16 – Esély otthon – Édes otthon (150 MFt): A projektben 7 db önkormányzati
lakást alakítanak ki, ezen kívül egyet felújítanak. A lakások teljes mértékben akadálymentesek lesznek. A
fiatalok helyben tartását, önálló életkezdésük körülményeinek javítását szolgálják. Ezen kívül a beilleszkedést
és a foglalkoztathatóságot javítását képező, fiatalokat célzó szolgáltatások képezik a projekt tartalmát.
7. EFOP 3-9-2-16 Humán kapacitások fejlesztése (250 MFt): Térségi hatású projekt a Szigetvár mellett az
óvodával, iskolával rendelkező járási települések képezik a helyszínét. Célja a gyermekek képességfejlesztése,
a korai iskolaelhagyás mérséklése, e mellet pedig szakmai szolgáltatások biztosítása a köznevelésben és a
szociális szférában dolgozó szakemberek számára.
8. EFOP 1.5.3-16 Héthatár - Humán szolgáltatások fejlesztése (250 MFt): Szintén térségi hatású projekt, célja
komplex módon javítani a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztathatóságát. Ehhez tanfolyamokat,
műhelyfoglalkozásokat biztosít több szakmában, e mellett pedig egészségfejlesztő és prevenciós
szolgáltatásokat nyújt közösségi programok keretében.
9. EFOP-1.2.9-17 - Nők a családban és a munkahelyen (standard) - Női Információs és Szolgáltató Központok
(Nő-Köz-Pont) létrehozása (200 MFt): A nők elhelyezkedését és munkavállalását segítő szolgáltatások
biztosítása és információs központ létrehozása, ehhez kapcsolódó komplex szolgáltatások biztosítása
10. EFOP-4.1.8-16 – A városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (40 MFt): A projektből eszközfejlesztés,
komplex akadálymentesítés és a földszint részleges felújítása történik meg.
A fenti projektek remekül kiegészítik a HKFS célrendszerét, hiszen van, ami már csaknem befejeződik, s így mintegy
megágyaz a CLLD-nek (EFOP 1.3.5) és van amelyik végigkíséri, de eltérő célcsoporttal és területi hatállyal (EFOP 1.4.2,
EFOP 3.9.2, EFOP 1.5.3), viszont részben hasonló célrendszerrel. Ilyen módon a CLLD program egy olyan gerincét
képezi a kulturális alapú területfejlesztésnek, amihez mind a TOP fejlesztéseit, mind az EFOP fejlesztéseit integrálni
lehet, így nem maradnak szigetszerű fejlesztések.
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4. Szigetvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Az érvényben lévő Szigetvári Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszere:
NYUGODT, VONZÓ, PROSPERÁLÓ ÉS FENNTARTHATÓ SZIGETVÁR
A város gazdasági alapjainak újjáépítése

A káros társadalmi
folyamatok megállítása,
megtartóképesség
növelése

A foglalkoztatási szint
növelése

A helyi gazdaság
megerősítése

Szigetvár logisztikaikereskedelmi központtá
fejlesztése

Szigetvár, mint
turisztikai desztináció
fejlesztése

A foglalkoztathatóság
gazdaságfejlesztési célokkal
összhangban álló javítása

Szigetvár megújuló
energia-potenciáljának
kiaknázása

Helyi termékek és
termelők
megerősítése

Az életminőség javítása a
város megtartóképességének növelése,
illetve a gazdaság
fejlesztését szolgáló célok
elérése érdekében

Nagyfoglalkoztatók
Szigetvárra vonzása és
integrálása a lokális
gazdaságba

Szociális- illetve
közfoglalkoztatás
rendszerének
továbbfejlesztése

Megfelelő válaszok az
elöregedett/elöregedő
népesség problémáira

A város és a környék
együttműködése az
élelmiszergazdaság,
esetleg az
agráreredetű
energiaforrások
hasznosítása,
valamint a falusi
turizmus területén

A város népességét, annak
minden csoportját jellemző
alkalmazkodó, illetve
reagáló képesség javítása

Fenntartható, élhető,
vonzó környezet
megteremtése
Városi környezet
fejlesztése
Átfogó közlekedési
fejlesztések végrehajtása:
hálózatfejlesztés,
útfelújítás- és építési
program valamint
környezetbarát közösségi
közlekedési rendszer
kialakítása. Szigetvár
bekapcsolása a horvátmagyar közlekedési
tengelybe
A városi környezet
vonzóvá tétele: az építettés természeti környezet
minőségének javítása a
fenntarthatóság
követelményeinek
figyelembe vételével
Korszerű, elérhető
intézményi struktúra és
szolgáltatás-rendszer
kialakítása, a társadalmi
egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében.

Az elszegényedés fékezése,
a szegénységet
eredményező folyamatok
felszámolása, megfordítása

A HKFS számos lényeges ponton kapcsolódik az ITS rendszeréhez:
-

-

A Város gazdasági alapjainak újjáépítése a 3. speciális céllal: A helyi gazdasági szereplők
együttműködésének fejlesztésével. van összhangban.
Az ITS A káros társadalmi folyamatok megállítása, megtartó-képesség növelése célkitűzésének elérését az
1. és 2. speciális célok megvalósítása támogatja: 1. Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése, 2. A
hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a szociokulturális hátrányok
leküzdése.
A Fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtését a 4. speciális cél, A közösségi és a kulturális
infrastruktúra fenntartható fejlesztése segíti a kulturális közszolgáltatások elérhetővé tételén keresztül.

A Mikropolisz a közösség és kultúrabarát város címet viselő közösségi stratégiánk tehát a városfejlesztési célok
tartalommal való megtöltését vállalja. Ezen kívül az ITS is hasonló körzetekre bontja a város fejlesztési területeit,
Belváros, Észak-keleti városrész, Dél-keleti városrész, Észak-nyugati városrész, Dél-nyugati városrész, SzőlőhegyBecefa-Zsibót. Mi ezt a felosztást azzal a különbséggel vettük át, hogy a Belvárost felosztottuk, a többi városrész
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között. Mivel a lakosságszáma a többi városrészhez képest aránytalanul kisebb, ráadásul folyamatosan csökken,
közösségfejlesztési szempontból sem tudtuk hasonló súllyal kezelni, amit az is igazol, hogy amíg a Városrészek
Vetélkedőjében a körzet önállóan indult, épp az elöregedő és fogyó lakosság miatt, ledolgozhatatlan hátránnyal
szerepelt.

5. Szigetvár Terv - Képviselő-testületi ciklusprogram
A Minőségi város- Szigetvár terv célkitűzései:
1. A város gazdasági versenyképességének megteremtése és erősítése.
2. Térségi gazdaságszervezési támogatóközpont kialakítása.
3. Európai színvonalú turisztikai termékek és a fogadófeltételek megteremtése.
4. Szolgáltatásokhoz, intézményekhez való hozzáférés javítása, minőségi fejlesztése.
5. A mélyszegények és a hátrányos helyzetűek felzárkózását biztosító programok folyamatos működtetése.
6. A város urbánus hangulatának erősítése, vonzó kisvárosi miliő megteremtése.
7. Komfortot és rekreációt biztosító lakókörnyezet kialakítása az egész településen.
8. A városban bőséggel megtalálható geotermikus energia felhasználhatóságához a jogi és technikai feltételeinek
megteremtése, a hozzá kapcsolódó fejlett infrastruktúra létrehozása.
9. Kölcsönösségen alapuló, gyümölcsöző együttműködés kialakítása a város térségében lévő önkormányzatokkal
és a szomszédos Horvátország településeivel.
A megvalósítás hét pillér mentén indult el:
I.
Gazdálkodó város
II.
Határok nélküli város
Hangsúly
III.
Közösségi város – közösségi tervezés
IV.
Gondoskodó város
V.
Jövőt adó város
VI.
Szerethető város
VII.
Értékünk a víz
A Szigetvár tervben szereplő fejlesztési elképzelések átfogó volta miatt, a közösségi tervezési folyamatban a
kulturális szolgáltatásokra helyeztük a hangsúlyt (III. pillér). A dokumentumban felsorolt elképzelések rangsorolása,
konkrét fejlesztési javaslatok kimunkálása a közösségi tervezési folyamat része volt. Így a kapcsolódás szoros, mind a
módszertan, mind a célok tekintetében. A HKFS tulajdonképpen a Szigetvár terv egyes részeinek közösségi
tervezéssel megalkotott operatív programja. Legfontosabb kapcsolódási pontok: a Vigadó Kulturális Központ, a
külterületi kultúrházak és a belterületi közösségi terek egységes rendszerben való működtetése, a nemzetközi
kapcsolatok fejlesztése, a turisztikai fogadókészség fejlesztése, a helyi identitás fejlesztése, a civil és vállalkozói
kapcsolatok erősítése.
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3.3 SWOT és PEST elemzés
SWOT elemzés gazdasági szektoronként 2016.06.13. Vigadó Kulturális Központ
ERŐSSÉGEK
Civil Szektor:
• sokszínű, sokféle, színvonalas rendezvények:
• művészeti együttesek magas színvonalú működése
(Tinódi Vegyeskar, fúvós rendezvények, néptánckör,
könnyűzenei rendezvények, társastánc, Várbaráti Kör,
történelmi előadások, iskolai kórusok)
• pipaszívók
• sportegyesületek (birkózás, úszás, íjászat, postagalamb
SE működése)
• hagyományőrzés (vitézek)
• nyugdíjas klub

GYENGESÉGEK
Civil Szektor
• információ hiány, a turisztikai tájékoztatás hiánya
• a közösségi terek mennyiségi, minőségi hiányosságai
(próbatermek, játszóterek, rendezvényhelyszínek,
helytörténeti gyűjtemény)
• 1 napos város vagyunk: hiányoznak a megfelelő számú és
színvonalú szállodai férőhelyek, diák-, turistaszállások
kulturált szórakozóhelyek, vendéglátó egységek
• elhanyagolt, lepusztult területek
• a belvárosi gépjármű közlekedés nehézkes, a turisztikai
célpontok megközelítése bonyolult, az elkerülőút hiányzik

Köz-Szféra:
• természeti és kulturális adottságok
• történelmi értékek
• meglévő szakmai kapcsolatok, intézmények
(védőhálóként funkcionál)
• sokszínű civil szféra
• célcsoport ismerete

Köz-Szféra:
• humán erőforrás hiánya
• alacsony gyerek létszám
• közösségi terek, sétányok hiánya, meglévők rossz állapota
• közterületi információ hiánya ( tájékoztató tábla )
• információ hiány
• szálláshely szolgáltatás
• sportlétesítmények hiánya

Vállalkozói Szektor:
• szakképzési intézmény megléte
• van vállalkozói kamara
• Turisztikai Desztináció Menedzsment
• a város turisztikai látványosságai
• Szigetvári a járási intézmények székhelye

LEHETŐSÉGEK
Civil Szektor
• zenei fesztiválok, próbatermek kialakítása
• kistérségi összefogás, a határon túli kapcsolatok
erősítése
• hagyományőrzés
• kiállítóhelyek bővítése (galéria, helyi művészek
kiállítása)
• közösségi ház a helyi szervezeteknek
• logisztikai lehetőségek (buszbérlés stb…)
• helyi tájékoztatás, helyi média fejlesztése (újság, TV,
rádió, internetes oldalak stb…)
Köz-Szféra:
• pályázati források összekapcsolása
• közszféra – civil szféra kapcsolatának bővítése
• tranzitforgalom kihasználása
• egészség turizmus fejlesztése
• lakosság érdekeltté tétele, szemléletformálás
• hátrányos helyzetű rétegek és a roma kisebbség
integrációját elősegítő programok
• szálláshelyfejlesztés

Vállalkozói Szektor:
• passzivitás, közömbösség – önös érdek
• rossz kommunikáció a köz – privát szféra között
• nincs vállalkozói marketing
• nincs kihasználva a turisztikai potenciál
• kereskedelem és szolgáltatás területén is elszívás (Pécs,
Kaposvár)
• tőkehiány, magas bérleti díjak
• ipari park hiánya, gyenge infrastr. (pl. járda), parkolók
VESZÉLYEK
Civil Szektor
• bizonytalanság, alulfinanszírozás
• a működési költségek tervezhetetlensége
• a fiatalok elvándorlása
• munkahelyek hiánya
• alacsony jövedelmi viszonyok
Köz-Szféra:
• a képzett munkaerő hiánya
• a munkaerő elvándorlása
• a lakosság érdektelensége
• elutasító hozzáállás
• elszegényedés
• az önerő hiánya
Vállalkozói Szektor
• elszívó erő ( Pécs, Bp, külföld )
• a régió lecsúszása folytatódik ( gazd / infra )

Vállalkozói Szektor:
• átlátható az érintett kör a város mérete miatt
• van helyben szakképzés
• Szükséges lenne a szigetvári expo és ehhez fizikai tér
• vállalkozókkal való jobb együttműködés
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A Swot-elemzés elkészítésekor szükségesnek látszott a szektorszempontokat is bevonni, annak érdekében, hogy az
elkészült elemzés átfogó és komplex legyen. Az összesítésnél tömörítésre törekedtünk, de meghagytuk a
szektorszerinti csoportosítást, így könnyen azonosíthatók a közös célok. A munka így három különböző csoportban
párhuzamosan folyt, az eredményeket pedig ezután egymásnak mutatták be a tervezők. A munkamódszernek
köszönhetően egy többszempontú háttérelemzés született, amelynek figyelemreméltó közös pontjai vannak:
Az erősségek tekintetében minden szereplő erőforrásnak tartja Szigetvár történelmi, kulturális és természeti
értékeit, beleértve a hagyománnyal bíró és színvonalas rendezvényeket is. A sokszínű és aktív civil szektor (ide
sorolva a TDM-et is) pozitívumként van jelen, e mellett, pedig még a hagyományos térségközponti szerep a
kereskedelem, az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás terén emelendő ki. Az erősségek számbavételekor, a
civilek a kulturális, közösségi erőforrások felől nézték a képet, a vállalkozók inkább a működési környezetre
koncentráltak, a legátfogóbb nézőpontot pedig az intézményi oldal képviselte, köszönhetően talán annak is, hogy
nagyon eltérő városi intézmények (könyvtár, gyermekjóléti központ, városüzemeltetetési kft., óvoda, önkormányzat)
vezetői, képviselő ültek egy asztalnál.
Jelzésértékű, hogy mindhárom szektor leghosszabb listája a gyengeségek rovatába került. Az összecsengés itt is
szembeötlő, de a szektorszempontok szintén árnyalják a képet. Valamilyen formában mindenhol megjelenik az
információhiány és az elégtelen kommunikáció, ami mellé passzivitás és érdektelenség társul. Ez azt jelzi, hogy a
tervezők tudatában vannak annak, hogy a folyamatos párbeszédhez legalább két aktív fél szükséges. Még fájóbb
pont a rossz infrastrukturális és szolgáltatási környezet, ami egyformán gátja a turizmus és a helyi közszolgáltatások
fejlesztésének. a legsúlyosabb problémának azonban az alacsony jövedelemszint valamint a munkahelyek és
párhuzamosan(!) a képzett munkaerő hiánya látszik. Ezzel együtt jár az elvándorlás, a lakosságfogyás és az
elöregedés is.
Optimizmust tükröz viszont az a tény, hogy a lehetőségek listája sem sokkal rövidebb. Összehasonlítva az erősségek
és gyengeségek rovattal, az is látszik belőle hogy itt már olyan eszközök, megoldási javaslatok formálódnak, melyek a
helyi erőforrásokra építve mutatnak fejlesztési irányokat. Az infrastrukturális fejlesztések és a programszerkezet
bővítése mellett legfontosabb talán, hogy valamilyen formában minden munkacsoportnál megjelenik a társadalmi
kapcsolatok erősítése (pl.: kistérségi összefogás, szemléletformálás, az integráció segítése, és a vállalkozókkal való
jobb együttműködés). Szerepel a szakképző intézmény és a szakképzés is, mint erőforrás és lehetőség, ami akár az
iskolarendszerű képzéseket, akár a felnőttképzést vesszük, elengedhetetlen a gazdaságfejlesztéshez
A veszélyek elemzése szektorszinten úgyszintén összhangban van, ami aláhúzza helyzetértékelés realitását. Az itt
kapott kép annál is szomorúbb, mivel olyan makrogazdasági folyamatokra utal, amelyeket helyi szinten nehéz
befolyásolni. Esetünkben tehát a helyi erőforrások és a támogatások ésszerű felhasználása még fontosabb, annak
érdekében, hogy a lehető legjobb állapotban tudjunk bekapcsolódni azokba az ágazatokba, ahol konjunktúra és
fejlődés várható.
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PEST-elemzés 2016.06.13. Vigadó Kulturális Központ
Political – Politikai környezet

Economy – Gazdasági környezet

• MEGOSZTOTTSÁG
• a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztésében pozitív
tendencia: a leghátrányosabbak vagyunk de jól működik a
jelzőrendszer
• bizonytalan megélhetés, a fiatalok elvándorlása, a szegénység
jelenléte és a mélyszegénység terjedése a térségünkben
• oktatás ??? kiszámíthatatlanság, bizonytalanság
• kis és középvállalkozások pályázati lehetőségeinek beszűkülése nem helytálló (erősen vitatott pont megj.: szerk.)
• kiábrándultság, apátia a közéleti részvétel iránt, elidegenedés a
politikától
• a vitakultúra alacsony színvonala, a politika rátelepülése a civil
szférára (átpolitizáltság)
• az önérdek előtérbe helyezése a közérdekkel szemben
• gyenge érdekérvényesítő képesség, a lobby-erő hiánya
• szakmai, politikai döntéshozók közötti kapcsolati háló hiánya
• a város méretéhez képest túlpolitizáltság jellemző, a társadalmi
párbeszéd hiánya (szekértáborok)
• a közéleti információ hiánya
• periféria politikai és gazdasági értelemben, másodrangú szerep,
leértékelődés, mellőzöttség
• politikai személyiségek, karizma nézőpont
• az intézményi önállóság csökken, vitatott, hogy ez jó-e?
• az önkormányzatok szerepe csökken
Social – Társadalmi környezet

• munkahelyek hiánya, alacsony jövedelmek, specifikált
munkaerő hiánya
• közterület fejlesztés egy-egy célra irányul
• Nincs megfelelő ár/érték arányú szállás ( 4* szálloda )
• alacsony színvonalú szolgáltatások – alacsony fizetőképes
kereslet
• Kitörési lehetőségek: a meglévő értékek megfelelő
kihasználása – vár, strand, sport, kultúra, helyi
rendezvények, helyi vállalkozások támogatásával
• regionális lejtő, peremterületen vagyunk
• vállalkozások tőkehiánya
• alacsony iskolázottság
• szakemberhiány, elvándorlás
• kényszervállalkozások jelenléte
• fejlesztés, innováció hiánya
• helyi szolgáltatók magas árai
• magas bérleti díjak
• meglévő ipari terület fejlesztése
• Gazdaságfejlesztési lehetőségek: termelői piac – helyi
együttműködés, expo helyszín – vállalkozások bemutatása

• a helyi társadalom megosztott (nincs összefogás, közös célok

• ÉPÍTETT KÖRNYEZET

hiánya)
• elöregedő
• elszegényedő
• érdektelen / passzivitás (társadalmi vagy közösségi)
• a társadalom informálásának hiánya
+ a közösségi terek kihasználtsága megfelelő
+ pozitív új tömegsport kezdeményezések
• egyéni érdekek előtérbe helyezése
• munkanélküliség (munkahelyek hiánya, szakképzetlenség,
motiváció hiánya)
• értékválság
• konszenzus hiánya (szervezetek között)
• a járási települések kommunikációjának hiánya
• fejlesztendő a járási közösségek kooperálása
• önkéntesség hiánya
+rendezvények rendszeressége
• rendezvény naptár / szervezői iroda hiánya
• alacsony iskolázottság
• értelmiség elvándorlása / hiánya
• mélyszegénység
+ kisebségek, hátrányos helyzetű rétegek integrációja
• előítéletes társadalom

- vásártér hiánya
- A szőlőhegy kulturális infrastruktúrája leromlott (zsibóti és
becefai kultúrházak)
- A Vigadó még mindig nincs befejezve
- A Zrínyi-vár rossz állapotban van (nem városi tulajdon)
- A közterek játszóterek, közparkok rendezésre, felújításra,
funkcióbővítésre szorulnak
- A sportlétesítményeket felújítani, bővíteni, fejleszteni kell
- A gyógyfürdő – strand bővítése (családbarát irányba)
- kerékpárút hiánya, körforgalom hiánya, parkolók száma,
állapota nem megfelelő
- A csónakázótó működtetése – nyári szabadtéri színpad,
kiülős vendéglátó egységek, turistaszállók kialakítása
- Szükséges lenne egy 4* gyógyszállodára és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokra
- klubhelyiségek – 100 – 150 fő fogadására (a Vigadó
színházterme túl nagy, az akusztikája sem jó)
- A belváros tehermentesítése, és a kórház jobb
megközelítése érdekében: elkerülő út !!!

Technological – technológiai, infrastrukturális környezet

• TECHNOLÓGIA
- megfelelő nagyságú színpad hiánya – technika (200 – 300 fő)
- Vigadóban mobil nézőtér kialakítása
- fesztivál eszközök
- WIFI hot spotok telepítése
- honlap és alkalmazásfejlesztés turisztikai céllal
-turisták részére eszközkölcsönzés pl.: kerékpár, riksa stb…
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A SWOT-elemzés utáni második lépcsőként, az eddigi gazdasági szektoronkénti beosztást megkevertük és négy
vegyes munkacsoportot alakítottunk ki melyek World Café módszerrel a PEST-elemzés egy-egy szempontját
tárgyalták. Az eredményeket az asztal jegyzője rögzítette, és 15-20 perc elteltével a csoportok, a jegyző kivételével
másik asztalhoz ültek. nagyjából egy óra leforgása alatt sikerült is elkészíteni az elemzést, amelyet az asztalok jegyzői
mutattak be, s a teljes plénum vitatott meg.
Nagyjából a SWOT-elemzés gyengeségek és veszélyek rovatában érintett pontok jöttek elő ismét, de sokkal
részletesebben és árnyaltabb összefüggésekben. Legnagyobb veszélyként talán a helyi társadalom újra
termelődésének elakadása jelenik meg, egyrészt az elöregedés és elvándorlás kapcsán, másrészt az együttműködési
lehetőségek beszűkülése miatt. Hiszen így sem új szereplők, sem új fórumok nem jelennek meg a közéletben. A
kapott eredményekből jól látszik, hogy minden súlyos társadalmi, gazdasági, politikai és infrastrukturális probléma
ellenére, a tervezésben résztvevőknek megvan az igénye és bátorsága ahhoz, hogy szembe nézzenek a problémákkal
és megoldási javaslatokat keressenek.

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
Hiányzó közösségi terek, funkciók biztosítása: A SWOT elemzésből és az azt követő szóbeli értékelésből is kiderült,
hogy Szigetvár remek adottságú középületekkel, közterületekkel rendelkezik, ezek állaga, felszereltsége,
elhelyezkedése azonban nem ideális. A CLLD forráskeret, viszont csak a legszükségesebb beruházásokra elegendő.
Szigetvár Város Önkormányzata több fejlesztési projektet is gondoz, a volt cipőgyár épületében sportkomplexum és
inkubátorház kialakítása van tervben, itt lehetnek a zenekarok próbahelyei is, egy barnamezős területek
rehabilitációját célzó pályázat segítségével. A CLLD-s forrást így kisebb volumenű, de több helyszínt lefedő közösségi
és kulturális célú beruházásokra tudjuk irányítani.
Szemléletformálás, aktivizálás: Minden oldalról előkerült a passzivitás és az érdektelenség. Szerencsére városon
belül van jó példa ennek az ellenkezőjére is. A közösségi aktivisták közösségfejlesztő hálózatba szervezése városi
szinten is látványos eredményt érhet el.
A vállalkozások működési feltételeinek javítása: A forrás- és tőkehiány mellett, az információhiány, a képzett
munkaerő hiánya merült fel leggyakrabban. A makrogazdasági mutatókat sajnos a nem befolyásolhatjuk helyben, de
amit a képzési és információs szolgáltatások biztosításával meg lehet tenni, az sem kevés.
Az együttműködések minőségének javítása: Legerősebben a vállalkozók szorgalmazták a jobb együttműködést,
egymással és a többi szektorral is.
A hátrányos helyzetű rétegek integrációja: Nemcsak az intézmények, az iskolák, a gyermekjóléti szolgálat, hanem
minden felelős szigetvári polgár tudja, hogy a szegénység, a kulturális szegénység és mélyszegénység jelen van a
városban és nem csökken. A Móra Ferenc lakótelep szociális rehabilitációjára már pályázott az önkormányzat,
azonban ha nyer a projekt, akkor is maradnak még szegregátum szerű területek a városban, nem is beszélve a
külterületi helyzetről. Ezért a probléma kezelésére, itt is kell eszközöket állítani.
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4. A stratégia jövőképe
Szigetvár legyen együttműködő közösségeken alapuló, szektorok közötti kooperációra képes, hagyományait
ápoló, értékeit megőrző, mégis folyamatosan megújuló város, mely szinergia hatásokra épülő aktivitásokat
támogat és fogad be.
(A Vigadó Kulturális Központban 2016. 06. 20-án közösségi tervezéssel készült jövőkép alapján)

5. A stratégia célhierarchiája
1.

Specifikus cél: Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése

A szigetvári helyi társadalom számos jól működő civil szervezettel rendelkezik, a város lakosságszámához mérten
viszont alacsony a tagok és az önkéntesek aránya. Az elöregedő társadalom, a jól képzett lakosok elvándorlása, a
kulturális és szabadidős szokások gyors változása miatt azonban az utánpótlás és a folytonosság nehezen
biztosítható. A helyi társadalmi tőke újratermeléséhez és bővítéséhez szükséges az önkéntes és civil szerepvállalás
erősítése, a hiányzó feltételek megteremtése és a meglévők javítása, valamint a szükséges tudás és információ
megosztása. A civil kezdeményezésen alapuló társadalmi aktivitással elérhető a közösségi terek jó kihasználtsága, a
városon belüli kapcsolatrendszerek fejlődése valamint a helyi társadalom és a helyi gazdaság
alkalmazkodóképességének javulása. A közösségi életben való önkéntes részvétel védőfaktorként szolgál a
szenvedélybetegségek, devianciák mentális betegségek által veszélyeztetett személyek és családok számára, ezáltal
csökkenti ezek kezelésének társadalmi költségeit, javítja az elért családok életminőségét. A helyi identitás fejlesztése
szintén a társadalmi kohézió erősítésének fontos eszköze, ezen kívül a város egyedisége, a hely szelleme, Szigetvár
szerepe a magyar és európai történelemben a városmarketing szempontjából is lényeges.
SWOT kapcsolódás: közszféra – civil szféra kapcsolatának bővítése; zenei fesztiválok, próbatermek kialakítása; kistérségi
összefogás, a határon túli kapcsolatok erősítése; hagyományőrzés; kiállítóhelyek bővítése (galéria, helyi művészek kiállítása);
közösségi ház a helyi szervezeteknek; helyi tájékoztatás, helyi média fejlesztése (újság, TV, rádió, internetes oldalak stb…)

Indikátorok:
2019

2020

2021

Összesen

Résztvevők száma a közösségi programokban:

500 fő

1500 fő

1000 fő

3000 fő

Önkéntes szervezők száma a közösségi programokban:

25 fő

75 fő

50 fő

150 fő

Az indikátor forrása: jelenléti ívek

2.

Specifikus cél: A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a szociokulturális
hátrányok leküzdése

Szigetvár perifériális elhelyezkedése és a viszonylagos fejletlensége egyszerre oka és következménye a hátrányos
helyzetű lakosság magas arányának. A munkahelyek hiánya, az alacsony képzettségűek magas száma, a jól képzett
lakosok elvándorlása és a beköltözők alacsonyabb státusza nem javítja a város gazdasági teljesítményét. A társadalmi
munkamegosztás kiterjesztéséhez, a magasabb hozzáadott érték helyi előállításához, a munkavállaláshoz szükséges
kompetenciák erősítése szükséges. A mélyszegénység és az ezzel járó súlyos családi és szociális problémák
kezeléséhez nem elég csak a munkavállaláshoz szükséges tudás átadása, a teljes életmódot, családi, közösségi és
társadalmi viszonyokat kell újraépíteni. Ez csak folyamatos jelenléttel, sok egymásra épülő komplex program
segítségével érhető el, a szociokulturális fejlesztés ennek a munkának az egyik legfontosabb eszköze
SWOT kapcsolódás: A hátrányos helyzetű rétegek és a roma kisebbség integrációját elősegítő programok, a város
lecsúszásának megakadályozása, a munkanélküliség csökkentése, a helyi munkaerő minőségének javítása.
Indikátorok:

2019

2020

2021

Összesen

A célcsoportból fejlesztő programba bevont személyek száma:

20 fő

60 fő

40 fő

120 fő

Az indikátor forrása: képzési szerződések, együttműködési
megállapodások, egyéni fejlesztési tervek.
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3.

Specifikus cél: A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése

A helyi gazdaság fejlettsége egyenes arányban áll a társadalmi munkamegosztásba bevont szereplők számával és a
kölcsönös bizalom színvonalával. Minél több és sokrétűbb a helyben elvégzett munka annál nagyobb a hozzáadott
érték, annál stabilabb a gazdasági szektor. Ehhez az egyenlő piaci feltételek mellett, közös értékek mentén kialakuló,
de a vállalkozások saját érdekeket is szolgáló együttműködések szükségesek. Az ilyen típusú együttműködések
természetes terepe, a szolgáltatás, a turizmus, a kulturális és kreatív ipar.
SWOT kapcsolódás: Szükséges lenne a szigetvári expora és ehhez fizikai térre; a vállalkozókkal való jobb
együttműködés; a humán erőforrás hiánya; passzivitás, közömbösség – önös érdek; rossz kommunikáció a köz –
privát szféra között; nincs vállalkozói marketing; nincs kihasználva a turisztikai potenciál; kereskedelem és
szolgáltatás területén is elszívás (Pécs, Kaposvár)
2019 2020 2021 Összesen
Indikátorok:
A gazdaságfejlesztési célú események száma:

1

9

5

15

A gazdaságfejlesztési tevékenységbe bevont szervezetek száma:

1

9

5

15

Az indikátor forrása: jelenléti ívek, együttműködési megállapodások

4.

Specifikus cél: A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése

Egy város arculatát, hangulatát leginkább a közös használatú terek esztétikája, rendeltetése adja meg. Szigetvár
ebből a szempontból gazdag történelmi örökséggel, ugyanakkor nagyon heterogén városszerkezettel rendelkezik. A
városban éppúgy található lakótelep, mint kertvárosias rész, falusi hangulat és történelmi belváros, vár és ipari
övezet, üdülő körzet és iskolacentrum. Van néhány emblematikus régebbi (Vigadó, Sóház Galéria) és néhány újabb
(Magtár, LISZI) közösségi tér is, azonban ezek nem egyenlő mértékben szolgálják a különböző városrészek lakóit,
részben pedig befejezetlenek, felújításra szorulók, ennek következtében elmarad a kihasználtságuk az elérhető
optimálistól. A közterületek megoszlása, állapota is nagy szórást mutat, használatuk sportra, kutya sétáltatásra
korlátozódik, a közösségi aktivitás ritka. A közösségi terek a közösségek által igényelt funkciókkal való megtöltése
már a 80-as évektől jelen van a magyar közművelődésben, lásd: a Makovecz-modellt, amelynek egyik legszebb, de
még mindig befejezetlen példája épp a Szigetvári Vigadó. E filozófia mentén a közösségi tervezési folyamat
eredményeire és az ez utáni lakossági konzultációra alapozva alakítjuk ki az egész várost lefedő, minőségi társas
együttléteket lehetővé tevő közterek és közösségi terek hálózatát.
SWOT kapcsolódás: közösségi terek mennyiségi, minőségi hiányosságai (próbatermek, játszóterek,
rendezvényhelyszínek, helytörténeti gyűjtemény); szükséges lenne a szigetvári expo és ehhez fizikai tér; elhanyagolt,
lepusztult területek közösségi terek, sétányok hiánya, meglévők rossz állapota.
Indikátorok:
Az infrastruktúrafejlesztésben érintett helyszínek száma:

2019

2020

2021

Összesen

11

0

0

11

TOP indikátorok:
PO16: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma: 10.728 fő, 2019.október 31-ig 10.728 fő (Szigetvár lakossága 10 és 11 ezer fő között ingadozik)
PO23 A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HKFS
keretében tervezett és végrehajtott programok száma: 30 program, 2019.október 31-ig 10 program
CO38 Városfejlesztés:
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek nagysága m2 : 10.000 m2, 2019.október 31-ig, 2000 m2
CO39 Városfejlesztés:
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek: 600 m2 2019.október 31-ig 200 m2
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6. Cselekvési terv
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása

Mikropolisz – a közösség és kultúrabarát város
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia I. ütem

JÖVŐKÉP

Szigetvár legyen együttműködő közösségeken alapuló, szektorok közötti
kooperációra képes, hagyományait ápoló, értékeit megőrző, mégis folyamatosan
megújuló város, mely szinergia hatásokra épülő aktivitásokat támogat és fogad be.

1. Specifikus cél:
műveletek:

Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése

2. Specifikus cél:
műveletek:

A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a

1.1 "LISZI" (Lakóközösségi Szolgáltató és Információs Iroda) mentorprogram
1.2 A közterületek, funkcióváltását, funkcióbővítését és az önkéntesség
terjesztését szolgáló közösségi programok támogatása
1.3 A fiatalok szabad idejének hasznos eltöltését és az önkéntesség terjesztését
szolgáló programok támogatása
1.4 Intézmények és civil szervezetek kiemelt kulturális jelentőséggel bíró, a helyi
közösség életében fontos szerepet játszó eseményei
1.5 A szigetvári helytörténeti gyűjteményeket múzeumpedagógiai eszközökkel
feldolgozó és bemutató helyi identitásfejlesztő programok támogatása
1.6 A helyi nyilvánosságot és identitást erősítő kezdeményezések támogatása

szociokulturális hátrányok leküzdése
2.1 Hátrányos helyzetű emberek integrációját segítő programok megvalósítása

3. Specifikus cél:
műveletek:

A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése

4. Specifikus cél:
műveletek:

A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése

3.1 A kulturális, turisztikai és kreatív iparban szereplő vállalkozások és civil
szervezetek klaszter típusú együttműködésének segítése, valamint
bemutatkozásukat, piacra jutásukat segítő térségi hatású rendezvények
támogatása

4.1
4.2
4.3
4.4

Közterek funkcióbővítő fejlesztése
Meglévő játszóterek fejlesztése
Részönkormányzati közösségi terek fejlesztése
Városrészi közösségi terek fejlesztése
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MŰVELETEK (I. ütem):
1. Specifikus cél: Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése
1.1 "LISZI" (Lakóközösségi Szolgáltató és Információs Iroda) mentorprogram
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár területén jelenleg már az Észak-nyugati városrészben működik egy Lakóközösségi Információs Szolgáltató
Iroda (LISZI). A kezdeményezés nagyon sikeres, jó gyakorlatként adaptálni érdemes a többi városrészben is, alkalmas
helyszínek: Észak-nyugati városrész: várhatóan jelenleg üresen álló presszó, Dél-keleti városrész: a Magtár
helytörténeti gyűjtemény épülete, Dél-nyugati városrész Tapa, Szőlőhegy-Zsibót -Becefa: A Szőlőhegyi, Zsibóti és
Becefai kultúrházak (a Szőlőhegyi Kultúrház/IKSZT központi szerepével). A megalapozó ERFA forrásból végrehajtott
infrastrukturális fejlesztés után a LISZI mentorprogram segítségével a városrészi lakóközösségek aktivistáit képessé
tesszük a közösségszervezési feladatok végrehajtására és biztosítjuk a programszervezéshez szükséges pénzügyi és
emberi erőforrást.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Közösségi munkások képzése, mentorálása, foglakoztatása, lakóközösségi aktivisták képzése. Közösségi felmérések
készítése, fórumok, műhelyek szervezése, közösségi programok támogatása, lakóközösségi szintű fejlesztési
koncepciók készítése. Önkéntesek bevonása, informális csoportok generálása, civil szervezetek megalakulásának
segítése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Előzmény: 2015.ben zárult a Közösségfejlesztés a Szent István lakótelepen (TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0007) című
projekt, a projektgazda: Szigetvári Római Katolikus Plébánia volt. A projekt eredményeként létrejött LISZI és a
fenntartására alakult Szent István Lakóközösségért Egyesület, a közösségi teret az Egyesület azóta is sikeresen
működteti. A városrész tervezői műhelyekben felmerült az igény, hogy a többi városrészben is legyen hasonló. A
művelet csak olyan projektet támogat, amely tartalmazza helyi szakemberek, mentorok képzését. Az infrastrukturális
fejlesztéshez ERFA, ebben a műveletben a humánerőforrás fejlesztéshez ESZA projektekből tervezünk forrást.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató közösségfejlesztésben jártas
szakemberrel vagy önkéntessel rendelkező civil szervezetek.
A művelet célcsoportja:
Elsődleges célcsoport a helyi közügyek iránt nyitott, szociálisan érzékeny lakosok, önkéntesek, civil szervezetek tagjai.
A mentorprogramban résztvevő városrészi aktivistákon keresztül a városrész teljes lakossága, kiemelten a közösségi
és kulturális szolgáltatásokhoz nehezebben hozzáférő hátrányos helyzetű emberek (álláskeresők, pályakezdők, GYESen, GYED-en lévők, nagycsaládosok, roma emberek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, megváltozott
munkaképességűek)
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A LISZI mentorprogram célja, hogy biztosítsa szigetvári közösségi terek rendeltetésszerű használatát, sikeres
lakóközösségi szintű közösségfejlesztő folyamatokat generáljon, növelje a civil aktivitást és az önkéntességet,
erősítse a társadalmi részvételt és befogadást. Ennek érdekében olyan tevékenységeket támogatunk, amelyek
hangsúlyt helyeznek a közösségi terek és közterületek önkéntes gondozására, lakossági igényeken alapuló
programok szervezésére és a nehezebben mozdítható társadalmi rétegek közösségi életbe való bekapcsolására.
Tervezett forrás:
Öt városrészre lakóközösségi aktivisták képzése, szakemberek, közösségi szervezők alkalmazása 18 millió Ft, Forrás:
TOP CLLD ESZA keret, Önrész 0 %
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projekt párhuzamosan indul a közösségi terek fejlesztésével, úgy hogy a lakóközösségi aktivisták képzése
befejeződjék, mire a felújított közösségi terek elkészülnek, de legkésőbb 2019 júniusában. A felhívást 2019
januárjában tesszük közzé, projektzárás 2020. december.
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1.2 A közterületek, funkcióváltását, funkcióbővítését és az önkéntesség terjesztését szolgáló közösségi
programok támogatása
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár szétszabdalt településszerkezete (a külterülettel együtt 5 körzet) a városrészeknek önálló arculatot biztosít,
a lakosok számára sajátos identitást eredményez. Ezt a szűkebb lakóközösségen belül a szomszédsági kapcsolatok,
önkéntes és civil aktivitások erősítésére is fel lehet használni. A lakóközösségek tevékenységének a legkézenfekvőbb
helyszínek a városrészben található közterületek és közösségi terek közösségi használatba vétele és gondozása. Ez
annál is inkább fontos, mert ez a fajta közösségi használat és figyelem segít visszaszorítani a rongálást és a nem
rendeltetésszerű használatot. Ebben a műveletben az erre irányuló, alulról jövő, helyi igényeken alapuló
lakóközösségi kezdeményezéseket támogatjuk.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Lakóközösségi kezdeményezésű városrészi programok támogatása, kiemelten a családi és a helyi identitást fejlesztő
rendezvények, közösségi akciók és önkéntes munkák, jótékonysági akciók, közösségi ünnepek.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A stratégia tervezési folyamatában azonosítottuk a fejlesztendő közterületeket és szükségleteket. A szigetvári
közterületek felújítását, funkcióbővítését követően a tartalmat, alulról jövő, a lakóközösségektől induló programok
támogatásával biztosítjuk. Más forrásból nem támogatható „mikro” projektek.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek
A művelet célcsoportja:
Elsődleges célcsoport: a városrészben aktív, a helyi közügyek iránt nyitott, szociálisan érzékeny lakosok, önkéntesek,
civil szervezetek tagjai. Civil szervezetek, helyi intézmények, helyi vállalkozók.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Elsősorban azok a programok kerülnek kiválasztásra, amelyek alulról jövő ötletre építenek, valós szükségletre
reagálnak, biztosítják az önkéntesek bevonását, hatékony foglakoztatását, a városrészben látható aktivitást és
eredményt mutatnak fel. Fontos szempont még a helyi intézmények és vállalkozók bevonása, az eredmények
fenntartása és minél több lakó megmozgatása.
Tervezett forrás:
Legalább 4, legfeljebb 5 projekt generálása, projektméret: 1.000.000 Ft, Összesen: 5 millió Ft, Forrás: TOP CLLD ESZA,
Önrész: 0%,
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projekt a köztér és játszótér felújítási projekt átadásával egy időben indul. A felhívást 2019 márciusában tesszük
közzé, projektzárás 2021 június.

1.3 A fiatalok szabad idejének hasznos eltöltését és az önkéntesség terjesztését szolgáló programok támogatása
Indoklás, alátámasztás:
A helyi társadalom működtetésének és újratermelésének alapvető feltétele, hogy az igények figyelembe vételével
lehetőséget biztosítsunk a fiatalok önszerveződésére. A szabadidő hasznos eltöltése elősegíti a közösségi élet
szabályainak elsajátítását. Védőfaktorként megelőzheti a szenvedélybetegségek, a devianciák és a mentálhigiénés
problémák kialakulását. A helyi identitás és a településhez való kötődés erősítésével pedig, ha nem is lassítja az
elvándorlást, de egy későbbi életszakaszban, a családalapítás idején újból visszacsábíthatja a fiatal családokat a
városba.
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A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Városi diákönkormányzat támogatása, helyi szintű ifjúsági felmérés készítése, az önkéntesség és a fiatalok
aktivitásának növelésére irányuló programok szervezése. Az ifjúság által használt intézmények hálózati
együttműködésének fejlesztése (Iskolák, sportegyesületek, kulturális és civil szervezetek részvételével).
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A művelet a felnőttekétől eltérő igényű ifjúsági korosztály társadalmi bevonását célozza, ez speciális a célcsoportra
szabott eszközöket és szaktudást igényel.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek és intézmények
konzorciuma.
A művelet célcsoportja:
A tágan értelmezett ifjúsági célcsoport 13-30 év között, beleértve a Szigetváron tanuló, de nem helyi, bejárói
fiatalokat, és a Szigetváron élő, de máshol tanulókat is.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A projekt támogatásának feltétele, hogy komplex módon, több tevékenységformával kínáljon a város kulturális és
civil életéhez kapcsolódási lehetőségeket az itt élő vagy tanuló fiatalok számára. Támogassa egy városi
diákönkormányzat munkáját, segítse elő a fiatalok valós igényein alapuló programok létrejöttét, biztosítsa a
közösségi terek kihasználtságát. Olyan projektet támogatunk, amelynek része az igényfelmérés és az ifjúsági
közösségek önszerveződésének segítése. Kiemelt szempont a szenvedélybetegségek, devianciák által leginkább
veszélyeztett korosztály számára olyan közösségi programok biztosítása, ahol biztonságos közegben próbálhatják ki
és fejleszthetik egyéni és közösségi kompetenciákat.
Tervezett forrás:
Legfeljebb 9 projekt, egy projekt méret 1.000.000 Ft. Összesen: 9.000.000 Ft, Forrás: TOP CLLD ESZA, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projekt a felújított közösségi terek és közterek átadásával egy időben indul. A felhívást 2019 márciusában tesszük
közzé, projektzárás 2021 június.

1.4 Intézmények és civil szervezetek kiemelt kulturális jelentőséggel bíró, a helyi közösség életében fontos
szerepet játszó eseményei
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár kulturális és közösségi életében fontos szerepet játszanak a nagy múltra visszatekintő intézményi és civil
rendezvények. A helyi identitás és a kulturális turizmus szempontjából is szükséges, hogy ezek a hagyományos
programok magas színvonalon, a helyi közösség minden tagja és turisták számára is elérhető módon valósuljanak
meg. A közösségi tervezési folyamat alátámasztotta a kulturális rendezvények fontosságát, minden esetben az
erősségek és a lehetőségek rovatba kerültek, de a másik oldalon sajnos megjelenik a forráshiány. A magas színvonalú
kulturális és közösségi rendezvények támogatása így kiemelten fontos, főként, mivel a kulturális turizmus kínálatának
színesítésével a helyi gazdasági potenciált is erősíti.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Hagyományos és innovatív, magas színvonalú kulturális programok, fesztiválok, rendezvények, kiállítások, előadások
szervezése. Szigetvár térségi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak erősítése, a helyi együttesek, művészeti
közösségek számára bemutatkozási lehetőségek biztosítása.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Szigetvár város önkormányzata a városi civil szervezetek számára pályázati úton csak egy minimális működési
költséget tud rendelkezésre bocsátani, közművelődési szerződéssel pedig a Vigadó Kulturális Központ, a Sóház
Galéria és a Szőlőhegyi Kultúrház (IKSZT) üzemeltetését biztosítja. Ezen felül minden programot a városi civil
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szervezetek pályázat, vagy önerő segítségével szerveznek. A színvonal folyamatos fenntartása és a turisztikai vonzerő
növelése érdekében fontos egy tervezhetőbb helyben elérhető forrás biztosítása is.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató intézmények és civil szervezetek
A művelet célcsoportja:
A művelet elsődleges célcsoportja a városi kulturális életben aktív intézmények és civil szervezetek köre és a
hozzájuk kapcsolódó alkotók, együttesek, művészeti csoportok. A másodlagos célcsoport a szigetvári lakosság és a
Szigetvárra látogató turisták.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztás feltétele, hogy a projektben be kell mutatni, miként kötődik az adott program, vagy programsorozat a
Szigetvárhoz, melyek azok az elemek, amelyek a helyi lakosok számára identitás építők, illetve a turisták számára
vonzóak lehetnek. Fontos szempont a program vagy programsorozat hagyományőrző/hagyományteremtő jellege,
fenntarthatósága, környezeti terhelése, és elérhetősége is.
Tervezett forrás:
Legfeljebb 12 projekt, projektméret legfeljebb 2 millió Ft, Összesen 18.000.000 Millió Ft, Forrás: TOP CLLD ESZA,
Önrész 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projektek 2020 elején indulhatnak. A felhívást 2019 novemberében tesszük közzé (hogy a pályázók még tudjanak
tervezni a 2020-2021-es programtervvel), projektzárás 2021 december.

1.5 A szigetvári helytörténeti gyűjteményeket múzeumpedagógiai eszközökkel feldolgozó és bemutató helyi
identitásfejlesztő programok támogatása
Indoklás, alátámasztás:
Szigetváron az utóbbi években jelentős közgyűjteményi fejlesztések történtek: a BAMEM (Bohár András Magyar
Elektrográfiai Múzeum), a Bosnyák Helytörténeti Kiállítás, a Török ház felújítása és berendezése, a Vármúzeum
kialakítása és újra nyitása. Ezen kívül óriási a régészeti és civil érdeklődés a Szőlőhegyen feltárt török kori település és
Szulejmán szultán türbéjének maradványai iránt. Mindez a helyi identitás fejlesztése és a kulturális turizmus oldaláról
is nagy kihívás elő állítja a közgyűjtemények fenntartóit gondozóit. Az eddig feltárt és bemutatott Szigetvárhoz
kapcsolódó nemzetközi szinten is figyelemre méltó kulturális örökség gazdagítása és hasznosítása a városfejlesztési
stratégia egyik kitörési pontja. A helyi gyűjtemények élményszerű bemutatása teheti egyedivé Szigetvár arculatát,
ami az itt élőknek legalább olyan fontos, mint a turistáknak.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A helyi közgyűjteményekhez kapcsolódó interaktív programok és szolgáltatások biztosítása (kézműves alkotó
műhelyek, játszóházak, interaktív informatikai eszközök, tartalomfejlesztés, installációs eszközök),
múzeumpedagógiai tematikák kidolgozása, szakértői szolgáltatások, oktatók, fellépők munkadíja, kiadványok,
fordítás, szerkesztés, informatikai fejlesztések.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A Szigetvári közgyűjteményi fejlesztések fenntarthatóságát és a helyi identitásba való szerves beépülését csak
rendszeres múzeumpedagógai szolgáltatások nyújtásával lehet biztosítani. Ennek érdekében érdemes városi szinten
egységben kezelni, a több kézben lévő gyűjtemények múzumpedagógiai felhasználását, mint ahogy a Zrínyi Várban
dolgozó szakemberek a gyakorlatban jelenleg is így kezelik. A még eredményesebb munkához azonban több program
és nagyobb interaktivitás szükséges, amit városi forrásból, vagy önkéntes munkával jelenleg nem lehet előteremteni.
Más operatív programokban nem szereplő fejlesztés.
A jogosultak köre:
Szigetvár város helyi önkormányzata, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató
intézmények, civil szervezetek egyénileg, vagy konzorciumban
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A művelet célcsoportja:
A művelet elsődleges célcsoportja, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, képzőművészettel,
múzeumpedagógiával foglalkozó intézmények, civil szervezetek, szakemberek köre. Másodlagos célcsoportja a helyi
lakosok, óvodások, iskolások, fiatalok, családok, helyi közösségek és a Szigetvárra látogató bel-és külföldi turisták.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztás feltétele, hogy részletes tervben, célcsoportokra lebontva (óvodás, általános-, középiskolás-, felnőtt
korosztályok, bel- és külföldi turisták) kell megtervezni a közgyűjteményekre épülő múzeumpedagógiai programot,
az ehhez szükséges eszköz, anyag és emberi erőforrás igényt, valamint az elért létszámot.
Tervezett forrás:
Legfeljebb 2 projekt, projektméret: 2.000.000 Ft, Összesen: 4.000.000 Ft, Forrás: TOP CLLD ESZA, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projektek 2020 elején indulhatnak. A felhívást 2019 novemberében tesszük közzé, projektzárás 2021 december.

1.6 A helyi nyilvánosságot és identitást erősítő kezdeményezések támogatása
Indoklás, alátámasztás:
Az egészséges helyi társadalomban a közélet a kulturális élettel szervesen összekapcsolódva a nyilvánosság előtt, a
nyilvánosság terében zajlik. Ehhez a nyilvános rendezvények mellett a helyi média részvétele, objektivitása is
szükséges. A helyi nyilvánosság színvonalának emelése történhet képzésekkel, és a helyi média felületének
növelésével, illetve a tudatos médiafogyasztási szokások terjesztésével is. Mindennek hatékony eszköze egy helybeni
időszaki kiadvány létrejöttének támogatása és a helyi tudósítók, kezdő, vagy önkéntes újságírók képzése támogatása.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Időszaki kiadvány megjelentetése legalább havonta egy alkalommal, fiatalok szakkörszerű bevonásával (média-, fotó, videó-, kiadvány-, és honlapszerkesztő szakkör, vagy szakkörök segítségével)
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A megjelenő papír alapú és elektronikus kiadvány terjesztése ingyenes, készítése szakemberek irányításával, de
önkéntes munkában zajlik. Feladata szigetvári kulturális élet bemutatása, a helyi identitás erősítése. Kizárólag
lakossági hirdetéseket tartalmazhat, jövedelmet nem termel, célja a tudatos médiafogyasztás terjesztése és a fiatal
tehetségek elindítása.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek nonprofit gazdasági
társaságok és szociális szövetkezetek
A művelet célcsoportja:
Elsődleges célcsoport: a média iránt érdeklődő fiatalok, önkéntesek, ilyen irányban tanuló diákok. Másodlagos
célcsoport: a kultúra és a közélet iránt érdeklődő személyiségek, civil szervezetek, intézmények a helyi média és
Szigetvár teljes lakossága.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A támogatott projekt módszertana biztosítsa a bevont önkéntesek számára a színvonalas tudásátadást, a megfelelő
eszközparkot. Állítson elő érdekes, jó minőségű a Szigetvári kulturális életet objektíven bemutató papíralapú és
elektronikus tartalmakat.
Tervezett forrás:
Legfeljebb 2 projekt, projektméret: 3.000.000 Ft, Összesen: 6.000.000 Ft, Forrás: TOP CLLD ESZA, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A felhívást 2018 novemberében tesszük közzé, projektzárás 2020. június.
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2.
Specifikus cél: A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése
és a szociokulturális hátrányok leküzdése
2.1 Hátrányos helyzetű rétegek integrációját segítő programok megvalósítása
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár város területén jelenleg a néhány kisebb szegregálódott településrész mellett a Móra Ferenc lakótelepen a
legsürgetőbb a tennivaló. Azonban a szegregációval sújtott városrészeken kívül is élnek hátrányos a helyzetű, vagy
erősen veszélyeztetett családok, csoportok. Szigetvár külterületén, a Szőlőhegy-Zsibót- Becefa részönkormányzat
területén, főként a komfort nélküli zártkerti ingatlanokban jelentős létszámú (700-800 Fő) lakosság él zömében
mélyszegénységben. Jellemző az alacsony iskolai végzettség és a tartós munkanélküliség, a rossz egészségi és
mentális állapot. Az itt élő családok számára a jövedelem kiegészítő képességét támogató, az életminőséget javító
szolgáltatások biztosítása kiemelt fontossággal bír. A foglalkoztathatóság javítása a helyi gazdaságot erősíti és
megadja a lehetőséget az elsődleges munkapiacra való visszatérésre.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Munkába ágyazott képzés, egyéni fejlesztés, mentorhálózat kiépítése. A saját kertben ház körül termelt élelmiszerek
saját célra történő feldolgozása, az egészséges táplálkozás és életmód elsajátításának támogatása. Sport, közösségi
és családi programok szervezése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Hátrányos helyzetű emberek, családok, (roma) közösségek bevonása. Egyéni és csoportos kompetencia-fejlesztés,
mentorálás, álláskeresési tanácsadás. Életmód- és mentálhigiénés tanácsadás, egészségfejlesztő programok, klubok
szervezése. A Tanoda-módszertanon alapuló fejlesztő programok, gyermekprogramok, játszóházak, sport, közösségi
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek illetve a Szigetvári
Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
A művelet/helyi felhívás célcsoportja:
Mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, álláskereső, pályakezdő vagy tartós munkanélküli személyek, illetve
családjaik, gyermekeik. Nagycsaládos, nehéz körülmények között élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező,
GYES-ről GYED-ről visszatérő, kevés munkatapasztalattal rendelkező nők. Szenvedélybetegségek, mentálhigiénés
problémák, devianciák által veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Nehéz körülmények között, esetleg egyedül élő,
rossz egészségi állapotban lévő idősek.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztás feltétele, hogy olyan komplex program jöjjön létre, egyszerre fejleszti az egyéni és társas
kompetenciákat, segíti az elsődleges munkapiacra való visszatérést és közösségfejlesztési folyamatokat indít el.
Tervezett forrás:
Legalább egy legfeljebb három projekt: projektméret: 3-4.000.000 Ft, Összesen: 10.000.000 Ft, Forrás: TOP CLLD
ESZA, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projekt a Zsibóti és Becefai közösségi terek felújításának befejezése után indul. A felhívást 2019 novemberében
tesszük közzé, projektzárás 2021 december.
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3. Specifikus cél: A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése
3.1 A kulturális, turisztikai és kreatív iparban szereplő vállalkozások és civil szervezetek klaszter típusú
együttműködésének segítése, valamint bemutatkozásukat, piacra jutásukat segítő térségi hatású
rendezvények támogatása
Indoklás, alátámasztás:
A szigetvári kulturális és kreatív iparban tevékenykedő szervezetek vállalkozások, a többi gazdasági szereplőhöz
hasonlóan tőkehiányban szenvednek. A civil szervezetek és vállalkozások részvételével megalakítandó kulturális és
kreatív ipari klaszter elősegíti a szektorok együttműködését, a hatékonyabb piacra lépést, a tőkebevonást és az
erőforrások jobb kihasználását. Mindemellett lehetőséget biztosít a tervezett szigetvári fejlesztések
összehangolására, piaci alapú tervezésére is. A klaszter hatékonyabban képes megjelenni a hazai és a nemzetközi
turisztikai piacon, jobb pozícióból tárgyal a potenciális partnerekkel. Szigetvár városában már másfél évtizede nincs
olyan gazdasági célú szakmai rendezvény, ami a város térségi, országos, nemzetközi kapcsolatait fejlesztené. A helyi
gazdaság fejlesztése csak akkor lehet sikeres, ha a város tágabb kapcsolatait is sikerül építeni, éppúgy a gazdaság,
mint a kultúra területén. A szakmai rendezvények és vásárok jó lehetőséget kínálnak a partnerkeresésre,
piacszerzésre, ugyanakkor alkalmat adnak az Önkormányzatnak, a szigetvári vállalkozásoknak, szolgáltatóknak, hogy
egységes fellépéssel tegyék vonzóvá Szigetvárt a befektetők körében. A szakmai rendezvényeken a vállalkozások,
cégek mellett szerepeltetni érdemes, a kulturális, felnőttképzési, településfejlesztési és turisztikai területeken
dolgozó civil szervezeteket is, hiszen a civil szektorban felhalmozott kapcsolati tőke nem ritkán felülmúlja vállalkozók
kapcsolatrendszerét.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Térségi hatású szakmai vásár, termelői piac és expo valamint turisztikai célú rendezvények szervezése. Szigetvár
szűkebb és tágabb vonzáskörzetében működő civil szervezetek számára civil börze megszervezése. Rendezvény
előkészítő, igényfelmérő kutatások, workshopok, szakmai képzések, műhelymunkák, hálózatépítés, partnerkeresés,
rendezvényeken, vásárokon való megjelenés, marketing.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A szigetvári kulturális és kreatív ipari klaszter fő tevékenysége a helyi gazdasági erőforrások összehangolása, a fölös
kapacitások kihasználása, új piacok szerzése és új szolgáltatások bevezetése a szigetvári turizmus fejlesztése
érdekében. A projektek a helyi önkormányzat és önkormányzati intézmények, civil és gazdasági szereplők térségi,
országos és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését szolgálják.
A jogosultak köre:
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek, a Szigetváron működő
Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete, helyi vállalkozások.
A művelet célcsoportja:
A kulturális és kreatív iparban, valamint a turizmus területén működő vállalkozások és civil szervezetek, vállalkozások
és szakemberek.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A támogatott projektnek le kell fedni a kulturális és kreatív iparban Szigetváron tevékenykedő szervezetek minden
típusát. A klaszter szervezésében törekedni kell az értékesítési láncok kialakítására és az egymást kiegészítő
szolgáltatások összekapcsolására. A kiválasztott projekt mutasson be olyan tematikát, amely alapján az üzleti
szereplők számára is vonzó Expo-t lehet szervezni, Az elsődlegesen civilek számára szervezett Civil Börze tervezett
résztvevői köre reprezentálja Szigetvár és térsége teljes civil spektrumát. Adjon módszert tartalmas
együttműködések kimunkálására, törekedjen hagyományteremtő rendszeres program megalapozására.
Tervezett forrás:
Három projekt, egyenként 4-5.000.000, Ft, összesen 13,333 millió Ft, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A projekt 2019 közepén indulhat. A felhívást 2019 márciusában tesszük közzé, projektzárás 2021 június.
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4. Specifikus cél: A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése
4.1 Közterek funkcióbővítő fejlesztése
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár város településszerkezete nem egységes. A zöldterületek, közterületek aránya városi szinten magas,
azonban ez városrészi szinten nagy szórást mutat és a közterületek állapota is fejlesztésre, funkcióbővítésre szorul.
Kevés az utcabútor, nincsenek lakóközösségi, szomszédsági összejövetelek megtartására alkalmas felületek. A
lakóközösségek igényeinek figyelembe vételével ezért a városi közparkok közösségi célú fejlesztése szükséges.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Utcabútorok, napvitorlák, térelemek, filagóriák telepítése, különböző játékokhoz alkalmas pályák kialakítása
valamint, szoborfelújítás, áttelepítés, szeméttárolók telepítése, sétányok rendezése, kialakítása, növények ültetése,
egyes esetekben közművesítés.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A szigetvári közterületek karbantartását, gondozását a Kisváros Nonprofit Kft., mint városüzemeltetési szervezet
végzi, nagyrészt a közmunka program segítségével. Fejlesztésre, funkcióbővítésre pályázati források segítségével van
lehetőség, eddig a városközpont részbeni felújítása történt meg, viszont esedékes a Zrínyi tér (főtér) további, és a
belvárosi és lakóövezeti parkok, terek, rendezése, funkcióbővítése is: Deák tér, Radován tér, Tapa, Turbéki utca.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
Az elsődleges célcsoport a szigetvári lakosok, családok, a városrészi helyi lakóközösségek, a szigetvári civil
szervezetek. Másodlagos célcsoport a városba látogató turisták és a városkép minőségének javításán keresztül, a
turisztikai forgalom fokozásával a szigetvári vállalkozások.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A közterületek fejlesztésének célja, hogy Szigetvár minden városrészében legyen olyan felület, ahol a lakóközösségek
tagjai spontán, vagy szervezett módon találkozhatnak, kisebb közösségi eseményeket szervezhetnek és/vagy
kulturált környezetben pihenhetnek. A művelet a lakókörnyezet minőségének javításával és a közösségi események
számának emelésével járul hozzá a város népességének megtartásához.
Tervezett forrás:
Öt fejlesztési helyszín, 1-5 projekt. Összesen: 69.166.000 Ft. Forrás: TOP CLLD ERFA keret, Önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A közterületek fejlesztése a stratégia megvalósításának elején indul, a közterületek funkcióbővítését és közösségi
hasznosítását célzó ESZA projektek a következő ütemben indulnak. A felhívást 2018 novemberében tesszük közzé,
projektzárás 2020 december.

4.2 A meglévő játszóterek fejlesztése
Indoklás, alátámasztás:
A kisgyermekes családok számára a játszótér a városban az egyik legfontosabb találkozási pont. A szigetvári
játszóterek viszont sajnos nincsenek olyan állapotban, hogy a gyermekek is hosszan és szívesen használják őket. A
felújított, bővített játszóterek a spontán közösségszerveződés olyan színhelyei lesznek, ahol szülők és gyerekek is be
tudnak kapcsolódni a város és a szűkebb városrész közösségi életébe. Szükséges továbbá néhány mobil játék
beszerzése, melyek a különböző szabadtéri helyszíneken felállíthatók és igény szerint áttelepíthetők.
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A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Játszótéri gyermekjátékok felújítása javítása, új játékok beszerzése, utcabútorok, szeméttarolók telepítése, járdák,
sétányok felújítása.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A művelet csak meglévő játszóterekre vonatkozik, parkokra, újonnan kialakítani kívánt játszótérre nem.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
Az elsődleges célcsoport a szigetvári lakosok, kiemelten a gyermekek és a kisgyermekes családok. Másodlagos
célcsoport a városkép javításán keresztül a helyi lakóközösség.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Legfontosabb szempontok, a biztonság és a költséghatékonyság. E mellet a tartósság, az esztétikum és a környezeti
terhelés csökkentése lesz még döntő.
Tervezett forrás:
Egy projekt 20 millió Forint, Összesen 20 millió Forint, forrás: TOP CLLD ERFA keret, önrész: 0%
Forrás ütemezése, a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A játszóterek fejlesztése a stratégia megvalósításának elején indul
A felhívást 2019 januárjában tesszük közzé, projektzárás 2020 december.
4.3 Részönkormányzati közösségi terek fejlesztése
Indoklás, alátámasztás:
Szigetváron a részönkormányzat területén lévő közösségi terek felújításra, fejlesztésre, funkcióbővítésre szorulnak. A
Szőlőhegyi részen működő kis alapterületű IKSZT nem tudja kiszolgálni a részönkormányzat területén osztozó,
három, egymástól és Szigetvártól viszonylag távol eső településrészeket. A legsürgősebb felújításra, bővítésre,
eszközfejlesztésre, a Szőlőhegy-Zsibót-Becefa részönkormányzat területén a zsibóti és becefai kultúrházakban van
szükség, annak érdekében, hogy az ottani lakosságot célzó szociokulturális fejlesztések minél előbb elindulhassanak.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Szigetelés, nyílászárócsere, tetőfelújítás. Szociális helyiségek elújítása, bővítése, burkolatok vezetékek cseréje.
Informatikai eszközök és társasjátékok, sporteszközök beszerzése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A külterületi kultúrházak felújítása, használatba vétele nem várathat magára, azonban érdemes egy alhálózat
módjára kezelni(a Szőlőhegyi IKSZT-vel együtt), a három házat, mert az itt élő lakosság igényeinek feltárása és az erre
reagáló szolgáltatások biztosítása speciális szakértelmet igényel.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
A Szőlőhegy-Zsibót-Becefa részönkormányzat területén élő lakosság, kiemelten a mélyszegénységben élő, hátrányos
helyzetű, álláskereső, pályakezdő vagy tartós munkanélküli személyek, illetve családjaik, gyermekeik. Nagycsaládos,
nehéz körülmények között élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, GYES-ről GYED-ről visszatérő, kevés
munkatapasztalattal rendelkező nők. Szenvedélybetegségek, mentálhigiénés problémák, devianciák által
veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Nehéz körülmények között, esetleg egyedül élő, rossz egészségi állapotban
lévő idősek.
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Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A projekt legyen költséghatékony, tegye használhatóvá a Zsibóti és Becefai kultúrházakat, biztosítsa a további
fejlesztés lehetőségét.
Tervezett forrás:
Egy projekt, összesen: 20.000.000 Ft, forrás: TOP CLLD ERFA keret, önrész 0%
Forrás ütemezése a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A külterületi kultúrházak fejlesztése a stratégia megvalósításának első ütemében indul, annak érdekében, hogy
helyszínt biztosítson a következő ütemben indítandó szocikulturális szolgáltatásokhoz és hogy a helyi közösségek
minél előbb használatba vegyék. A felhívást 2018 novemberében tesszük közzé, projektzárás 2020 december.

4.4 Városrészi közösségi terek fejlesztése
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár város településszerkezetére jellemző a négy belvárosi és egy külterületi kerületre osztható
településszerkezet. A városrészek eltérő funkciókkal, lakókörnyezettel, közlekedési kapcsolatokkal és
infrastruktúrával rendelkeznek. A városrész lakókörnyezetének minőségét nagymértékben meghatározza, hogy
milyen közösségi terekkel rendelkezik és a közösségi terek milyen közösségi funkciók működését teszik lehetővé. A
szétszabdalt városszerkezet miatt szükséges egy olyan teljes települést lefedő közösségi tér hálózat kialakítása, amely
egyrészt biztosítja a helyi lakóközösségek számára a közösségi tér használatát, másrészt egységes városi hálózatot
alkotva biztosítja minden szigetvári lakos számára az azonos színvonalú közösségi és kulturális szolgáltatásokhoz való
hozzáférést. A hálózat a kapcsolódó ESZA projekttel együtt, megteremti városi szintű közösségfejlesztési
tevékenységek számára az infrastrukturális feltételeket.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Közösségi házak felújítása, korszerűsítése (nyílászárócsere, tető, szigetelés, vízvezeték és elektromos vezetékek
cseréje, installációs eszköz- és tartalomfejlesztés), eszközbeszerzés.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A műveletben városrészenként egy meglévő közösségi tér felújítását, eszköz- és tartalomfejlesztését támogatjuk. a
Dél-Keleti városrészben, a Magtárban (helytörténeti kiállítás és közösségi tér) eszközökkel érdemes fejleszteni,
valamint a belvárosi: a Sóház Galériában van szükség beavatkozásra. Az Észak-nyugati városrészben működik a LISZI,
itt szintén eszközfejlesztéssel kell beavatkozni, a Dél-nyugati városrészben pedig nincs alkalmas épület, itt egy másik
művelettel, közterület fejlesztéssel biztosítjuk a közösségi teret.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
Az elsődleges célcsoport a helyi lakosság, ezen belül a közösségi és kulturális rendezvények iránt érdeklődő, aktív
rétegek. A művelet további célcsoportjai kiemelten a kisgyermekes családok és a fiatalok, egyedülálló idősek,
veszélyeztetett, hátrányos helyzetű csoportok (álláskeresők, pályakezdők, GYES-en, GYED-en lévők, nagycsaládosok,
roma emberek, mozgáskorlátozattak, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek). Az intézményhálózat a
lakóközösségek fejlődésének, civil szervezetek működésének és alapításának is a katalizátora lesz és segíti az
esélyegyenlőség városi szintű megvalósítását, a Vigadó Kulturális Központ szakmai irányításával (a kapcsolódó ESZA
projekten keresztül).
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A fejlesztés biztosítson eszközt és teret a civil és önkéntes aktivitások növeléséhez, járuljon hozzá a társadalmi
részvétel és a helyi identitás erősítéséhez .A közösségi terek fejlesztésének célja, hogy az időjárástól függetlenül
minden városrész lakóközösségének legyen olyan közösségi tere, ahol találkozhat, programot szervezhet, illetve ahol
civil szervezetek, vagy önkéntesek munkát végezhetnek, közösségi célú szolgáltatásokat nyújthatnak, alkalmilag vagy
rendszeresen.
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Tervezett forrás:
3 projekt, 4-8.000.000 Ft projektenként, összesen: 20.000.000 Ft, forrás: TOP CLLD ERFA keret, Önrész: 0%
Forrás ütemezése a megvalósítás tervezett időintervalluma:
A belterületi kultúrházak fejlesztése szintén a stratégia megvalósításának első szakaszában indul, annak érdekében,
hogy minél hamarabb teret adjon a kapcsolódó ESZA és egyéb forrásokból, önerőből megvalósított közösségi
kezdeményezéseknek. A felhívást 2019 januárjában tesszük közzé, projektzárás 2020 december.

A EGYÉB FORRÁSOK TERHÉRE A MÁSODIK ÜTEMBEN TERVEZETT MŰVELETEK:
1. Specifikus
cél:
műveletek:

Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése
1.7 Civil közösségek háza – működési és szakmai szolgáltatások biztosítása szigetvári
amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek számára

2. Specifikus
cél:
műveletek:

A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a
szociokulturális hátrányok leküzdése
2.2 A Szigetváron élő hátrányos helyzetű emberek integrációját segítő programok
megvalósítása II. ütem

3. Specifikus cél:
műveletek:

A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése
3.2 A helyi gazdaság és humánerőforrás fejlesztése és mentorhálózat a szociális
szövetkezetek és kkv-k erősítésére.
3.3 A Co-working office továbbfejlesztése a Vigadó Kulturális központban
A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése
4.5. Vigadó fejlesztése
4.6 Mobil közösségi tér kihelyezése
4.7 Inkubátorház kialakítása amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek számára

4. Specifikus cél:
műveletek:

1.

Speciális cél: Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése

1.7 Civil közösségek háza – működési és szakmai szolgáltatások biztosítása szigetvári amatőr művészeti csoportok
és civil szervezetek számára
Indoklás, alátámasztás:
A HKFS megvalósításának I. üteme után, a II. ütemben az infrastruktúra-fejlesztéssel párhuzamosan, a szigetvári
amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek számára a helyszínbiztosítás mellett szakmai szolgáltatásokat is
nyújtunk. A Civil közösségek háza, a Vigadó Kulturális Központ szolgáltatásait kiegészítve, próbahelyszínt,
rendezvénytechnikát, irodai szolgáltatásokat, pénzügyi és menedzsment tanácsadást, szakmai és érdekképviselet
fórumokat szervez a városban működő amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek számára.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Közösségi ház üzemeltetése, szakemberek
irodafelszerelések, irodai anyagköltség, weblap,

foglalkoztatása,

képzések,

szakmai

programok

szervezése,

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A HKFS I. ütemének zárása után, a II. ütemben a szigetvári amatőr művészeti csoportok szakmai támogatása a Vigadó
Kulturális Központ szakmai tevékenységével összhangban azokon a területeken, ahol a Vigadó (próbatermek, irodák)
kapacitáshiánnyal küzd.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
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A művelet célcsoportja:
A Szigetváron működő, induló saját próbahelyszínnel nem rendelkező amatőr művészeti csoportok, egyesületek,
közösségek, civil szervezetek, önkéntesek és a szigetvári közönség.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A projekt mutassa be a célcsoport támogatására biztosított szolgáltatásokat. Vázolja az együttműködési
lehetőségeket.
Projektméret: 15.000.000 Ft

2. Speciális cél: A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése és a szociokulturális
hátrányok leküzdése
2.2 A Szigetváron élő hátrányos helyzetű emberek integrációját segítő programok megvalósítása II. ütem
Indoklás, alátámasztás:
A HKFS I. ütemének megvalósítása valószínűleg nem számolja fel a mélyszegénységet Szigetváron. A probléma
kezelése generációkon átívelő feladat. Ezért a II. ütemben is biztosítjuk az elsőben bevezetett szolgáltatásokat.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Hátrányos helyzetű emberek, családok, (roma)közösségek bevonása. Egyéni és csoportos kompetencia fejlesztés,
mentorálás, álláskeresési tanácsadás. Életmód- és mentálhigiénés tanácsadás, egészségfejlesztő programok, klubok
szervezése. A Tanoda-módszertanon alapuló fejlesztő programok, gyermekprogramok, játszóházak, sport, közösségi
és családi programok, igény szerint nemzetiségi programok megtartása
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A HKFS megvalósításánek II. ütemében a projekt Szigetvári Helyi Közösség teljes akcióterületét célozza meg.
A jogosultak köre: Ebben a pontban nevezzék meg, hogy kik lehetnek a támogatás jogosultjai.
Szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató civil szervezetek, illetve ezek
konzorciuma valamint a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
Mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, álláskereső, pályakezdő vagy tartós munkanélküli személyek, illetve
családjaik, gyermekeik. Nagycsaládos, nehéz körülmények között élő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező,
GYES-ről GYED-ről visszatérő, kevés munkatapasztalattal rendelkező nők. Szenvedélybetegségek, mentálhigiénés
problémák, devianciák által veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Nehéz körülmények között, esetleg egyedül élő,
rossz egészségi állapotban lévő idősek.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztás feltétele, hogy olyan komplex program jöjjön létre, egyszerre fejleszti az egyéni és társas
kompetenciákat, segíti az elsődleges munkapiacra való visszatérést és közösségfejlesztési folyamatokat indít el.
Projektméret:10.000.000 Ft

3. Speciális cél: A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése
3.2 A helyi gazdaságot és humánerőforrást fejlesztő képzések és mentorhálózat a szociális szövetkezetek és a
kkv-k erősítésére
Indoklás, alátámasztás:
A HKFS közösségi tervezési folyamatában szükségletként több oldalról felmerült az együttműködés és a szektorok
közötti jobb kommunikáció igénye. Az információ áramoltatás és az együttműködési lehetőségek naprakész
megismerése hálózati működésben valósítható meg hatékonyan. Ennek érdekében a helyi vállalkozások fejlődését
és piacra jutását segítő képzéseket, kommunikációs tréningeket és egy folyamatos tanácsadást biztosító
mentorhálózatot alakítunk ki, kiemelt figyelemmel az induló szociális szövetkezetek támogatására.
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A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Üzleti és kommunikációs képzések, tréningek, egyéni és csoportos tanácsadások szervezése, workshopok,
gazdaságfejlesztési célú szakmai rendezvények szervezése, mentorhálózat megszervezése induló vállalkozások és
szociális szövetkezetek támogatására
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A művelet célja a szociális szövetkezetek indulásának segítése, az álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek és a helyi
gazdaság az üzleti környezetének javítása, az együttműködést segítő képzésekkel, információ szolgáltatással és
hálózatépítéssel.
A jogosultak köre:
Szigetvári, vagy Szigetváron legalább két éves működést felmutató Civil szervezetek, vállalkozások (szövetkezetek)
egyénileg, vagy konzorciumban
A művelet célcsoportja:
A művelet elsődleges célcsoportja a Szigetváron élő álláskeresők, a Szigetváron tevékenykedő induló- és
kisvállalkozók valamint a szociális szövetkezetek vezetői, tagjai.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A kiválasztás feltétele, hogy minél szélesebb körben elérhető, jó minőségű, a munkapiacra való visszatérést
elősegítő, az üzleti kommunikációt és együttműködést hatékonyabbá tevő képzések és hálózatfejlesztési
tevékenységek szerepeljenek a projektekben.
Projektméret: 20.000.000 Ft

3.3 A Co-working office továbbfejlesztése a Vigadó Kulturális központban
Indoklás, alátámasztás:
A szigetvári helyi gazdaság fejlesztésére indított műveletek kifutása után, a Szigetvári Vigadó Kulturális Központ, mint
a helyi gazdaság- és közösségfejlesztési folyamatok bázisa tovább folytatja koordináló, szervező tevékenységét,
ennek keretében „co-working office” szolgáltatásokat nyújt, a szigetvári vállalkozók, vállalkozások számára.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Közösségi iroda üzemeltetése, szakemberek foglalkoztatása, képzések, szakmai programok szervezése,
irodafelszerelések, irodai anyagköltség, marketing anyagok, weblap.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A projekt a HKFS I. ütemének zárása után a Vigadó Kulturális Központ közösség és gazdaságfejlesztési
tevékenységének támogatását biztosítja.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
A művelet elsődleges célcsoportja a Szigetváron élő álláskeresők, a Szigetváron tevékenykedő induló- és
kisvállalkozók, a szociális szövetkezetek vezetői, tagjai valamint a kulturális és kreatív iparban tevékenykedő
szervezetek.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A projekt mutassa be a szigetvári vállalkozásokat segítő konkrét szolgáltatási palettát, vázolja a vállalkozói szektor
fejlesztésének tervét.
Projektméret: 15.000.000 Ft
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4. Speciális cél: A közösségi és a kulturális infrastruktúra fenntartható fejlesztése
4.5 Többfunkciós közösségi, turisztikai, konferencia és üzleti központ kialakítása a Vigadó Kulturális Központ
fejlesztésével és funkcióbővítésével (kulcsprojekt)
A fejlesztés célja, hogy Vigadó Kulturális Központ funkcióbővítésével a város igazi központja, agórája legyen. A Vigadó
park rendezvényhelyszínné alakításával többfunkciós pezsgő közösségi teret viszünk a belvárosba, az
eszközfejlesztéssel pedig egy térségi, országos és nemzetközi viszonylatban is versenyképes konferencia és
rendezvényhelyszínt alakítunk ki, amely közösség- és gazdaságfejlesztési módszertani központként is működik. A
Vigadó nemcsak színvonalas közösségi programok helyszíne, a szigetvári közösségek bázisa és közösségfejlesztési
folyamatok elindítója lesz, hanem vonzó turisztikai eseményeknek, szakmai konferenciáknak és vásároknak is
otthont ad, így a város és a térség társadalom- és gazdaságfejlesztési központjává válik, ami Szigetvár tőkevonzó
képességét is javítja és a fenntartást is segíti.
Indoklás, alátámasztás:
A Vigadó Kulturális Központ Szigetvár egyik szimbóluma, jelenleg városi és térségi kulturális központként,
rendezvényhelyszínként működik, azonban nem alkalmas egész-, vagy többnapos rendezvények lebonyolítására. A
nyugati szárny alsó fele még üres, befejezetlen, technikai felszerelése hiányos, a Vigadó park funkcióhiányos. Ebben
a formában a kihasználtság sem megfelelő és a fenntartási költség is magas. E mellett a közösségi tervezési folyamat
során is világossá vált, hogy a gazdaságfejlesztési tevékenységek (konferenciák, workshopok, képzések, szakmai
vásárok, termelők, vállalkozások bemutatkozása) számára szükséges egy térségi, nemzetközi vonzerővel rendelkező
versenyképes szolgáltatási színvonalú helyszín kialakítása.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Vigadó fejlesztés: alsó szint nyugati szárny: konyha (30 millió), kihúzható tribün 120 főre (15 millió) konferencia
technika (LED-fal, tolmácsgép 10 millió). Vigadó udvar (100 millió): szabadtéri rendezvényudvar, agóra, padlóval,
széles kerengővel, ami középen burkolattal ellátott rendezvénytér 15 x 10 méter nagyságban. A nyitott oldalra a
szociális helyiségek, pavilonok körben (legalább 15 db. vízzel, villannyal ellátva), wc, büfé, öltözők kialakítása, kültéri
székek, sörpadok beszerzése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Előzmény: DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0001 kódszámú pályázat Szigetvár Város történelmi városközpontjának
funkcióbővítő rehabilitációja "Oroszlánszív" projekt: A pályázat keretein belül valósult meg a Zrínyi tér és közvetlen
környezetének felújítása térburkolattal történő ellátása, ÁNTSZ melletti parkoló, Vigadó melletti parkoló kialakítása,
Vigadó épület felújításának első üteme. A kivitelezési munkák 2013 augusztusában fejeződtek be, azonban a nyugati
szárny alsó szintje csak szerkezetkész állapotban a van, a rendezvénytechnika hiányos, a Vigadó park rendezése
pedig szintén elmaradt. A tervezett fejlesztésekkel a Vigadó Kulturális Központ teljes mértékben el tudná látni a
városi és térségi kulturális, közösség- és gazdaságfejlesztési feladatait.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
A fejlesztés elsődleges kedvezményezettjei a szigetvári lakosok, civil szervezetek és vállalkozások. Azonban a
közösség- és gazdaságfejlesztő tevékenység - a kapcsolatépítés révén - túlmutat a városhatáron, ezért a város
vonzáskörzetében élő lakosság és az ott működő civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok is haszonélvezői
a projekteknek. Még tágabb körben pedig a Vigadó Kulturális Központ mint szakmai- módszertani központ a
kulturális alapú város- és térségfejlesztésben érdekelt szervezetek számára országos és nemzetközi szinten is szakmai
támogatást nyújt.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A Vigadó Kulturális Központ fejlesztése a kulturális alapú városfejlesztés gerince, a helyszínnek Szigetváron belül
nincs alternatívája. A projekt elvárt hatása, hogy a többfunkciós hasznosítás ne csak a fenntartást segítse, hanem
hatékonyabbá tegye a gazdaság- és társadalomfejlesztői tevékenységeket, szinergia hatásokat és eddig ki nem
használt erőforrásokat szabadítson fel.
Projektméret: 160.000.000 Ft
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4.6 Mobil közösségi tér kihelyezése
Indoklás, alátámasztás:
Szigetvár egyetlen városrésze a Dél-nyugati, ahol nincs fedett közösségi tér. Van egy feltöltött tó (később
szeméttelep) helyén keletkezett hatalmas rét, amelynek közösségi hasznosítása a városrészi műhelymunkán is
előkerült. Elindult egy köztér rendezési folyamat, mely a 4.1 műveletben is szerepel. Erre a területre helyezzük ki a
mobil LISZI-t, amelynek segítségével önkéntes munkával és egyéb források felhasználásával a városrész lakói helyben
is számos szolgáltatást érhetnek e.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Mobil lakóközösségi információs és szolgáltató iroda (konténeriroda) beszerzése, felszerelése és telepítése,
eszközfejlesztés.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A Dél-nyugati városrészben a Tapa nevű nyílt téren mobil lakóközösségi információs és szolgáltató iroda telepítése.
Közösségi tervezési folyamat elindítása, fejlesztési koncepció kidolgozása, forrásszerzés. Önkéntes munkával a Tapa
tér arculatának átformálása a lakóközösség igényei szerint.
A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
A Dél-nyugati városrész lakossága, helyben aktív személyiségek, civil szervezetek, vállalkozások, fiatalok közösségei,
nyugdíjas klubok, sportegyesületek, baráti körök.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A Tapa tér közösségi hasznosítása egy hosszú távú fejlesztési folyamat eredménye lehet, a mobil LISZI telepítése
ennek a folyamatnak az első lépése. A Műveletben olyan projektet támogatunk amely reélis ütemezésben bemutatja
ennek a közösségfejlesztési folyamatnak a módszertanát lépéseit, várható eredményeit.
Projektméret: 15.000.000 Ft

4.7 Inkubátorház kialakítása amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek számára
Indoklás, alátámasztás:
Szigetváron számos zenei és táncegyüttes működik, informális csoportként, vagy egyesületi formában. Főként az
induló zenekaroknál és az oktatási intézményekhez nem köthető csoportoknál komoly nehézséget okoz a
próbahelyszínek szűkössége. A Vigadó Kulturális Központ egyszerre egy együttes számára tud próbahelyszínt
biztosítani, akkor, ha nincs más párhuzamos program. Ez az élénk Szigetvári zenei élet miatt feltétlenül szükséges, de
nem elegendő. A tervezett helyszínen a próbahelyiségek, öltözők, mosdók, melegítőkonyha és étkező mellett a
csoportok számára irodai szolgáltatásokat is biztosítunk.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A egy megfelelő méretű, önkormányzati tulajdonban álló épület felújítása, korszerűsítése (nyílászárócsere, tető,
szigetelés, burkolatok, vízvezeték és elektromos vezetékek cseréje, öltözők, mosdók, irodák és melegítőkonyha
kialakítása)
Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A projekt a CLLD tartalék keret terhére a Mikropolisz – a közösség és kultúrabarát város HKFS második ütemében
indul. A tervezett fejlesztésben olyan funkciók kapnak teret, amelyeket az első ütemben fejlesztett infrastruktúra
kapacitáshiány, vagy az egymást zavaró tevékenységek miatt nem tud ellátni.
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A jogosultak köre:
A helyi önkormányzat, a városi vagyonkezelő cég, szigetvári székhelyű, vagy Szigetváron legalább két éves működést
felmutató civil szervezetek, illetve ezek konzorciuma
A művelet célcsoportja:
A Szigetváron működő, induló saját próbahelyszínnel nem rendelkező amatőr művészeti csoportok, egyesületek,
közösségek, civil szervezetek, önkéntesek.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A tervezett projekt multifunkcionális terek biztosításával szolgálja ki egyszerre több művészeti ág (zene, tánc,
színjátszás, képzőművészet) amatőr csoportjainak igényeit. Beleértve a művészeti tevékenységeket, a szociális és
irodai funkciókat is.
Projektméret: 66.000.000 Ft
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és az I. ütemben tervezett műveletek:
Sorszám

Megnevezés

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő jelleg, Célcsoport
lehatárolás

Forrás
(ezer Ft)

Támogató
alap
(ERFA/
ESZA)

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

1.

1.1 LISZI
mentorhálózat

Az önkéntesség és a
helyi aktivitás
erősítése

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Közösségi mentorok
képzése,
foglalkoztatása

1-2
Városrészenként,
egy mentor
képzése,
alkalmazása (3-5
fő összesen)

lakosok,
önkéntesek
közösségi
munkások,
szakemberek

18.000 ESZA

2019.012020.12.

2.

1.2
Közterületek
funkcióbővítés
e

Önkéntes
gondnoksággal,
közösségi
használattal
csökkenteni a
rongálást, növelni a
helyi aktivitást

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Közösségi
rendezvények, akciók,
önkéntes munkák,
családi és helyi
identitás-fejlesztő
programok.

Alulról jövő, a
helyi
lakóközösség
igényein alapuló
programok
támogatása

Helyi
lakosok, civil
szervezetek

5.000 ESZA

2019.03 –
2021.06.

3.

1.3 A fiatalok
hasznos
szabadidő
eltöltését és az
önkéntességet
támogató
programok

Ifjúsági
közösségfejlesztés,
prevenció, helyi
identitásfejlesztés, az
önkéntesség
terjesztése

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Városi
diákönkormányzat
támogatása, az
önkéntesség és a
fiatalok közösségi
aktivitásának
növelésére irányuló
programok szervezése,
intézmények közötti
együttműködések
támogatása

A felnőtt és
gyermek
korosztálytól
eltérő igényekhez
igazodó
szaktudást és
programokat
igényel

A 13 és 30 év
közti,
Szigetváron
élő vagy
tanuló
fiatalok

9.000 ESZA

2019.03 –
2021.06
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4.

1.4
Intézmények
és civil
szervezetek
kiemelt
kulturális
programjai

Szigetvár erőssége a
helyi kulturális élet
magas színvonala
ennek fenntartása
kiemelt cél,
fejlesztése,
lehetséges turisztikai
hasznosítása fontos
feladat.

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Kulturális programok,
fesztiválok,
rendezvények
kiállítások, koncertek,
találkozók, előadások.

Magas
színvonalú, a
városmarketing
szempontjából is
jelentős
események
támogatása.

Szigetvári
művészek
együttesek,
alkotók,
művészeti
csoportok, a
helyi
lakosság,
turisták

18.000 ESZA

2019.11. –
2021.12.

5.

1.5 A
helytörténeti
gyűjtemények
múzeumpedag
ógiai
feldolgozása

A helyi
közgyűjteményekben
található értékek
beépítése a helyi
identitásba

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Múzeumpedagógiai
tematikák kidolgozása,
tartalomfejlesztés,
interaktív programok
szervezése,
informatikai és
múzeumtechnikai
fejlesztések

Szükséges a
szakemberek és
szaktudás
biztosítása annak
érdekében, hogy
a kiállítóterek
kihasználtsága és
fenntarthatósága
biztosított legyen.

Hagyományá
polással,
közgyűjtemé
nyekkel,
képzőművés
zettel
foglalkozó
intézmények,
civil
szervezetek,
szakemberek
, diákok,
helyi
lakosok,
turisták.

4.000 ESZA

2019.11. –
2021.08.

6.

1.6 A helyi
nyilvánosság
és identitás
erősítése

A tudatos
hírfogyasztás
terjesztése, a helyi
nyilvánosság
színvonalának
emelése, a kulturális
hírek terjesztése.

Az
önkéntesség
és a
társadalmi
kohézió
erősítése

Papíralapú és
internetes kiadvány
előállításának
támogatása,
médiaszakkör
szervezése

Kulturális célú,
nem
jövedelemtermel
ő kiadvány

Lakosok,
fiatalok,
önkéntesek
diákok,
pályakezdők,
civil
szervezetek

6.000 ESZA

2018.11 –
2020.11
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7.

2.1 Hátrányos
helyzetű
rétegek
integrációját
segítő
programok

Mind a belterületi,
mind a
részönkormányzati
településrészen
magas a
mélyszegénységben
élők aránya,
számukra komplex,
szociokulturális
szolgáltatásokat
tartalmazó
integrációs
projekteket indítunk

A hátrányos
helyzetű
rétegek
társadalmi
integrációjána
k elősegítése
és a
szociokulturáli
s hátrányok
leküzdése

Egyéni fejlesztés,
mentorhálózat, sport-,
családi-,
munkaerőpiaci- és
közösségi programok
szervezése, gyermekek
fejlesztő programjai

A projekt a
részönkormányza
ti településrészen
élőket, valamint a
szociális
városrehabilitáció
ban nem
érintettek
integrációját
célozza meg.

A
mélyszegény
ségben élők,
hátrányos
helyzetű,
tartós
munkanélkül
i népesség,
családok,
ilyen
családokban
élő
gyermekek.

10.000 ESZA

2019.11 –
2021.12

8.

3.1 A
kulturális,
turisztikai és
kreatív
iparban
szereplő
vállalkozások
és civil
szervezetek
klaszter típusú
együttműködé
sének
segítése,
valamint
bemutatkozás
ukat, piacra
jutásukat
segítő térségi
hatású
rendezvények
támogatása

A klaszter
megalapítása segíti a
kulturális és kreatív
iparban
tevékenykedő
szervezetek piacra
jutását,
tőkebevonását.
Térségi hatású
szakmai vásár, üzleti
rendezvény, termelői
piac létrehozása. Az
ilyen típusú
rendezvényeken a
vállalkozások, civil
szervezetek,
intézmények is
partnereket
találhatnak.

A helyi
gazdasági
szereplők
együttműködé
sének
fejlesztése

Szakmai képzések,
műhelymunkák,
tagtoborzás,
hálózatépítés,
partnerkeresés,
vásárokon való
megjelenés, marketing
eszközök. Térségi
hatású szakmai vásár,
expo, termelői piac,
civil börze szervezése.

A művelet a helyi
önkormányzat, az
intézmények, a
civil és a
gazdasági
szereplők térségi,
országos és
nemzetközi
kapcsolatainak
fejlesztését
szolgálja. A
klaszter fő
tevékenysége a
helyi kulturális és
kreatív ipar
fejlesztése és az
erőforrások
összehangolása.

A kulturális
és kreatív
iparban, a
turizmusban
érdekelt civil
szervezetek,
vállalkozások, intézmények és
szakemberek.

13.333 ESZA

2019.03 2021.06
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9.

4.1 Közterek
funkcióbővítő
fejlesztése

A közterek
színvonala nem
egységes,
fejlesztésre szorul.
Kevés az utcabútor,
nincsenek közösségi
összejövetelek
tartására alkalmas
felületek. Van olyan
városrész, ahol nincs
fedett közösségi tér,
de van közösségi
célra használható
közterület.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Utcabútorok,
napvitorlák,
térelemek, filagóriák,
játék pályák,
szeméttárolók
telepítése, szükség
esetén közművek
bevezetése,
szoborfelújítás,
áthelyezés, sétányok
rendezése, kialakítása,
növények ültetése,
közművek kiépítése.

A projekt a
közterek
közösségi célú
hasznosítását
célozza.

Szigetvári
lakosok,
lakóközösség
ek, civil
szervezetek,
turisták,
helyi
vállalkozások

69.166 ERFA

2018.11 –
2020.12

10.

4.2 A meglévő
játszóterek
fejlesztése

A játszóterek rossz
állapota miatt kevés
család tölti szabad
idejét a
lakókörnyezetében.
A játszóterek
vonzóbbá tételével
bővülhetnek a
szomszédsági
kapcsolatok

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Játszótéri
gyermekjátékok
felújítása, javítása. új
játékok beszerzése,
utcabútorok,
szeméttárolók
telepítése, járdák,
sétányok felújítása,
mobil játékok
beszerzése.

A művelet csak
már meglévő
játszóterekre
vonatkozik,
parkokra,
újonnan
kialakított
játszóterekre
nem.

Szigetvári
lakosok,
családok,
gyermekek.

20.000 ERFA

2019.01 –
2020.12
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11.

4.3 A
részönkormányzati
közösségi
terek
fejlesztése

A zsibóti és becefai
kultúrházak
felújításra,
fejlesztésre,
funkcióbővítésre
szorulnak, annak
érdekében, hogy az
ottani lakosságot
célzó szociokulturális
szolgáltatások
helyben elérhetőek
legyenek.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Szigetelés,
nyílászárócsere,
tetőfelújítás, szociális
helyiségek felújítása,
bővítése, burkolatok
vezetékek cseréje,
eszközbeszerzés.

A művelet a
külterületei
integrációs
program
infrastrukturális
feltételeit teremti
meg

A SzőlőhegyZsibótBecefa
részönkormá
nyzat
területén
mélyszegény
ségben élők,
hátrányos
helyzetű,
tartós
munkanélkül
i népesség.

20.000 ERFA

2018.11 –
2020.12

12.

4.4 A
városrészi
közösségi
terek
fejlesztése

Szükséges egy olyan
teljes települést
lefedő közösségi tér
hálózat kialakítása,
amely biztosítja a
helyi lakóközösségek
számára a közösségi
tér használatát
helyben a
városrészben és
bázisul szolgál a LISZI
mentorprogram
számára.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Közösségi házak
felújítása,
korszerűsítése
(nyílászárócsere, tető,
szigetelés, vízvezeték
és elektromos
vezetékek cseréje,
installációs eszköz- és
tartalomfejlesztés) és
eszközbeszerzés.

A műveletben
városrészenként
egy meglévő
közösségi tér
felújítását,
eszköz- és
tartalomfejlesztés
ét támogatjuk.

helyi
lakosok, civil
szervezetek,
helyi és
térségi
vállalkozások
, turisták,
fiatalok
közösségei,
nyugdíjas
klubok,
sportegyesül
etek, baráti
körök.

20.000 ERFA

2019.01 –
2020.12
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6.2 Együttműködések

A Szigetvári helyi Közösség által a „Mikropolisz - a közösség és kultúrabarát város” címmel benyújtott helyi közösségi
fejlesztési stratégia egyik vezérfonala az együttműködés. A szigetvári illetőségű szervezetek kooperációja
elengedhetetlenül szükséges, de nem elég a valódi változás eléréséhez. Ugyanilyen fontos az Önkormányzat, az
intézmények, a civil szervezetek és a vállalkozások térségi országos és nemzetközi kapcsolati hálójának erősítése is.
Ez a stratégiában több ponton is előtérbe kerül:
Az 1. Specifikus cél: Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítésén belül, az
1.4 -es művelet: Intézmények és civil szervezetek kiemelt kulturális jelentőséggel bíró, a helyi közösség életében
fontos szerepet játszó eseményei.
Indoklás
A művelet városi kulturális programokat támogat, melyeknek hagyományosan része a szigetvári művészeti csoportok
térségi és országos partnereinek vendég fellépése, ezen kívül - különösen az utóbbi években - sokat fejlődtek a
horvát (Cakovec/Csáktornya) és török (Trabzon) kulturális cserekapcsolatok. A kapcsolatok bővítéséhez a kiemelt,
nemzetközi szereplőket felvonultató színvonalas programok támogatása is hozzájárul.
Az együttműködés tervezett tématerületei:
Zenekari találkozók, modern és néptánctalálkozók, képzőművészeti kiállítások, alkotótáborok, hagyományőrzés,
sport.
Tervezett forrás:
Az egész műveletre 18 milliós keretet határoztunk meg, hogy ezen belül milyen arányban hívnak meg a szigetvári
intézmények és civil szervezetek Szigetváron kívüli partnereket ez csak a beérkező pályázatokból derül ki, de
valószínűleg minden jelentősebb eseményen számolhatunk valamilyen vendégcsoporttal.
A 3. Specifikus cél: A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése
3.1-es művelet: A kulturális, turisztikai és kreatív iparban szereplő vállalkozások és civil szervezetek klaszter típusú
együttműködésének segítése, valamint bemutatkozásukat, piacra jutásukat segítő térségi hatású rendezvények
támogatása.
Indoklás:
A műveletek kifejezetten a szigetvári kulturális és kreatív ipari szektor marketingének erősítését, kapcsolatépítését
szolgálják. A tervezett Szigetvári rendezvényekre (Expo és Civil Börze) célzottan meghívjuk a környező CLLD
akciócsoportokat (Kaposvár, Komló, Pécs, Mohács) Leader Egyesületeket, a kulturális és kreatív ipari klasztereket. A
helyi akciócsoportok számára a gazdaságfejlesztési workshopokat, tagjaik, s tagjaink számára partnertalálkozókat
szervezünk. A KIKK-kel (Kreatív Ipari Klaszter, Pécs) hosszabb távú szakmai együttműködést tervezünk.
Az együttműködés tervezett tématerületei:
Tapasztalatcsere, szolgáltatások és együttműködési ajánlatok cseréje, közös projektek, pályázatok, közös
rendezvények, közös marketing anyagok készítése.
Tervezett forrás:
3.1-es művelet: 13,333 millió Forint (ennek nagyobb része a helyi szervezetek fejlesztése lesz, de a marketing is
fontos része)
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6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

A Szigetvári Helyi Közösséget 2016 május 27-én, tizenkét szigetvári szervezet alapította. A HKFS első körben történt
elutasítása után, 2017 szeptember 13-án tartott konzorciumi találkozón megtörtént a Helyi Bíráló Bizottság
működési szabályzatának és ügyrendjének elfogadása és az időközben elhunyt Zentai Gábor helyére új képviselőt
választottak (lásd 3. sz melléklet: Jegyzőkönyv a konzorciumi találkozóról 20170913). A Helyi Akciócsoportok
tagszervezetei változatlanok maradtak, a személyi összetétel így alakult:
Közszféra:
1) szervezet neve: Szigetvár Város Önkormányzata, a képviselő neve: Dr. Vass Péter
2) szervezet neve: KISVÁROS Nonprofit Kft., a képviselő neve: Bein Mihály
3) szervezet neve: Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ, a képviselő neve: Batáné Győrffy Anikó
4) szervezet neve: Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár, a képviselő neve: Varga Zoltán
Civil szféra:
5) szervezet neve: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, a képviselő neve: Zentai Krisztina
6) szervezet neve: Láthatár Közhasznú Egyesület, a képviselő neve: Dr. Liber Noémi
7) szervezet neve: Szent István Lakóközösségért Egyesület, a képviselő neve: Pogács Anna
8) szervezet neve: Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület, a képviselő neve: Hóbor Lászlóné
Üzleti szféra:
9) szervezet neve: PT Comp 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., a képviselő neve: Balaskó Tamás
10) szervezet neve: Siklósi Kapu Szociális Szövetkezet, a képviselő neve: Maglódi Balázs
11) szervezet neve: 71PA Kft., a képviselő neve: Fábián Szilárd
12) szervezet neve: Eunívó Tanácsadó Kft., a képviselő neve: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna
Az alapító szervezetek pontosan egyharmad – egyharmad – egyharmad arányban oszlanak meg a gazdasági
szektorok között. Ezek az arányok az elnökségben is visszaköszönnek:
Képviselő: Zentai Krisztina (civil szféra)
Munkahelye/ székhelye/ telephelye: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
Beosztása: elnök
A képviselő helyettese: Batáné Győrffy Anikó (intézményi szféra)
Munkahelye/ székhelye/ telephelye: Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ
Beosztása: intézményvezető
A képviselő helyettese: Fábián Szilárd (üzleti szféra)
Munkahelye/ székhelye/ telephelye: 71PA Kft.
Beosztása: ügyvezető
A Helyi Bíráló Bizottság összetétele:
Varga Zoltán elnök, Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár, a közszféra képviseletében
Pogács Anna tag, Szent István Lakóközösségért Egyesület, a civil szféra képviseletében
Balaskó Tamás tag, PT Comp 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., az üzleti szféra képviseletében

A HKFS elkészítése alatt a Szigetvári Helyi akciócsoport konzorciumi formában működött. A konzorciumvezető, a
képviselőt is delegáló Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület. Az Egyesület szakemberei Zentai Gábor művelődési
menedzser, Málek Andrea művelődési menedzser, okleveles humán szervező és ifjúsági szakértő, Kovács Gáborral
szoros együttműködésben (Kisváros Nonprofit Kft, projektmenedzser, művelődési menedzser, okleveles humán
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szervező) vezették a közösségi tervezési folyamatot. A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület számos városi és
térségi szintű közösségfejlesztő folyamatot generált az elmúlt 15 év során. Részt vette térségi LEADER Egyesület
(Szinergia Egyesület) megalapításában, a szervezet első elnöke Zentai Gábor volt. E mellett a Konzorciumvezető
jelentős pályázati tapasztalattal, referenciákkal és megfelelő szervezeti háttérrel rendelkezik a projekt
koordinálásához.
A HACS munkaszervezetét a konzorciumvezető egy főállású és egy részmunkaidős munkatárs felvételével biztosítja.
A munkaszervezet az alábbi feladatokat látja el:
1. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HKFS) felülvizsgálatának, előre haladásának és
végrehajtásának évközi és időszaki értékelése;
2. Irodahelyiséget tart fent az általa lefedett tervezési területen, a Szigetvári Helyi Közösség akcióterületére
(Szigetvárra) elkészített HKFS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;
3. Közreműködik a HKFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében,
továbbképzésében a támogatott intézkedések vonatkozásában;
4. Tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális városfejlesztési szereplők,
kedvezményezettek körében a HKFS megvalósítása érdekében;
5. A támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez;
6. Segíti a területén lévő projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez
irányú konzultációt szervez, és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat;
7. A környezetében működő város- és vidékfejlesztési helyi akciócsoportokkal kapcsolatot tart, szakmailag
együttműködik;
8. A végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt működtet.
A munkaszervezet két tagjából egy fő a munkaszervezet vezető, pályázati referensi feladatokat látja el, az irodai
adminisztrációt és elszámolásokat egy részmunkaidős munkatárs segíti A munkaszervezet vezető az elnöknek és az
elnökségnek számol be, tájékoztatja a konzorciumi tagokat az aktuális feladatokról és megszervezi a konzorciumi
találkozókat.
Adminisztrációs, igazgatási tevékenység:
Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia: br. 1.865.000 Ft
Személyi költségek: egy fő munkaszervezet vezető szakember bére (382.400 Ft/hó járulékkal) 50 hónapra,
2018.03. – 2022.04-ig. Mindösszesen: 19.120.000 Ft
1 irodai adminisztrátor 6 órában (215.100 Ft/hó járulékkal, 50 hónapra, 2018.03-2022.04. Mindösszesen:
10.755.000 Ft
Kommunikációs költség (telefon, internet, posta): 7.500 Ft/hó, 50 hónapra, 2018.03-2022.04., Mindösszesen:
br. 375.000 Ft
Irodai anyagköltség: 6.000 Ft/hó, 50 hónapra, 2018.03-2022.04-ig, Mindösszesen: br. 300.000 Ft
Animáció és rendezvényköltség:
A pályázati kiírásokhoz igazodva 4 tájékoztató kampány költsége, helyi akciócsoportok közötti
együttműködések: br. 4.900.000 Ft
Kötelező nyilvánosság:
Weboldal, C tábla, fotódokumentáció. Mindösszesen: br. 185.000 Ft
Teljes működési költségvetés br. 37.500.000 Ft

6.4 Kommunikációs terv
A Szigetvári helyi Akciócsoport, a „Mikropolisz – a közösség és kultúrabarát város” című Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia megvalósítása során legfontosabb célcsoportjának a Szigetvár polgárait tekinti. A Stratégia
megvalósításához, projektek generáláshoz és megvalósításához nélkülözhetetlen a helyi intézmények, civil
szervezetek és vállalkozások megszólítása és aktivizálása is.
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A gazdasági környezet élénkítéséhez, a városmarketing javításához a térségi, az országos és a nemzetközi kapcsolati
háló bővítése is hozzájárul. Ezért minden Szigetváron kívüli potenciális civil, önkormányzati, állami, intézményi, civil
és üzleti partner felé keressük a kapcsolatot.
A különböző kommunikációs formákat az alábbi célcsoportok szerinti bontásban használjuk:

Információs nap

Szakmai fórum

Szakmai kiadvány

Szórólap, plakát

Weblap

Elektronikus hírlevél

Lakosság
Projektgazdák
vállalkozások)

(helyi

civil

szervezetek,

intézmények,

Szakmai partnerek (CLLD akciócsoportok,
Egyesületek, klaszterek, TDM-ek, Kamara)

Leader

Szigetváron kívüli vállalkozások, civil szervezetek
Turisták, turisztikai partnerek

A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve:
A pályázati kiírásokhoz igazodva 4 tájékoztató kampány költsége: kampányonként 4 rendezvény br. 100.000
Ft/rendezvény, arculatterv, marketing anyagok, szórólapok, szakmai kiadványok, hirdetések, hírlevelek br.
625.000 Ft - 825.000 Ft/kampány. Összesen 4 kampány: 4.000.000 Ft
Helyi akciócsoportok közötti együttműködés: tanulmányutak, rendezvények 300.000 Ft/alkalom, összesen 3
alkalom, mindösszesen: 900.000 Ft

6.5 Monitoring és értékelési terv
A HKFS megvalósítását a helyi akciócsoport elnöksége és a munkaszervezet folyamatosan nyomon követi. A pályázati
felhívások közzététele után, a potenciális pályázók tájékoztatásával és felkészítésével biztosítjuk a beérkezett
projektek megfelelő színvonalát. A projektek megvalósítási időszaka alatt nyomon követjük az előrehaladást, minden
év végén státuszjelentést készítünk a folyamatban lévő projektek állapotáról, elmaradás esetén a projektgazdákkal
közösen készített intézkedési terv szerint pótoljuk az estleges hiányosságokat. A már lezárt projektek eredményeit,
indikátorait összesítjük és összevetjük a HKFS-ben szereplő értékekkel.
Az első körös projektek zárásakor 2018 végén, 2019 elején kérdőíves elégedettségi vizsgálatot végzünk a lakosság, a
civil szervezet és a vállalkozások körében. Az intézményvezetőkkel, önkormányzati képviselőkkel pedig strukturált
interjúkat veszünk fel.
A kapott eredmények alapján folyamatosan finomhangoljuk a megjelenő felhívásokat, szükség esetén, a Szigetvári
Helyi közösség elé visszük a HKFS esetleges módosításait. A HKFS megvalósítása alatt folyamatosan nyomon követjük
a TOP indikátorok időarányos elérését:
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest (db)
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2)
Forrás: projektbeszámolók.
A Szigetvári Helyi Akciócsoport a pályázati felhívások megjelentetésekor, az infrastrukturális projektek indulásakor és
lezárásakor információs napokat szervez és elektronikus úton is közzéteszi a fejlesztések célját, menetét forrását.
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A Helyi Közösségi fejlesztési Stratégia felülvizsgálata az első nagyobb pályázati kör lezárása után lehet eredményes.
Akkor kapunk teljes képet a projektek lebonyolításáról. Előtte vizsgálható a forráslekötés gyorsasága, arányai, a
túligénylés, vagy esetleg, hogy „ragadt-e bent” forrás.
Amennyiben tapasztalható, hogy egy vagy több kiírásra nem érkezik be elegendő igénylés, vagy a beérkezett
kérelmek nem megfelő színvonalúak, már a pályázati kör lezárásakor lehet kezdeményezni a műveletek és/vagy a
HKFS felülvizsgálatát.
A HKFS eredményeit feltesszük a Helyi Akciócsoport honlapjára, ezen kívül az irodában is megtekinthető, valamint a
módosításhoz kapcsolódva - amennyiben a változtatások nagyságrendje indokolja - új társadalmasítási folyamatot
indítunk.

6.6. Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
A Stratégia közösségi tervezés során minden szigetvári civil szervezet, nemzetiségi önkormányzat és intézmény
kapott meghívót, annak érdekében, hogy az alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkezők is képviselve
legyenek a folyamatban. A stratégia kiemelten kezeli a Szigetvár közigazgatási terültén, mélyszegénységben élő
családokat, a az álláskeresőket, a pályakezdőket, a tartós munkanélkülieket, a GYES-rő, GYED-ről visszatérőket, a
megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékkal élőket, a roma/cigány embereket, az alacsony iskolai
végzettségűeket. A specifikus célok közül a: 2. A hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának elősegítése
és a szociokulturális hátrányok leküzdése kifejezetten a mélyszegénység és az kapcsolódó hatások kezelését célozza.
Azonban az 1. specifikus cél: Az önkéntesség és a társadalmi kohézió erősítése is számos olyan elemet tartalmaz, ami
elősegíti az integrációt, megakadályozza a társadalmi lecsúszást.
A 3. specifikus cél: A helyi gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése, áttételesen, a gazdasági és
foglalkoztatási környezet fejlesztésével javít az elhelyezkedési esélyeken.
A 4. specifikus cél: A közösségi infrastruktúra fenntartható fejlesztése esélyegyenlőségi szempontból a
szociokulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést helyezi előtérbe. Azokon a településrészeken, ahol eddig
semmiféle közösségi szolgáltatás nem volt, megteremtjük az ehhez szükséges elemi infrastruktúrát.

6.6.2 Fenntarthatóság
A HKFS-ben a fenntarthatóság kétféleképpen is lényeges. Először is, a beruházások, fejlesztések tervezésekor
törekszünk a minimális energiafelhasználás elérésre, a hulladék mennyiségének csökkentésére és e mellett
szemléletformáló programok segítségével terjesztjük a környezetvédelem és az egészséges életmód praktikáit.
Másodszor pedig, a beruházások, kulturális események és kezdeményezések mind azt szolgálják, hogy a turizmus
vagy önkéntes munka segítségével plusz forrásokat vonjunk be a Szigetvári közösségi terek és közparkok
fenntartásába, hasznosításába.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A Stratégia cselekvési terve figyelembe veszi Szigetvár sajátos településszerkezete következtében kialakult
lakóközösségek határait. Ezeket felhasználva, a lakóközösségi szomszédsági kapcsolatok bővítésével erősíti helyi
identitást fokozza a civil aktivitást. Ennek érdekében Szigetvár mind az öt, többé-kevésbé körülhatárolható
körzetében LISZI (Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda) mentorprogramot indítunk, s hozzá helyszínt is
biztosítunk.
A Szent István lakótelepi jó gyakorlat mintájára felépített többi városrészi LISZI, már egy egész vrost lefedő
közösségfejlesztő hálózatot alkot. Ennek a hálózatnak a segítségével az egész városra kiterjedő mélyreható
változások indulhatnak el.
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6.8 Kockázatelemzés
A HKFS előkészítése, megvalósítása és fenntartása szempontjából fontos, hogy azonosítsuk és kezeljük azokat a
kockázatokat, amelyek esetleges bekövetkezése az eredmények elérését és fenntartását veszélyeztetik. A projekt
nemcsak a támogatás nagysága, hanem az elérendő célcsoportok, és érintettek körének nagy száma, illetve a projekt
tartalmának jelentősége miatt is kiemelten fontos.
A projektszintű kockázatok bemutatása mellett felmértük a bekövetkezés valószínűségét és hatásának mértékét,
valamint minden egyes kockázat esetében meghatároztuk a kockázatkezelési intézkedéseket is, és az érintett
szereplőket. A kockázatok több szempont alapján csoportosíthatók, –jogi, intézményi, társadalmi, szakmai, pénzügyigazdasági fenntarthatósági és abszorpciós szempontból is azonosítottuk azon kihívásokat, amelyek akadályozhatják a
pályázat céljainak megvalósulását.
a. Pénzügyi kockázatok elemzése
Likviditási kockázat
Tartalma: A támogató oldali kifizetések időbeli csúszása megvalósítás kihívásokat okozhat
Bekövetkezés valószínűsége: alacsony
Hatása a projekt megvalósulására: magas
Lehetséges kezelési módjai: előleg lehívására jogosult a konzorcium minden tagja, így a lehető leggyorsabb ezt meg
kell indítani, amint a feltételek rendelkezésre állnak. Továbbá pontos likviditási terv készítése szükséges, és a
határidő-ütemterv szigorú betartása minden konzorciumi tagtól.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (konzorciumvezető) és konzorciumi tagok
Pénzügyi kockázat
Időbeli csúszás a tevékenységekben
Tartalma: A projekt tevékenységeinek elhúzódása miatt nem teljesülnek időben az indikátorok és vállalt feladatok
Bekövetkezés valószínűsége: alacsony
Hatása a projekt megvalósulására: magas
Lehetséges kezelési módjai: Folyamatos monitoring és szigorú ütemterv tartása a teljes projektidőszakban
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
Szabályozási környezet változása
Tartalma: A megvalósítást befolyásoló szakma-és támogatáspolitikai szabályozási környezet megváltozik úgy, hogy ez
a tartalmi megvalósításra is kihat.
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi
Hatása a projekt megvalósulására: közepes
Lehetséges kezelési módjai: Folyamatos szabályozás környezet figyelés és
hatékony menedzsment struktúra kialakítása, mely gyorsan reagál szükség esetén.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
Intézményi változások
Tartalma: A megvalósítást intézményi változások – a konzorciumban szereplő szervezetek jogszabály vagy egyéb
tényezők általi átalakítása - nehezíthetik
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi
Hatása a projekt megvalósulására: nagy
Lehetséges kezelési módjai Folyamatos szabályozás környezet figyelés és hatékony menedzsment struktúra
kialakítása, mely szükség esetén gyorsan reagál.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
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Párhuzamosan futó projektek kihívásai
Tartalma: a konzorciumi tagoknak szigorúan kell gazdálkodni nem csak a pénzügyi, hanem az emberi erőforrással is,
hiszen a feladatok és döntési helyzetek feltorlódhatnak egy időben.
Bekövetkezés valószínűsége: közepes
Hatása a projekt megvalósulására: közepes
Lehetséges kezelési módjai:
Minden projekt esetében a menedzsment és szakmai megvalósítók bevonása, tájékoztatása időben meg kell, hogy
történjen, feladatok-határidők és felelősségi rendek kidolgozásával.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
Alacsony pályázati aktivitás
Tartalma: A HACS által kiírt pályázatokra nem lesz megfelelő érdeklődés
Bekövetkezés valószínűsége: alacsony
Lehetséges kezelési módjai: a projekt előkészítésébe minden lehetséges pályázó valamilyen módon bevonásra került,
így az igényeiknek megfelelő tartalmat állítottunk össze a stratégiát. A pályázati kiírások megjelentetése előtt
folyamatos a kapcsolattartás és az igények monitorozása.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
Konzorciumon belül az együttműködés konfliktusos
Tartalma: A megvalósítást befolyásoló konzorciális vagy intézményi konfliktusok, melyek akadályozhatják az
együttműködést
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi
Hatása a projekt megvalósulására: közepes
Lehetséges kezelési módjai: rendszeres konzorciumi egyeztetések, partnerségépítő rendezvények, világos és
egyértelmű szabályok kialakítása és folyamatos kommunikáció
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
Intézmények esetében a feladat- és hatáskör változása
Tartalma: A megvalósítást befolyásoló szervezeti konfliktusok, melyek akadályozhatják az együttműködést
Bekövetkezés valószínűsége: kicsi
Hatása a projekt megvalósulására: közepes
Lehetséges kezelési módjai: amennyiben az érintett szereplők központilag meghatározott szerepköre változik, az
befolyásolhatja a projekt működésének eredményességét is.
Kezelésért felelős: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (a HACS munkaszervezete) és konzorciumi tagok
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7. Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz.
1
2
3

A műveletek megnevezése
1.1 LISZI mentorhálózat
1.2 Közterületek funkcióbővítése
1.3 A fiatalok hasznos szabadidő eltöltését és az önkéntességet támogató
programok

2018

2019

2020

2021

2022

0
0

8
3

10
2

0
0

0
0

Összesen
18
5

0

2

4

3

0

9

4

1.4 Intézmények és civil szervezetek kiemelt kulturális programjai

0

0

9

9

0

18

5

1.5 A helytörténeti gyűjtemények múzeumpedagógiai feldolgozása

0

0

2

2

0

4

6
7

1.6 A helyi nyilvánosság és identitás erősítése
2.1 Hátrányos helyzetű rétegek integrációját segítő programok

0
0

3
0

3
4

0
6

0
0

6
10

8

3.1 A kulturális, turisztikai és kreatív iparban szereplő vállalkozások és civil
szervezetek együttműködésének támogatása

0

3,3

6

4

0

13,3

4.1 Közterek funkcióbővítő fejlesztése
4.2 A meglévő játszóterek fejlesztése
4.3 A részönkormányzati közösségi terek fejlesztése
4.4. A városrészi közösségi terek fejlesztése
Összesen (milllió Ft)
Összesen (%)

0
0
0
0
0
0

50
15
15
15
114,3
53,8

19,2
5
5
5
74,2
34,9

0
0
0
0
24
11,3

0
0
0
0
0
0

69,2
20
20
20
212,5
100

3,1
1,3
4,3
11,5

Összesen
32,4
5,1
37,5
100

9
10
11
12

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz.
1
2

Megnevezés
Működési költségek
Animációs költségek
Összesen (millió Ft)
Összesen (%)

2018
7,4
1,4
8,7
23,3

2019
7,3
1,2
8,6
22,8

2020
7,3
0
7,3
19,6

2021
7,3
1,2
8,6
22,8

2022

A pályázati kiírások meghirdetése előtt szükséges a legnagyobb mérvű tájékoztató tevékenység, ez 2018-2020 években teljes évet takar. 2021-ben az eredmények
bemutatása és a tartalékkeret felhívásainak kommunikációja marad.
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A HKFS teljes költségvetése

Sorszám

Megnevezés

Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél

Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Célcsoport

Tervezett
forrás
(ezer Ft)

Az önkéntesség és
a helyi aktivitás
erősítése

1.

1.1 LISZI
mentorhálózat

2.

Önkéntes
gondnoksággal,
közösségi
1.2 Közterületek
használattal
funkcióbővítése
csökkenteni a
rongálást, növelni
a helyi aktivitást

3.

1.3 A fiatalok
hasznos
szabadidő
eltöltését és az
önkéntességet
támogató
programok

Az önkéntesség és Közösségi mentorok
a társadalmi
képzése,
kohézió erősítése foglalkoztatása

1-2
városrészenként
egy mentor
képzése,
alkalmazása (3-5 fő
összesen)

Közösségi
rendezvények, akciók,
Az önkéntesség és
önkéntes munkák,
a társadalmi
családi és helyi
kohézió erősítése
identitás-fejlesztő
programok.

Városi
diákönkormányzat
támogatása, az
Ifjúsági
önkéntesség és a
közösségfejlesztés,
Az önkéntesség és fiatalok közösségi
prevenció, helyi
a társadalmi
aktivitásának
identitásfejlesztés,
kohézió erősítése növelésére irányuló
az önkéntesség
programok szervezése,
terjesztése
intézmények közötti
együttműködések
támogatása

60

lakosok,
önkéntesek
közösségi
munkások,
szakemberek

Tervezett
időA
finanszírozá intervallum
s fedezete
(év, hónap)

18 000

ESZA

2019.01. 2020.12.

Alulról jövő, a helyi
lakóközösség
Helyi lakosok,
igényein alapuló
civil szervezetek
programok
támogatása

5 000

ESZA

2019.03. 2021.06.

A felnőtt és
gyermek
korosztálytól eltérő
igényekhez igazodó
szaktudást és
programokat
igényel

9 000

ESZA

2019.03. 2021.06.

A 13 és 30 év
közti,
Szigetváron élő
vagy tanuló
fiatalok

4.

Szigetvár erőssége
a helyi kulturális
élet magas
1.4 Intézmények
színvonala ennek
és civil
fenntartása
Az önkéntesség és
szervezetek
kiemelt cél,
a társadalmi
kiemelt
fejlesztése,
kohézió erősítése
kulturális
lehetséges
programjai
turisztikai
hasznosítása
fontos feladat.

5.

Szükséges a
Múzeumpedagógiai
szakemberek és
tematikák kidolgozása,
1.5 A
A helyi
szaktudás
tartalomfejlesztés,
helytörténeti
közgyűjteményekb Az önkéntesség és
biztosítása annak
interaktív programok
gyűjtemények
en található
a társadalmi
érdekében, hogy a
szervezése,
múzeumpedagó értékek beépítése kohézió erősítése
kiállítóterek
informatikai és
giai feldolgozása a helyi identitásba
kihasználtsága és
múzeumtechnikai
fenntarthatósága
fejlesztések
biztosított legyen.
A tudatos
hírfogyasztás
terjesztése, a helyi
Az önkéntesség és
nyilvánosság
a társadalmi
színvonalának
kohézió erősítése
emelése, a
kulturélis hírek
terjesztése.

6.

1.6 A helyi
nyilvánosság és
identitás
erősítése

7.

A Szigetváron
működő amatőr
művészeti
Az önkéntesség és
1.7 Civil
csoportok számára
a társadalmi
közösségek háza nincs elég
kohézió erősítése
megfelelő
színvonalú
próbahelyiség.

Kulturális programok,
fesztiválok,
rendezvények
kiállítások, koncertek,
találkozók, előadások.

Magas színvonalú,
a városmarketing
szempontjából is
jelentős
események
támogatása.

Szigetvári
művészek
együttesek,
alkotók,
művészeti
csoportok, a
helyi lakosság,
turisták

18 000

ESZA

2019.11. 2021.12.

Hagyományápol
ással,
közgyűjteménye
kkel,
képzőművészett
el foglalkozó
intézmények,
civil szervezetek,
szakemberek,
diákok, helyi
lakosok, turisták.

4 000

ESZA

2019.11. 2021.08.

Papíralapú és
internetes kiadvány
előállításának
támogatása,
médiaszakkör
szervezése

Kulturális célú,
nem
jövedelemtermelő
kiadvány

Lakosok,
fiatalok,
önkéntesek
diákok,
pályakezdők,
civil szervezetek

6 000

ESZA

2018.11. 2020.12.

Közösségi ház
üzemeltetése,
szakemberek
foglalkoztatása,
képzések, szakmai
programok szervezése,
irodafelszerelések,
irodai anyagköltség,
weblap

A HKFS II.
ütemében a
szigetvári amatőr
művészeti
csoportok szakmai
támogatása .

Amatőr
művészeti
csoportok,
egyesületek,
közösségek, civil
szervezetek,
önkéntesek

15.000

ESZA

HKFS II.
ütem
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8.

9.

Mind a belterületi,
mind a
részönkormányzati
településrészen
magas a
2.1 Hátrányos
mélyszegénységbe
helyzetű rétegek
n élők aránya,
integrációját
számukra komplex,
segítő
szociokulturális
programok
szolgáltatásokat
tartalmazó
integrációs
projekteket
indítunk
2.2 A
Szigetváron élő
hátrányos
helyzetű rétegek
integrációját
segítő
programok II.
ütem

A mélyszegénység
kezelésére irányuló
szolgáltatások
biztosításának
folyamatossá
tétele

A projekt a
részönkormányz
ati
településrészen
élőket, valamint
szociális
városrehabilitáci
óban nem
érintettek
integrációját
célozza meg.

10 000

ESZA

2019.11. 2021.12

Mélyszegény,
A művelet a HKFS I. hátrányos
ütemének zárása
helyzetű,
után a II. ütemben álláskereső,
indul, a Szigetvár
pályakezdő, vagy
teljes közigazgatási tartós
területét célozza
munkanélküli
(bel- és külterület személyek,
együtt)
családok,
gyermekek.

10.000

ESZA

HKFS II.
ütem

A hátrányos
helyzetű rétegek
társadalmi
integrációjának
elősegítése és a
szociokulturális
hátrányok
leküzdése

A projekt a
Egyéni fejlesztés,
részönkormányzati
mentorhálózat, sport-, településrészen
egészségfejlesztő,csalá élőket, valamint
di-, munkaerőpiaci és szociális
közösségi programok városrehabilitációb
szervezése, gyermekek an nem érintettek
fejlesztő programjai.
integrációját
célozza meg.

A hátrányos
helyzetű rétegek
társadalmi
integrációjának
elősegítése és a
szociokulturális
hátrányok
leküzdése

Gyermekek számára a
Tanoda-módszertanra
épülő program
indítása, felnőttek
számára munkapiacra
lépést segítő képzések,
tanácsadás,
egészségfejlesztő-,
sport-, családi- és
nemzetiségi
programok

62

10.

11.

3.1 A kulturális,
turisztikai és
kreatív iparban
szereplő
vállalkozások és
civil szervezetek
klaszter típusú
együttműködés
ének segítése,
valamint
bemutatkozásuk
at, piacra
jutásásukat
segítő térségi
hatású
rendezvények
támogatása.

3.2 A helyi
gazdaság és
humánerőforrás
fejlesztése és
mentorhálózat a
szociális
szövetkezetek
erősítésére

A klaszter
megalapítása segíti
a kulturális és
kreatív iparban
tevékenykedő
szervezetek piacra
jutását,
tőkebevonását.
Térségi hatású
szakmai vásár,
üzleti rendezvény,
termelői piac
létrehozása. Az
ilyen típusú
rendezvényeken a
vállalkozások, civil
szervezetek,
intézmények is
partnereket
találhatnak.
A
gazdaságfejlesztés
egyik alapja a helyi
szereplők közötti
együttműködések
fejlesztése. Főként
az induló szociális
szövetkezeteknek
van szüksége a
piacra jutást,
kommunikációt és
hálózati működést
támogató
mentorhálózatra.

A művelet a helyi
önkormányzat, az
intézmények, a civil
Szakmai képzések,
és a gazdasági
műhelymunkák,
szereplők térségi,
tagtoborzás,
országos és
hálózatépítés,
A helyi gazdasági
nemzetközi
partnerkeresés,
szereplők
kapcsolatainak
vásárokon való
együttműködésén
fejlesztését
megjelenés, marketing
ek fejlesztése
szolgálja. A klaszter
eszközök. Térségi
fő tevékenysége a
hatású szakmai vásár,
helyi kulturális és
expo, termelői piac,
kreatív ipar
civil börze szervezése.
fejlesztése és az
erőforrások
összehangolása

A kulturális és
kreatív iparban,
a turizmusban
érdekelt civil
szervezetek,
vállalkozások,
intézmények és
szakemberek.

13 333

ESZA

2019.03. 2021.06.

A művelet célja a
szociális
szövetkezetek
indulásának
segítése, a helyi
gazdasági, üzleti
környezete
javítása, a
munkanélküliség
csökkentése, az
együttműködést
segítő képzésekkel,
szolgáltatásokkal

Álláskeresők,
szociális
szövetkezetek,
vállalkozások,
civilszervezetek

20.000

ESZA

HKFS II.
ütem

Üzleti mentorhálózat
és kommunikációs
képzések, tréningek,
A helyi gazdasági egyéni és csoportos
szereplők
tanácsadások,
együttműködésén workshopok,
ek fejlesztése
gazdaságfejlesztési
célú szakmai
rendezvények
szervezése.
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12.

13.

A HKFS I.
ütemének zárása
után, szükséges
gazdaságfejlesztési
3.3 A Cotevékenység
working office
biztosítása a Cotovábbfejlesztés
working office”
e a Vigadó
szolgáltatások
Kulturális
nyújtásával, a
központban
szigetvári
vállalkozók,
vállalkozások
számára.
A közterek
színvonala nem
egységes,
fejlesztésre szorul.
Kevés az
utcabútor,
nincsenek
közösségi
4.1 Közterek
összejövetelek
funkcióbővítő
tartására alkalmas
fejlesztése
felületek. Van
olyan városrész,
ahol nincs fedett
közösségi tér, de
van közösségi célra
használható
közterület.

Közösségi iroda
üzemeltetése,
szakemberek
A helyi gazdasági foglalkoztatása,
szereplők
képzések, szakmai
együttműködésén programok szervezése,
ek fejlesztése
irodafelszerelések,
irodai anyagköltség,
marketing anyagok,
weblap.

A projekt a HKFS I.
ütemének zárása
után a Vigadó
Kulturális Központ
közösség és
gazdaságfejlesztési
tevékenységének
támogatását
biztosítja.

vállalkozók, a
szociális
szövetkezetek
vezetői, tagjai
valamint a
kulturális és
kreatív iparban
tevékenykedő
szervezetek.

15.000

ESZA

HKFS II.
ütem

Utcabútorok,
napvitorlák,
térelemek, filagóriák,
játék pályák,
szeméttárolók
telepítése, szükség
esetén közművek
bevezetése,
szoborfelújítás,
áthelyezés, sétányok
rendezése, kialakítása,
növények ültetése,
közművek kiépítése.

A projekt a
közterek közösségi
célú hasznosítását
célozza.

Szigetvári
lakosok,
lakóközösségek,
civil szervezetek,
turisták, helyi
vállalkozások

69 166

ERFA

2018.112020.12

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

64

14.

15.

16.

A játszóterek rossz
állapota miatt
kevés család tölti
szabad idejét a
4.2 A meglévő
lakókörnyezetében
játszóterek
. A játszóterek
fejlesztése
vonzóbbá tételével
bővülhetnek a
szomszédsági
kapcsolatok
A zsibóti és becefai
kultúrházak
felújításra,
funkcióbővítésre
szorulnak, annak
4.3 A
érdekében, hogy
részönkormányz
az ottani
ati közösségi
lakosságot célzó
terek fejlesztése
szociokulturális
szolgáltatások
helyben
elérhetőek
legyenek.
Szükséges egy
olyan teljes
települést lefedő
közösségi tér
hálózat kialakítása,
amely biztosítja a
helyi
4.4. A városrészi lakóközösségek
közösségi terek számára a
fejlesztése
közösségi tér
használatát
helyben a
városrészben és
bázisul szolgál a
LISZI
mentorprogram
számára.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Játszótéri
gyermekjátékok
felújítása, javítása. új
játékok beszerzése,
utcabútorok,
szeméttárolók
telepítése, járdák,
sétányok felújítása,
mobil játékok
beszerzése.

A művelet csak
már meglévő
játszóterekre
vonatkozik,
parkokra, újonnan
kialakított
játszóterekre nem.

Szigetvári
lakosok,
családok,
gyermekek.

20 000

ERFA

2019.01. 2020.12

20 000

ERFA

2018.11. 2020.12.

20 000

ERFA

2019.01. 2020.12

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Szigetelés,
nyílászárócsere,
tetőfelújítás, szociális
helyiségek felújítása,
bővítése, burkolatok
vezetékek cseréje,
eszközbeszerzés.

A művelet a
külterületei
integrációs
program
infrastrukturális
feltételeit teremti
meg

A SzőlőhegyZsibót-Becefa
részönkormányz
at területén
mélyszegénység
ben élők,
hátrányos
helyzetű, tartós
munkanélküli
népesség.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Közösségi házak
felújítása,
korszerűsítése
(nyílászárócsere, tető,
szigetelés, vízvezeték
és elektromos
vezetékek cseréje,
installációs eszköz- és
tartalomfejlesztés),
eszközbeszerzés.

A műveletben
városrészenként
egy meglévő
közösségi tér
felújítását, eszközés tartalom
fejlesztését
támogatjuk.

helyi lakosok,
civil szervezetek,
helyi és térségi
vállalkozások,
turisták, fiatalok
közösségei,
nyugdíjas
klubok,
sportegyesülete
k, baráti körök.
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17.

18.

19.

4.5 Vigadó
fejlesztés (K)

4.6 Mobil
közösségi tér
kihelyezése

4.7
Inkubátorház
kialakítása
amatőr
művészeti
csoportok és
civil szervezetek
számára

Konferenciaközpont és
rendezvényhelyszín (kultúra,
turizmus gazdaság)
Szigetvár egyetlen
városrésze Délnyugati, ahol
semmilyen
közösségi tér sincs,
van azonban olyan
terület amely
alkalmas lehet
hosszú távon
közösségi funkciók
ellátásra, ez a Tapa
tér. Ide kerül a
mobil LISZI iroda.

Az élénk Szigetvári
zenei élet miatt
szükséges, több
helyszínen
próbahelyiségek,
irodai
szolgáltatásokat is
biztosítása.

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Konferencia és
rendezvénytechnika,
kültéri
rendezvényhelyszín

Az eddigi félkész
állapotban lévő
épület és a
Vigadópark
rendezése.

helyi lakosok,
civil szervezetek,
helyi és térségi
vállalkozások,
turisták.

160.000

ERFA

HKFS II.
ütem

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

Mobil lakóközösségi
információs és
szolgáltató iroda
(konténeriroda)
beszerzése,
felszerelése és
telepítése,
eszközfejlesztés.

A Dél-nyugati
városrészben a
Tapa nevű nyílt
téren mobil
lakóközösségi
információs és
szolgáltató iroda
telepítése. Bázis
biztosítása a LISZI
mentorprogram
számára.

A lakosság, civil
szervezetek,
vállalkozások,
fiatalok
közösségei,
nyugdíjas
klubok,
sportegyesülete
k, baráti körök.

15.000

ERFA

HKFS II.
ütem

A közösségi és
kulturális
infrastruktúra
fenntartható
fejlesztése

A Szigetváron a
Kossuth tér 15-ös
szám alatti,
önkormányzati
tulajdonban álló
épület felújítása,
korszerűsítése
(nyílászárócsere, tető,
szigetelés, burkolatok,
vízvezeték és
elektromos vezetékek
cseréje, öltözők,
mosdók, irodák és
melegítőkonyha
kialakítása)

A projekt a HKFS II.
ütemében indul. A
tervezett
fejlesztésben olyan
funkciók kapnak
teret, amelyeket az
első ütemben
fejlesztett
infrastruktúra
kapacitáshiány,
miatt nem tud
ellátni.

Amatőr
művészeti
csoportok,
egyesületek,
közösségek, civil
szervezetek,
önkéntesek.

66.000

ERFA

HKFS II.
ütem
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1. sz. Melléklet: Tervezői munkacsoport emlékeztető: projekt javaslatok és jövőkép megfogalmazás
Vigadó Kulturális Központ (2016.06.20.) II. Tervezői munkacsoport
A köz-szféra fejlesztési javaslatai
Az együttműködés javítása
Sport és egészségmegőrző centrum kialakítása a kórház és a vár bevonásával (egyúttal közösségszervező és
munkahelyteremtő céllal)
A Szigetvári Kórház rehabilitációs munkájának segítés
- Alapítványok, civilek, önkéntesek bevonása
- Állat asszisztenciás programok
- A rehabilitációs foglalkoztatásban készült helyi termékek értékesítése
- A mozgásszervi rehabilitációban együttműködés a gyógyfürdővel
- Szakképzési gyakorlati helyszín (integrációs céllal is), pl.: takarító, szakápoló, műtőssegéd)
Fürdőfejlesztés és Gyógyszálló kialakítása
A Zrínyi vár fejlesztése: Élő vár koncepció
- interaktív történelemóra
- apród szakkör
- lovasoktatás
- rendezvények
- futópálya (a várparkban), parkolófejlesztés
Zeneiskola fő feladata az oktatás ezen felül:
- kulturális csoportoknak, zenekaroknak helyszínbiztosítás
- hétvégenként közösségi tér
- felnőttek számára zeneiskola
Pezsgő ipari negyed kialakítása
A vállalkozói szféra fejlesztési javaslatai
Fenntartható, kiegyensúlyozott, nyitott, elegendő számú munkahelyet biztosító környezet kialakítása
Lakóövezet: alapvető funkciók, szolgáltatások pl.: iskola, kórház, bölcsőde, óvoda, játszótér, kollégium, legyen
helyben elérhető
Ipari park: munkahelyek, gyárak, kisüzemek (elsősorban a könnyűiparban, mert Szigetváron ennek van hagyománya)
EXPO Center – Konferencia Központ kialakítása: a szigetvári vállalkozók számára bemutatkozási, piacszerzési
lehetőség, szakmai rendezvények és képzések helyszíne, e mellett közösségi tér
Vár: kalandpark, csónakázó tó, Camping, Öko-Park, Pajtaszínház
Fürdő + 4*-os hotel, aquapark
Sport és szabadidő központ, Aréna, lovaspálya
Közösségi terek fejlesztése, központi szerepben a Vigadóval
Termelői piac
Információs táblák (lakosság, turisták), információs pont, vállalkozók, turisták számára)
Kerékpárutak
A civil szféra fejlesztési javaslatai:
Zrínyi vár: várbüfé, nyári fesztiválok, a vármúzeum fejlesztése
Vár utca: kulturális utca: „A szigetvári történelem” utcája”, kiállítások, programok
Szállodafejlesztés
Kerékpárutak, kerékpárkölcsönző
Sportcentrum
A Hősi Kereszt, a Turbéki templom és környéke, Camping, Kumilla forrás
Minden városrésznek legyen saját közösségi tere!
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Borút
A volt cipőgyári csarnok hasznosítása (részben, vagy egészben kulturális célra)
A volt mozi épületében közösségi tér kialakítása
Az izraelita temető rendbetétele
Alamafák ültetése az Almás-patak mentén

PROJEKTJAVASLATOK:
1. Projektjavaslat:
Olyan egészségturisztikai központ fejlesztése, amely a helyi adottságokat és humánerőforrást felhasználva, képes a
helyi gazdaságot, a civileket és a közösségi összefogást megerősíteni.
- Az OEP finanszírozott betegek részére szolgáltatásfejlesztés
- Buszbeszerzés, betegszállítás
- A Szigetvári kórház, mint gyakorlati hely, a hátrányos helyzetű lakosság szakképzése (motivációs
ösztöndíj biztosításával
- Rehabilitációs ellátásban való közreműködés (vár, zeneiskola, alapítványok, civilek), állatasszisztált
terápia, zeneterápia
- Az önkéntes munka népszerűsítése, motiválása a kórház területén
2. Projektjavaslat
Központi közösségi tér kialakítása Szigetvár belvárosában, amelynek hangulata és pezsgése vonzó a szigetváriak és a
turisták számára is.
- Az utcabútorok megújítása
- Napvitorlák és más kunsztok
- Mobil játszótér
- A vásári hangulat megteremtése
- Az üres üzletek megtöltése
- A Vigadó tornyainak jobb kihasználása
3. Projektjavaslat
A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló családi programok szervezése, kiemelten a hátrányos helyzetű és
közmunka programban résztvevő családok számára
- folyamatos oktatás tevékenység: tehetséggondozás, zeneoktatás
- terápiás és fejlesztő foglakozások
- szünidei napközis táborok
- családi programok
4. Projektjavaslat
Kulturális és kreatív ipari klaszter létrehozása, civil szervezetek, intézmények, vállalkozások, a Turisztikai Desztináció
Menedzsment és a Vállalkozói kamara részvételével. Cél: a Szektorok közötti szakmai együttműködés erősítése.
5. Projektjavaslat
Expocenter, kiállítótér, információs- és konferenciaközpont kialakítása. Bemutatkozási, kapcsolatépítési, piacszerzési
és képzési helyszín biztosítása a helyi vállalkozók, TDM tagszervezetek, civilek, intézmények, kulturális szervezetek és
a vállalkozói kamara számára.
- A belső kohézió erősítése (KOHO)
- A folyamatos információáramlás biztosítása, börzék, kiállítások, közös honlap fenntartása
- Rendezvényhelyszín biztosítása a városban (hétvégén is)
6. Projektjavaslat
„LISZI” (Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda) mentorprogram indítása. Városrészenként egy, összesen 5 db. a
Szent István lakótelepen létrehozott LISZI-hez hasonlóan működő közösségi tér kialakítása és működtetése. A
programban egy fő szakmai mentor segíti az újonnan létrehozott LISZI-k munkáját, a bevont önkéntesek számára
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program- és közösségi szervező képzéseket. Városrészenként 1-1 közösségi tér üzemeltetése, összesen 5 helyszínen,
2 év időtartamban
7. Projektjavaslat
A helyi aktivistákra alapozva az önkéntes munka népszerűsítésével a közterületek újra élesztését, használatát,
funkcióval való megtöltését segítő akciók, közösségi programok generálása. Legalább 5, legfeljebb 10 db. projekt
generálása 2 éves időtartamra.
8. Projektjavaslat
Helyi Intézmények közösségi eseményeinek támogatása, generálása. Családi napok, ismeretterjesztő és
szemléletformáló rendezvények, integrációs programok, lakossági bevonást, tájékoztatást segítő események
szervezése. Legalább 5, legfeljebb 10 projekt, időtartam 2 év,
9. Projektjavaslat
Ifjúsági program: célja a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek támogatása és az önkéntesség
erősítése, a fiatalok aktivitásának növelése, intézményi hálózat építési, diákönkormányzat támogatása. Egy db.
nagyprojekt időtartam: 2 év.
10. Prrojektjavaslat
Szigetvár külterületén: Szőlőhegy-Zsibót-Becefa térségében a lakosság jövedelemkiegészítő képességét támogató,
életminőség javító, a helyi gazdaság erősítését célzó projektek megvalósítása, felnőttképzési szolgáltatások
biztosításával és mentorhálózat kiépítésével. Fő tevékenység: a saját kertben, ház körül előállítható élelmiszerek
feldolgozása, tartósítása és saját célra való felhasználása. Ehhez kapcsolódóan az egészséges táplálkozás és életmód
elsajátításának támogatása. legfeljebb két projekt, időtartam 2 év,
11. Projektjavaslat
A helyi nyilvánosságot és identitást erősítő programok támogatása. Időszaki kiadvány megjelentetése, legalább
havonta egy alkalommal, fiatalok szakkör szerű bevonásával (média-, fotó-, videó-, kiadvány- és honlapszerkesztő
szakkör, vagy szakkörök segítségével). Legfeljebb 2 projekt.
12. Projektjavaslat
Intézmények és civil szervezetek kiemelt kulturális jelentőséggel bíró, a helyi közösség életében fontos szerepet
játszó eseményei. Egy projekt legalább két kiemelt jelentőségű programot tartalmazzon. Legfeljebb 10 projekt
13. Projektjavaslat
Civil és üzleti szereplők turisztikai együttműködésének támogatása a szigetvári kulturális turizmus fejlesztése
érdekében.
Egy projekt, időtartam: 2 év.
14. Projektjavaslat
A szigetvári kulturális és kreatív iparban tevékenykedő szervezetek és vállalkozások bemutatkozását és piacszerzését
segítő térségi hatású évente egyszer, hagyományteremtő szándékkal szakmai konferencia és vásár szervezése. Egy
projekt, időtartam: 2 év (2 vásár)
15. Projektjavaslat
A szigetvári helytörténeti gyűjteményeket múzeumpedagógiai eszközökkel feldolgozó és bemutató helyi
identitásfejlesztő programok támogatása. Legalább 3 db. projekt,
16. Projektjavaslat
A helyi gazdaságot és humánerőforrást fejlesztő képzések és mentorhálózat a szociális szövetkezetek erősítésére
legfeljebb 3 projekt
17. Projektjavaslat
A szigetvári zenekarok számára próba- és fellépési helyszín kialakítása (Javasolt helyszín: a volt cipőgyári csarnok).
- Hangstúdió kilakítása
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-

Próbatermek kialakítása
Színpad kialakítása
Buszbeszerzés
Számítástechnikai eszközök beszerzése

18. Projektjavaslat
Legalább három napos, többhelyszínes, nemzetközi összművészeti fesztivál megtartása Szigetváron. Lehetséges
együttműködők, helyi szervezők, fellépők: Tinódi Kórusért Alapítvány, Szigetvári Néptánckör, Eleven 2009
Egyesület, Szívhúrosok, Fúvósokért Alapítvány, Szinergia Egyesület, Kapronczai Művészeti Iskola, Dél-Zselic Sport
Egyesület, Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület,
- Kórustalálkozó
- Fúvószenekari találkozó
- Táncházak esténként
- Könnyűzenei koncertek
- Kiállítások (fotó, festmény, plasztika, stb.)
- Filmvetítések
- Kézművesprogramok
- Gyermekprogramok
19. Projektjavaslat
A Szigetvári Történelem utcája (Vár utcai projekt).
A Sóház Galéria működtetése, bővítése. A kortárs művészetek bemutatása, kiállítási lehetőségek biztosítása fiatal
művészek számára, a Török kávézó üzemeltetése
A Vár utca 12. szám alatti épületben: helytörténeti gyűjtemény kialakítása (Pécsről hazahozni a szigetvári anyagot), A
szigetvári népviseletet bemutató kiállítás, sporttörténeti kiállítás, a szigetvári zsidóság történetét bemutató szoba.
Együttműködők: Szigetvár Város Önkormányzata, Várbaráti kör, Néptánckör, Kell Egy Csapat Alapítvány, + helyi
családi vállalkozások bevonása.
A Vár utcában:
- Ajándékbolt, helyi termék bolt
- Mézeskalács műhely
- Vendéglátó egységek
- Az udvarok hasznosítása, rehabilitációja
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A Zeneiskola és a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar projekt és programjavaslatai:
Zeneiskola:
20. Projektjavaslat
A Zeneiskola, mint közösségi tér, mely szombat délutánonként a zeneházává válik minden helyi lakos előtt. Zenei
programajánlat:
1. Énekeljünk együtt gyerekeknek és felnőtteknek
2. zenei témájú előadások
3. zeneoktatás felnőtteknek
21. Projektjavaslat
Weiner Leó nevét viselő Alapfokú Művészeti Iskolák szakmai találkozója
Az országban található Weiner Leó nevét viselő alapfokú művészeti iskolák szakmai találkozója 2017- 2018. Az első
évben a növendékek és a tanárok adnak hangversenyt a helyi közönségnek. A második évben az intézményekben
működő zenekarok és kamaraegyüttesek találkozójára kerül sor. A hangverseny helyszíne ebben az esetben a
Vigadó.
22. Projektjavaslat
A szigetvári alapfokú oktatási intézmények névadója mellszobrának elkészítése és felavatása ünnepi hangverseny
keretein belül.
1.
2017. Weiner Leó (zeneiskola)
2.
2018. Tinódi Lantos Sebestyén (Rákóczi utcai általános iskola)
3.
2019. Istvánnfy Miklós (Szt. István ltp-i általános iskola)
23. Projektjavaslat
Slatina – Szigetvár tanári hangversenyek. A testvérvárosi zeneiskolával a helyi zeneiskolának közel 20 éves a
kapcsolata.
1.
koncert Szigetváron: 2018. március
2.
koncert Szigetváron: 2020. március
24. Projektjavaslat
Baranya megyei zenetanárok hangversenye minden 2. évben. A megyében működő zeneiskolák tanárainak a
hangversenye.
1.
első hangverseny 2017.
2.
második hangverseny 2019.
25. Projektjavaslat
Zágon Gyula kiállításának méltó múzeumi elhelyezése a Zeneiskolán belül (szakértői anyag a múzeumi feltételeknek
való megfelelésről rendelkezésre áll)
A teljes életét Szigetváron alkotói tevékenységgel töltő mester gazdag életművet hagyott maga után. Művei a
szigetvári történelmet, elsősorban a várvédő Zrínyit és korát, valamint a művész saját korának város ábrázolásából
áll. A Zeneiskola kamaraterme és az emeleti folyosó méltó hely a művész alkotásainak, mely állandó kiállításként
lenne látható városunkban.
26. Projektjavaslat
Különleges összetételű tanári kamaraegyüttesek I. találkozója Szigetváron.
Hagyományteremtéssel elindítani, országos meghirdetéssel. Kétévente lehetne megrendezni. A szigetvári
zeneiskolában működik már 5. éve a tanári kamaraegyüttes, mely különleges összeállítású. Az előadandó műveket is
át kell hangszerelni az adott együttesre. Az együttesek létszámát 3 – 8 főben határoznánk meg.
Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar
27. Projektjavaslat
Civitas Invicta – Szigetvári Fúvós Fesztivál minden évben az április 21-hez legközelebb eső hétvégén, 4 fúvószenekar
részt vételével, melyek közül lehetőleg 1 külföldi legyen. A rendezvény célja tisztelgés a várvédő szigetvári hősök
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előtt. Délelőtt a fúvószenekarok menetzenével bejárják a város utcáit, majd délután ünnepi hangversenyt adnak. A
rendezvény minden évben megtartásra kerül.
28. Projektjavaslat
Élőzene Világnapja – június 21. Rendkívüli zenei események rendezése.
1. 2017. június 21. Négy zenekar résztvételével egy kb. 150 fős nagyegyüttes alakítása, mely esti koncertet ad a
Zrínyi téren
2. 2018. június 21. A város teljes területét városnéző kisvasúttal körbejárva, a kisvasútról muzsikálva házhoz viszi a
zenét a fúvószenekar
29. Projektjavaslat
A Szigetvári Fúvósesztrád folytatása, melyet 2002-ben indítottunk el. A célja az volt, hogy az ország minden
megyéjéből egy- egy évben 2 zenekart hívunk meg közös koncertre. A sorozat 2010-ben megszakadt. Most alkalom
lenne a folytatásra.
1. 2018. Három megye résztvételével teljessé válik a a megyék sora.
2. 2019. Zárásként 19 zenekarral 19 megyéből egy non-stop extra 24 órás fúvószenekari koncerttel lehetne lezárni a
nem mindennapi sorozatot.
Dologi kiadás
Hangversenyterem világítás korszerűsítés, reflektorozás
menet-kottatartók beszerzése
hangszerbeszerzés – közösségi tér, felnőttek hangszertanulásához
összecsukható szék – szabadtéri koncertekhez 150 db
zongoraszék 5 db
Zágon Gyula emlékkiállításának helykialakítása és a Zeneiskolában található alkotások múzeumi anyaggá
minősíttetése

JÖVŐKÉP Tervező Műhely
1. Jövőkép
A civil szervezetek egy élhető, tiszta, nyüzsgő, erős lobbival rendelkező vezetésű, kultúrával telt, összetartó,
hagyományait ápoló, értékeit megőrző, fenntartható várost kívánnak.
2. Jövőkép
Szigetvár legyen együttműködő közösségeken alapuló, szektorok közötti kooperációra képes város, mely
folyamatosan megújul és szinergia hatásokra épülő aktivitásokat támogat és fogad be.
3. Jövőkép
Folyamatosan fejlődő és a meglévő fejlesztéseket megtartani képes, aktív közösségi életet élő, elérhető
szolgáltatásokkal, mindenki számára nyitott közösségi terekkel rendelkező kisváros legyen Szigetvár.
4. Jövőkép
A helyi adottságokat és humánerőforrást kihasználva, a helyi gazdaság, a civilek és a közösségi összefogás
megerősítése.
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Fafaragó – Osztopányi Imre

2. sz. Melléklet: A városrész tervező műhelyek emlékeztetői

Gyümölcsösök, szőlők, méhészek

Szigetvár-Zsibót Becefa településrészi műhelymunka
(2016.06.14.)

Kismesterségek felelevenítése, felnőttképzés, a foglalkoztathatóság javítása (pl.:
szövés)

Mink van?

Helyi termékek előállításának ösztönzése

Fejlesztési igények: Szolgáltatások, Közösségi
terek/közterületek, Programok
Három kultúrház:

Kemenceépítő kurzus
Szüreti rendezvények

1. Zsibót,

Római Villa maradványok

nyílászárók, ajtó, ablak 2. Becefa
tető, vizesblokk

Gót fejedelemasszony sírja

3. Szőlőhegy

Helytörténeti kiállítás, ismeretterjesztő honlap, kiadványok, előadások

Gyermek és ifjúsági programok, szünidei táborok, fejlesztő foglalkozások (30-40
főre legalább)

Lovasturizmus

½ Kúria Domoloson

Bakancsos turizmus

A Zsibóti Harangláb

Tavak

Szulejmán Türbéje és a közvetlen környezete

A becefai pincesor

Faluközpont, játszótérfejlesztés, udvar, focipálya, kempingezőhely Falunap

A turbéki templom Turbéki búcsú (szept 11.),

A Turbéki Szociális Otthon – sport és kulturális programok

Lehetséges együttműködő partnerek:

Kápolnák szabadtéri misék

Horgászegyesület

Borászatok, pincészetek, borút

Bársony és handicap Alapítvány

Pálinkafőző

Szigetvár – Zsibót – Becefa Fejlődésért Közalapítvány

A becefai templom

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Kastély
nyitott pincék
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Észak.nyugati településrészi műhelymunka (2016.06.15.)
Mink van? Fejlesztési igények: Szolgáltatások, Közösségi terek/közterületek, Programok
Játszótér, kosárlabda pálya, focipálya
Szükséges továbbá: BMX-pálya kijelölése, építése, kerékpártárolók telepítése, a
felnőtt játszótér szabadtéri konditerem áttelepítése, bővítése. A kosárlabdapálya
bővítése megkezdődött, részben társadalmi munkában, a fiatalok részvételével.

Zöldterületek Virágosítás, parkosítás, faültetés (megkezdődött)

A lakótelepet a bevásárlóközpontokkal összekötő kerékpárutak fejlesztése
(beadott pályázatok vannak rá)

Városrészek Vetélkedője

Melegvíz, gyógyvíz a lakásokban Nem állandó a hőmérséklete, sok
lakásban pont akkor nincs, amikor szükség lenne rá

Márton-napi lámpás felvonulás, Istvánffy-nap (az általános iskolában),
Gyermeknap, Szent István-nap,

Bőlcsöde, óvóda, iskola, kórház, mentőállomás parkolás megoldás: a fizetős
kórházi parkoló miatt sokan a lakók parkolóhelyeit használják, sok a koccanás

Nyugdíjasklub

Zrínyi szobor (az iskolában), Adriai tenger szirénája szobor (a kórház előtt)

Baba-mama klub

Kumilla kútja Tisztítás és rendbe tétel, piknikező, szalonnasütő hely kialakítása

Buszmegállók, buszvárók

Hősi kereszt

Birkózó Egyesület

Ivókút

Kettlebel csoport

LISZI (Lakótelepi Információs Szolgáltató Iroda) Kicsi, legfeljebb 25 fő
befogadására alkalmas

Streetball csapat

Szent István Lakóközösségért Egyesület – figyelemfelkeltés, aktivizálás, bevonás,
közterületek gondozása

Felnőtt szabadtéri „konditerem”

Köztéri ping-pong asztal legalább még egyre szükség volna

Gyógyszertár, üzletek, szolgáltatások (presszó, fagyizó, fodrász)
Kemping – kihasználatlan
Kollégium – az alsó szinten a közmunkaprogram műhelyei találhatóak
A felső szinten nagyobb méretű közösségi tér kialakítása is lehetséges
Közösségi kert
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Csillagos, tanbolt szakiskola a Szigetvári Néptánc Kör próbahelye, de a
nagyobb része kihasználatlan: új funkciók: zenekari próbaterem, ifjúsági
szálláshely, klubhelyiségek

Dél-keleti településrészi műhelymunka (2016.06.16.)
Mink van? Fejlesztési igények: Szolgáltatások, Közösségi
terek/közterületek, Programok

Török Ház közlekedési helyzet rendezése
Magtár látványraktár kialakítása a tetőtérben, gyűjteménybővítés

Mozi (ami funkciót keres, nem működik, magántulajdonban van és
befejezésre szorul a felújítása) Távlati terv: a tulajdonosokkal
együttműködve: alkotó és kiállító tér létrehozása

Dr. Raksányi Árpád integrált szociális intézmény (idősek otthona, családok
átmeneti otthona, idősek klubja, házi segítségnyújtás)
Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ

Kossuth tér

A Móra Ferenc lakótelep közterületei

Radován tér: kicsi elavult játszótér, bővítésre felújításra szorul

Vigadó Kulturáis Központ: a Vigadó Park rendezése, szabadtéri színpad,
Közösségek helyszínbiztosítás hobbikörök, egyesületek, kulturális
programok

Deák Ferenc tér (Mozi Park): Sürgős a park rendezése, a közösségi
funkciók tisztázása kutyasétáltató hely helyett AGORA: játszótér,
pavilonok, virágosítás, kis szabadtéri színpad rendezvénytér kulturális és
közösségi eseményekhez.

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Szemléletformáló programok ( „kutyajogsi” kutyagumihoz zacskó)

Városrészek Vetélkedője

Térfigyelő rendszer

Szigetvári Emberekért Egyesület

Micimackó Óvoda, Tinódi Iskola, Gimnázium

Házasságkötő terem

Cipőgyár: Cél a barnamezős rehabilitáció (nem CLLD forrásból):
könnyűipari telephelyek, inkubátorház, sportkomplexum, kávézó
rendezvénytér

Szobrok (Holocaust emlékmű – rossz állapotban, Zrínyi szobor, Kossuth
szobor, Országalmás szökőkút – szintén rossz állapotban)

Vendéglátóhelyek

Tanbolt, szakiskola

Piac, Deák tér, Kossuth tér sarka, új városrészi központ kezd kialakulni,
szükséges a leromlott állapotú piac rendbetétele a közlekedési helyzet
rendezése, zebrák, körforgalom, illetve a funkcióváltás szabályozása

Labirintus, Monaco diszkók

A Kiskakas melletti park
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Észak-keleti településrészi műhelymunka (2016.06.17.)

Vásártér – építési telkek EXPO helyszín és a fogathajtó verseny,
sportvetélkedők helyszíne lehetne,

Mink van? Fejlesztési igények: Szolgáltatások, Közösségi
terek/közterületek, Programok

Városrészek Vetélkedője
Régi kórház
Kumilla forrás, tisztításra, rendbe tételre szorul

Muszola -> Muszolai programok, bosnyák hagyományok: Tojásütés

Fűztelep

Kumilla legenda

Tűzoltóság

Perem kocsma (Rabló) mióta bezárt hiányzik a közösségi tér a
városrészből

Rendőrség

Focipálya, játszótér (3 db.) Ping-pong asztal 2 db.

Önkormányzat

Fürdő + Focipálya fürdőbővítés, szállodaépítés

Posta

Zrínyi vár

Okmányiroda

Oroszlán Hotel

Takarékszövetkezet

Kumilla Hotel
Zrínyi tér (főtér) és a közelében lévő vendéglátó egységek
Vera mama
A volt Aranycipó épülete (zsidó ház) a hátsó homlokzat felújításra szorul
Könyvtár (eredetileg zsinagóga volt, az eredeti állapothoz hasonló
homlokzat visszaállítása sokat hozzáadna a városképhez, jelenleg csak
állagmegóvásra van minimális forrás) Kulturális rendezvények
Vigadó Kulturális Központ Zrínyi Lakoma, Zrínyi Napok, A Vigadó Park, és a
kuglipálya rendbe tétele,
Buszmegállók (rongálják sajnos), a járdák is rossz állapotban vannak
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Dél-nyugati településrészi műhelymunka (2016.06.22.)
Mink van? Fejlesztési igények: Szolgáltatások, Közösségi terek/közterületek, Programok
Tapa: építési törmelékkel feltöltött tómeder, mezőgazdasági
hasznosításra alkalmatlan (4 hektár): kültéri rendezvényhelyszín,
közösségi tér lehet

A 6-os főútvonal (keresztül megy Szigetváron és a városrészen is, mivel
nincs elkerülő útvonal)
Városrészek Vetélkedője

A városrészre egyaránt jellemző az ipar jelenléte és a családi házas
lakóövezet, a közösségi terek hiányoznak, illetve a városrész peremén
vannak

Református templom

Roma közösségi ház (a városrész peremén): szakember biztosítása,
közösségi programok, gyermekprogramok, képzések

Termelői piac: helyi kézművesek, termelők bemutatkozása, családi és
gyermekprogramok

Konzervgyár

Malom

Cipőgyártó üzemek

Kenyérgyár (nem működik, üres)

A volt cipőgyár jelenleg kihasználatlan csarnokában barnamezős
beruházás, inkubátorház kialakítása, vállalkozások letelepedését segítő
szolgáltatások indítása =>

Régi temető

SSC szolgáltatások (Szolgáltató Központ vállalatok számára, outsorcing,
tevékenység kihelyezésre helyszín biztosítás)

Nincs játszótér a városrészben: Játszótér kialakítás

Kapronczai művészeti iskola

Izraelita temető: karban tartás, rendbe tétel

képzés a megfelelő humánerőforrás biztosítására:
- nyelvi képzések,
- applikáció fejlesztő képzések
- informatikai képzés,
- kommunkiációs képzés
- pénzügyi, bérszámfejtő, adminisztrációs képzések
Jankó ablak műanyag nyílászárókat készítő üzem
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3. sz. Melléklet: Jegyzőkönyv a 2017 szeptember 13-i konzorciumi találkozóról, jelenléti ív valamint a
Helyi Bíráló Bizottság Működési Szabályzata és Ügyrendje
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Helyi Bíráló Bizottság működési szabályzat és ügyrend
Szigetvári Helyi Akciócsoport
7900 Szigetvár, József Attila u. 9..

A HBB ügyrend célja:
a) a támogatási döntések megalapozottságának biztosítása;
b) az egységes, átlátható, hátrányos megkülönböztetésektől mentes, objektív döntési mechanizmus kialakítása;
c) olyan szabályozás, amely a HACS számára lehetőséget biztosít a helyi sajátosságok érvényesítésére, amelyek a HFS magvalósulását
szolgálják.
A HBB ügyrendje a célok megvalósítása érdekében a közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó uniós normák, valamint a
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 72. § (9) bekezdése alapján a HBB kialakításának, működésének általános (keret-) szabályainak
figyelembevételével került kialakításra.
1. A Helyi Bíráló Bizottság
1.1. A Helyi Bíráló Bizottság kialakítása
a) a HBB-t a HACS legfőbb szerve egyszerű többséggel választja, megbízatási időpontok megállapításával;
b) a HBB három tagból áll;
c) a HBB tagságában egyik szféra sem rendelkezhet a szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal, valamint biztosítani szükséges, hogy a
kiválasztási döntések során a szavazatok több mint 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. Amennyiben egy HBB
tag önkormányzati vezető (pl. polgármesteri) tisztséget is betölt más civil, vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok
kialakítása és megállapítása során a közszférabeli tisztségét kell figyelembe venni;
d) bármely tag vagy póttag megbízatásának megszűnése esetén a legfőbb szerv a megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül új
tagot/póttagot választ.
1.2. A HBB tisztségviselői
A HBB tagok közül a HBB tagsága választ elnököt és egy alelnököt egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. Az elnök
akadályoztatása esetén az alelnök jár el a HBB képviseletében.
1.3. A Helyi Bíráló Bizottság mandátuma
a) a HBB a tagok megválasztásával jön létre;
b) a HBB megszűnik,
 amennyiben a HACS dönt a HBB megszűnéséről;
 a CLLD HACS cím visszavonásával;
 a CLLD HACS munkaszervezetének megszűnésével;
d) A HBB tag megbízatása megszűnik:
 a megbízatási idő elteltével, ha a tag vagy póttag megbízatása határozott időre történt,
 lemondással;
 a tag/póttag halálával;
 a tag cselekvőképtelenségével;
 a HACS legfőbb szervének döntése alapján, azaz a HACS közgyűlése a választásra irányadó szabályok szerint visszahívhatja
a tagot/póttagot.
1.4. A HACS munkaszervezetének feladatai a HBB döntési javaslat-előkészítése és végrehajtása, dokumentálása körében
a) a HACS munkaszervezetének feladata a meghirdetett helyi felhíváshoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása az érdeklődők részére a
benyújtás kérdéseiben;
b) a HACS munkaszervezetének feladata a helyi felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapban meghatározott adattartalom, valamint a
helyi felhívásban megjelölt mellékleteknek az erre a célra rendszeresített felületen benyújtott helyi támogatási kérelmek előzetes
tartalmi értékelésének elvégzése;
c) a HACS munkaszervezete a helyi felhívásokra beérkező helyi támogatási kérelmek tartalmi értékelése keretében a helyi felhívás
pontozási szempontrendszere alapján pontozza és szakmai indoklással látja el a helyi támogatási kérelmeket. Az elutasításra javasolt
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helyi támogatási kérelmeket szintén megfelelő indoklással látja el, amelyet javaslatként továbbít a HBB tagjainak a részére. A HACS
munkaszervezete a támogatási kérelmek támogatási, vagy elutasítási javaslatait a HBB ülés előtt legalább 5 napon belül a megküldi a
HBB tagoknak.
1.5. A Helyi Bíráló Bizottság feladata
a) a HBB tagjai előzetesen áttekintik a HACS munkaszervezete által megküldött értékelési és pontozási javaslatot, illetve az elutasításra
javasolt támogatási kérelmeket;
b) a HBB tagjai ülés keretében tárgyalják meg a HACS munkaszervezete által összeállított értékelési és pontozási javaslatot, továbbá az
elutasításra javasolt kérelmek indokolásának megalapozottságát;
c) a HBB feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeállítása és a helyi támogatási kérelmek pontozásának
megállapítása, valamint ezen dokumentumok továbbítása a HACS részére, azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy
elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján
tesz, feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat;
d) szakértőt – tanácskozási joggal – meghívhat a HBB ülésére.
1.6. A HBB ülés előkészítése
a) a HBB üléseit annak elnöke hívja össze. A HBB ülésének időpontjára a munkaszervezet vezető tesz javaslatot, azzal, hogy a HBB
üléseit a helyi támogatási kérelem beadási szakaszának lezárását követően legfeljebb 90 napon belüli időpontra kell összehívni;
b) nagyszámú helyi támogatási kérelem (pl. 100-nál nagyobb) esetén a kérelmek megtárgyalására több ülést szükséges tartani;
c) amennyiben a helyi támogatási kérelem értékelési feladatainak biztosítása indokolttá teszi több HBB ülés megtartását, abban az
esetben több HBB ülés is összehívható;
d) amennyiben a határozatképesség más módon nem biztosítható, bármely megválasztott póttag behívható. Ez esetben a póttagra a tagra
vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
1.7. A HBB ülése, döntési javaslatai:
a) a HBB határozatképes, ha
 a HBB tagok legalább 50 %-a jelen van; és
 ha a HBB ülésen és a döntések meghozatalakor egyik szféra sem rendelkezik a szavazatok 49%-át meghaladó hányaddal;
b) a HBB határozatképességét az ülés teljes időtartama alatt fenn kell tartani;
c) a HBB ülésén meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség;
d) minden HBB tag 1 szavazattal rendelkezik;
e) a HBB ülésén tanácskozási joggal részt vesz a munkaszervezet legalább egy képviselője, aki szavazati joggal nem rendelkezik,
viszont érvényes összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal rendelkezik;
f) ha HACS munkaszervezete szakértőt kért fel, a szakértő az ülésen tanácskozási joggal vehet részt;
g) a HBB ülése zárt;
h) a HBB tagok minden helyi támogatási kérelemről külön-külön döntési javaslatot készítenek (támogathatóság esetén a pontszám
megállapítása, elutasítás esetén a pontszám megállapítása, és annak szakmai alátámasztása). A HBB köteles részletes indokolást
készíteni, ha a helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja;
i) a pontozás alapján a HBB a döntési javaslatairól döntési rangsort állít fel. A HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító
döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz;
j) a rangsor alapján és a rendelkezésre álló források és a támogatási igények egybevetése mellett a HBB meghatározza a támogatni
javasolt helyi támogatási kérelmek körét (döntési rangsor), amelyet részletes szakmai indokolással és a megállapított pontozással lát el;
k) a döntési javaslatokról összeállított döntési rangsort továbbítja a HACS részére;
l) a HBB üléseiről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít. Az elkészült jegyzőkönyvet és a határozatok kivonatát az IH részére az
adott helyi felhíváshoz kapcsolódó utolsó ülést követő 30 napon belül megküldi.
2. Adminisztrációs feladatok a HBB döntési javaslat-előkészítése és annak végrehajtása, dokumentálása körében
a) a HBB adminisztrációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatait a HACS munkaszervezete látja el;
b) a HBB adminisztratív feladatai közül a HACS munkaszervezete készíti el és tartja nyílván az alábbi dokumentumokat:
1) a helyi támogatási kérelmek beérkezésének nyilvántartása;
2) nyilvántartás a HBB döntési javaslatairól és a döntési rangsorról;
3) támogató javaslatok;
4) elutasítási javaslatok;
5) összeférhetetlenségi/Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat;
6) jelenléti ív a HBB ülésről;
7) jegyzőkönyv a HBB ülésről.
3. Összeférhetetlenség
A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási
kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki
a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja;
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c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy kapcsolt vállalkozása, vagy
közeli hozzátartozója;
d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában – az
1303/2013/EU rendelet 34. cikkében meghatározott HACS-ok munkaszervezeteinek alkalmazottjai kivételével – bármilyen formában
részt vett;
e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozója;
4. Titoktartási kötelezettség
Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében résztvevőket a támogatást igénylő támogatási döntésről történő tájékoztatása
időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott támogatási kérelemnek a projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő tájékoztatásra, valamint az ellenőrzésre jogosult szervezetekkel való
kommunikációra.
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4. sz. Melléklet: Jegyzőkönyv a 2018. február 19-i konzorciumi találkozóról, jelenléti ív valamint a HKFS
módosítását elfogadó nyilatkozat

90

91

92

93

94

95

96

97

