JÁSZBERÉNYI HELYI KÖZÖSSÉG

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
2014-2020

1. számú módosítás – 2018. május
2. számú módosítás – 2021. augusztus

Tartalom
Vezetői összefoglaló ................................................................................................................................ 3
1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata .......................................... 4
A konzultációs folyamat a helyzetértékelés és a szükségletek meghatározásának alapját adta,
ugyanakkor a közösség által vezérelt fejlesztések első kommunikációja is megvalósult. .................. 4
2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása .................. 7
3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése ........................................... 8
3.1 Helyzetfeltárás............................................................................................................................... 8
3.1.1 Földrajzi helyzet és elérhetőség: ............................................................................................ 8
3.1.2 A város belső szerkezeti jellemzői .......................................................................................... 8
3.1.3 Környezeti adottságok .......................................................................................................... 10
3.1.4 Kulturális erőforrások ........................................................................................................... 10
3.1.5 Humán közszolgáltatások ..................................................................................................... 14
3.1.6 A társadalom állapota .......................................................................................................... 16
3.1.7 A gazdaság helyzete: ............................................................................................................ 20
3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások ................................................... 20
3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg ....................................................................................... 20
3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek .... 22
3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a
befogadást támogató programok, szolgáltatások ......................................................................... 24
3.2.4. A HKFS viszonya a közművelődési rendelethez ................................................................... 26
3.3 SWOT ........................................................................................................................................... 26
3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása ........................................................................................... 28
4. A stratégia jövőképe .......................................................................................................................... 29
5. A stratégia célhierarchiája ................................................................................................................. 29
6. Cselekvési terv ............................................................................................................................... 34
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása ........................................................................... 34
6.2 Együttműködések ........................................................................................................................ 50
6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei ........................................................ 50
6.4 Kommunikációs terv .................................................................................................................... 54
6.5 Monitoring és értékelési terv ...................................................................................................... 56
6.6. Horizontális célok ........................................................................................................................... 56
6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása................................................................................... 59
7. Indikatív pénzügyi terv ...................................................................................................................... 63

2

Vezetői összefoglaló
Jászberényi kulturális és közösség fejlesztési program
A Jászberényi Helyi Közösség a pályázati dokumentum megalkotásakor a korábbi években elvégzett feltáró
és tervezési munkákra alapozva, egy olyan fejlesztési stratégia megalkotása mellett döntött, amelyben
kulturális, jász-közösségi és táji-földrajzi hagyományokra támaszkodva használjuk ki lehetőségeinket a
közösségépítésre és kultúrafejlesztésre. Az akcióterület lakossága 25.019 fő.
A Jászberényi Helyi Akciócsoport szervezése 2015 őszén indult meg, és számos egyeztetés után 2016
tavaszán alakult meg civil, vállalkozói és önkormányzati résztvevőkkel. A HKFS előkészítésébe (a
helyzetfeltárás elkészítésébe) és véglegesítésébe a lehető legszélesebb körben igyekeztük bevonni az
akcióterületen élőket. Közel fél évet töltöttünk a stratégia megalkotásához szükséges társadalmi igény
felmérésével. A helyi vállalkozások, civilek, kulturális intézmények, és a teljes lakosság bevonásával
igyekeztük megtalálni azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kívánunk a város közösségei, illetve
kulturális életének megerősítéséhez. A folyamat során (7 kérdőíves vizsgálat zajlott) több mint 1200 önálló
véleményt dolgoztunk fel.
A legfontosabb szempontok a HKFS tervezése kapcsán az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a helyi
közösségi kohézió és a helyi partnerség kialakítása, a városi kulturális megtartóerő növelése voltak. A
stratéga tervezéskor figyelembe vettük a kultúra közösségformáló erejének fontosságát, és azt a
Magyarországon egyedülálló identitást, amely egyszerre alapoz a jász öntudatra és Redemptio-ra, ill. a
Lehel-mondavilágra. A HKFS célkitűzései is erre alapozva kívánják a legkorszerűbb közösségfejlesztési
módszerek és eszközök segítségével növelni a város megtartóképességét.
Az ERFA és ESZA alapok felhasználási arányának megtartása mellett az intézkedéseken belüli kapcsolódást
is biztosítjuk. Célunk hogy területek újuljanak meg, több tucat egyesület és közösség kapcsolódjon és
vezérelje a fejlesztéseket, sok ezer városlakó élvezze ezek eredményeit, és ezen keresztül a fiatalok
városhoz való kötődése erősödjön.
Jövőképünkben Jászberény az identitásukban megerősödő polgárok okos közösségeinek városa, ahol a
fiatalok megtartása a jász hagyományok karakteres fejlesztésének, és a városukért felelős,
együttműködő
közösségeknek
köszönhető.
Célunk, hogy a településen kihasználatlan közösségi célú infrastruktúra megújuljon, és kialakuljanak az
infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások, lehetőség legyen kulturális, közösségi
programok szervezésére, a szabadidő-eltöltés minőségének javítására. Célunk a közösségi önképzési
folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása, közösségi bevonásra építő irányítása, illetve a
Zagyva-part ökohelyszín esetében, annak közösségi aktivitással való megtöltése, természetes állapotának
megóvását is elősegítő lakossági együttműködések kialakítása. Feladatunk a helyi aktivitást, társadalmi
szolidaritást elősegítő tevékenységek fejlesztése is.
Céljaink eléréséhez 4 specifikus célt rendeltünk és n8 intézkedést terveztünk:
1. Specifikus cél:
Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése
1.1 Fiatalok önszerveződéseinek támogatása
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1.2 Külső és belső együttműködéseken alapuló közösségi, és kulturális projektek megvalósulásának
ösztönzése (aktivitás)
1.3 Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása, hátrányos helyzetű csoportok
bevonása
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek kialakítása
2.1 A Zagyva-menti városi kultúrtáj közösségi fejlesztésén keresztül a városi közösségi kohézió és
identitás megerősítése
2.2 A város közösségi életében szerepet játszó épített közösségi terek fejlesztése, közösségi,
kulturális hasznosítása
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések támogatása
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása
4.1 A jász hagyományok és a Lehel mondakör újrafeldolgozása, programok szervezése
4.2 A jászberényi kulturális értékek megvalósítása, akcióterületen belüli és külső bemutatásának
támogatása
Az országban egyedül álló online közösségfejlesztési és egyeztetési eszközöket dolgozunk ki, amellyel
biztosított a folyamatos, helyi társadalmi párbeszéd fenntartása.
A HFS végrehajtásának operatív szervezete a Munkaszervezet, amely öt főből áll, mindenki felsőfokú
végzettségű szakember, és gyakorlata van a stratégia megalkotásban, felülvizsgálatban és a végrehajtásban
is, és az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban is. A pályázatok elbírálását egy a HACS tagoktól független,
általa felkért bíráló bizottságra bízzuk.

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Jászberény Városi Önkormányzat 2015 végén a TOP pályázatokra felkészülés időszakában kezdte meg a
Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítését. Az előkészületi időszakban elsőrendű feladatként a különböző
pályázati lehetőségek lehatárolása, illetve a Jászberényt körülvevő Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete által végzett HFS tervezésbe/felülvizsgálatba történő bekapcsolódás jelentette. 2016-ban a
szerveződő Helyi Akciócsoport egy olyan eljárást dolgozott ki, amely lehetőséget biztosított bekapcsolódni
a lehető legszélesebb körben a tervezésbe.
A nyilvánosság biztosítása, valamint az érintettek bevonása érdekében az alábbi munkafázisok valósultak
meg:
 Kérdőíves felmérés. 7 különböző kérdőívvel (köztük 6 online, egy print - utóbbi a helyi újsággal
eljutott az összes háztartáshoz)


Találkozókat szerveztünk az önkormányzati intézmények és iskolák vezetőinek, egyeztettünk a civil
szervezeti vezetőkkel, helyi vállalkozókkal. A fórumokat a Városháza tanácstermében tartottuk.



A HFS tervezési vezérelveknek megfelelően az eljárásba bekapcsoltuk a helyi hátrányos
helyzetűeket képviselő szervezeteket. Mind a tervezési, mind a megvalósítási szakaszban kiemelt
figyelmet kívánunk szentelni ezen csoportok bevonására.

A konzultációs folyamat a helyzetértékelés és a szükségletek meghatározásának alapját adta, ugyanakkor a
közösség által vezérelt fejlesztések első kommunikációja is megvalósult.
Korábbi anyagok felülvizsgálata:
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 Az ITS felülvizsgálata közösségi és közösségi kulturális nézőpontból.
 A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a település Közművelődési Rendeletének felülvizsgálata
 Kérdőíves felmérések
 Vállalkozói interjúk
 Civil szervezeti és önkormányzati intézményi vezetői interjúk
 Korábbi projektek vizsgálata
 Jászberény város környezetvédelmi programja
 A település TOP pályázatainak vizsgálata
 Turisztikai stratégia
 Ifjúsági Stratégia
A lakosság bevonása az előkészítő munkába
A pályázat szerkezetének és céljainak kialakításába sikeresen vontuk be a lakosságot illetve annak kiemelt
célcsoportját, a fiatal polgárokat.1 Kérdőíveink és az azokat követő beszélgetések megerősítették, hogy a
város ifjúság-megtartó átfogó céljainak és a jász identitás erősítésének erős társadalmi támogatottsága
van, a lakosság nyitott a közösségi megoldásokra, és erősen motivált a kulturális sokszínűség és a kulturális
lehetőségek bővítése irányába. Hasonlóképpen erős az elköteleződés a környezet tisztán tartása, a „zöld”
jelleg erősítése és a fejlesztési programokban való részvétel, a participáció kultúrájának megteremtésében.
Rövid elemzés
A városlakók leginkább a politikára, a sportra, a közlekedésre, ill. a közbiztonságra vonatkozó kérdéseknél
helyeznék át az érintett közösségek kezébe a döntést. A város jövőjét érintő elképzelésekről, tervezett
projektekről kevesen nyilvánítanának véleményt, sokan – korábbi, kedvezőtlen tapasztalataik hatására –
úgy gondolják, hogy ezeknek a vitáknak nem lenne értelmük. Amikor azonban konkrét fejlesztési
elképzeléseket kellett megjelölni, azok óriási számban kerültek elő, jelezvén, hogy igenis létezik a spontán
elképzeléseknek egy masszív tömbje, amely kinyerhető, megjeleníthető, és megvalósításba fordításkor
kooperatív térbe emelhető.2
Arra a kérdésre pl., hogy egynapos polgármestersége alatt ki milyen területhez nyúlna, százszámra
érkeztek a válaszok. Ezek négy kategóriába sorolhatóak: infrastrukturális fejlesztések, szociális
intézkedések, környezetvédelem, közbiztonság. Infrastrukturális kérdés az utak javítása, kerékpárutak
kialakítása, kórházak, iskolák felújítása, pláza, focipályák építése. Szociális intézkedések a hajléktalanok,
szegények megsegítése, a pénz egyenlő módón való elosztását, az iskolák, diákok támogatása. A
környezetvédelem a válaszok alapján a zöld fejlesztéseket, a szemétre, tisztaságra vonatkozó állításokat,
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Hat különböző kérdőívet állítottunk össze, amelyekre online felületen lehetett válaszolni, sokszor szabad szöveges
kifejtéssel, a kérdőívek egyike pedig újságból kivágott-kitöltött formában érkezett vissza hozzánk. Együttesen közel
1200 kérdőívet dolgoztunk fel.
2

Néhány példa a konkrét felvetések közül: a vasútállomás melletti terület, a Honvéd Jász Kaszinó, a Touring hotel, az
Elektrolux irodaház, az iskolák, a buszmegállók, a strandok, a parkok, az állatkert, „szervízút” a Holló utca
sétálóutcává történő átalakítása és összekötése a Zagyva sétánnyal, a Jászjákóhalma felé vezető 31-es út javítása a
körforgalomig, más utak javítása, buszjáratok sűrítése), építkezések (bevásárlóközpont (pláza) kialakítása), valamint a
zöldesítésben (parkosítás, napelem, napkollektorok felszerelése, a Margit-szigeten virágok ültetése). A Víztoronyra
vonatkozó elképzelésekkel külön foglalkozunk.
5

valamint elsősorban a Zagyva-parti parkok, zöld területek kialakítását foglalja magába. Végül a
közbiztonság témája elsősorban a romakérdéssel, a betörésekkel függ össze elég erősen. A legtöbb
válaszadó a tisztaság hiánya mellett a közlekedést tartja a városban a legfőbb problémának. Ide tartozik az
utak állapotának a helyzete, a kerékpárutak számának problémája, ill. a buszok állapota és menetrendje.
Az idősebb polgárok szkeptikusak a közösségfejlesztés hálózati és online eszközeivel kapcsolatban, ennek
oka elsősorban, hogy nem tudják kezelni, ezért ők ezekkel a lehetőséggel nem tudnának élni. Az azonban,
hogy a diákok és szülők közös kérdőív-kitöltése működött, tehát az idősebbek fenntartásainak egy része
kezelhető a gyermekeik bevonásával, másrészt információs írástudás-fejlesztési programokkal, reményekre
ad okot azzal kapcsolatban, hogy a vélemény-nyilvánítást segítő online demokrácia-eszközök bevezetését
érdemes kísérleti jelleggel a programba emelni. Annál is inkább, mert a célcsoport mintegy egyharmada
aktív érdeklődő: a közösségi tervezés, a közösségi célú applikációk alkalmazását előremutatónak,
izgalmasnak tartják, sokan aktívan együttműködnének ilyen projektekben.
A fiatalok üzenete
Az egyetemisták zöme első helyen említette, hogy akkor maradna a városban, ha lenne biztos
munkalehetősége,3 de fontos szempont számukra a szociális dimenzió is: kapcsolataik ápolása is a
családjukkal, partnerükkel. Legtöbbjük – akárcsak a középiskolások – a város kulturális kínálatából
hiányolják a színházi előadások bőségét, keveslik a szórakozásra alkalmas helyek, szabadidős központok,
kávézók, kocsmák, számát.4 Gyakran megjelenik az aktívabb diákközösség igénye- „pezsgőbb diákélet”,
több hallgató, összetartóbb társaság stb. Van nevesíthető, kielégítetlen kulturális igényük: sokan
ismerkednének meg a népművészet egyes formáival (keramikusság, cserépedény készítés, néptánc), és akárcsak a középiskolásoknál – náluk is erős a fotózás, a digitális képalkotás megismerésének vágya.
Utóbbiak a médiakultúra, valamint a népművészet más ágai (fafaragás, csipkekészítés, szobrászat) iránt
érdeklődnek, foglalkozás-szerűen, öntevékeny csoportokban remélve a lehetőséghez való jutást. A diákok
szeretnék magukat új sportokban is kipróbálni. Az egyetemisták a kézilabda, röplabda, görkorcsolya,
szertorna, atlétika, közelharc, lovaglás iránt érdeklődnek, a középiskolások a darts, az atlétika, az amerikai
foci, a kajak-kenu, a billiárd, a lovaglás és különböző extrém sportok iránt érdeklődnek. Erős a vonzalmuk a
küzdősportok és a harcművészetek (capoeira, kempó, MMA, K1) iránt. A fiatalok nyitottak az online
részvételi kultúra iránt. Az egyetemisták olyan online felületeket vennének használatba, ahol a két központi
kérdés a vizsgák/tanulás valamint a közös bulik lennének. A középiskolások az iskolával kapcsolatos
dolgokról vitatkoznának a barátaikkal (érettségi, osztálykirándulás, ballagás, tanulás, nyelvvizsga, a
tanárokról való véleményegyeztetés). A válaszokban megjelenik még a szabadidős programok tervezése,
valamint a szórakozóhelyek kiértékelése is. A diákok majd 40%-a nyitott arra, hogy tudományos
programokba kapcsolódjon be. Az egyetemisták inkább a humán tudományok iránt érdeklődnek
(pedagógia, pszichológia, magyar nyelv és irodalom, informatika, csillagászat, szociometria, néprajz), míg a
középiskolások a fizika, csillagászat, informatika, rák elleni kutatás, energetika, természetvédelem,
környezetvédelem, űrkutatás, szociális kutatás, egészségügy, biológia, régészet önkénteskednének. A
3

Többen jelezték, hogy akkor (is) maradnának, ha speciális képzéseken tudnának részt venni a városban.
Jellemző, hogy az ezirányú hiányok egy része a Víztorony hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is előformálta
(kilátó, kávézó/étterem/cukrászda kialakítása. A legtöbben egy olyan közösségi központot látnának ott szívesen, ahol
különböző programokat (zenei est, kiállítás) lehetne rendezni. A belső változtatásokon kívül sokan átalakítanák az
épület külsejét, a torony lefestése mellett, többen mozivászonként használnák a külső felületet. Ezek a válaszok
mintha a legjobb gyakorlatnak tekinthető siófoki víztorony mintáját látnák követendőnek, számos válaszadó ezt meg
is említi.
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(természeti) környezet fejlesztésével kapcsolatban sok ötletük van. Fontosnak tartják az önkéntes
szemétszedést, a parkok számának növelését, az állatkert bővítését, a szelektív hulladékgyűjtést, a
játszóterek fejlesztését, napelemek felállítását, valamint fák és egyéb növények elültetését a városban.
Visszatérő megállapítás, hogy az amúgy sok szempontból gazdagnak érzett, csak néhány területen hiányos
kulturális programkínálattal (koncertek, rendezvények, szórakozás, városi sportesemények) kapcsolatban
erős az igény új befogadó terekre, és a jelenleginél sokkal magasabb szintű tájékozottságra. A
középiskolások Alma Materükről, valamint továbbtanulási lehetőségekről szeretnének a jelenleginél
kiterjedtebb tájékoztatási gyakorlatot.
Értékelés, az eredmények felhasználása
A válaszok, a javaslatok és a felvetések akkora számban érkeztek, és olyan formagazdagságot hoztak, hogy
részletes elemzésüknek be kell tudni épülnie majd a projekt későbbi szakaszaiban (főleg a forráselosztáskor) a prioritások kezelésébe. Az eredmények operatív felhasználhatósága pedig túlmutat a CLLDkonstrukción, átfogó városfejlesztési célokat is támogathat. Mindehhez jó alapot jelenthet az, amire már
lehet építeni. A fiatalok elkötelezettek a közösségi részvétel iránt. legtöbben szemétszedéssel vették ki a
részüket a közösségi és közösség-segítési kezdeményezésben. Sokan különböző rendezvényeken (ötpróba
szervezés, csángó fesztiválon segítés, fesztiválon önkéntesség stb.) segítettek, többen az idősek
otthonában mások az állatkertben, voltak olyanok, akik vöröskeresztnél voltak önkéntesek.
A legfőbb tanulság az, hogy ott, ahol a válaszok nyomán explicit hiányérzettel és ehhez kapcsolódó
fejlesztési igénnyel találkozunk, ott nagy számban állnak rendelkezésre hagyományos és új generációs,
digitális közösségi megoldások. Emiatt a felmérés kimenetei nagy ráutaló értékkel voltak a pályázat
bemeneteivé formálhatóak.
A HKFS tervezés résztvevői:
A tervezés folyamatában, a helyzetelemzés megalkotásában a HACS tagjai mellett részt vettek a könyvtár
és az iskolák vezetői, illetve olyan szakértők, akik az elmúlt években városfejlesztési elképzeléseket
fogalmaztak meg. Így történt meg az ITS felülvizsgálata, ifjúsági stratégia elkészítése a folyamat során. A
HACS által elfogadott HKFS intézkedései a helyzetelemzésre támaszkodva teljes mértékben a megelőző
konzultációk alapján, azok felvetéseit beépítve alakultak ki.
A HKFS tervezési dokumentumok a város weboldalán elérhetőek, a kutatási eredmények szintén
nyilvánosak. A mindhárom szektor bekapcsolásával megkezdett munka mind a tervezési, mind a
megvalósítási szakaszban mindenki által látható, a HACS nyitott a bekapcsolódásra. A megvalósítás
során a közösség részvétele mind offline, mind online közösségi tereken, fórumokon biztosított.

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
Jászberény város esetében az akcióterületet a település teljes közigazgatási határon belül elterülő területe alkotja,
nem indokolt külön lehatárolás, ám külterületbe ágyazott belterületi besorolású kisebb ITS városrészt is találunk: ez
Portelek, ami a várostól 6 km-re található. A város közigazgatási határon belül eső teljes területének lakossága
alkotja a CLLD eszköz célcsoportját. Mivel az akcióterület egybeesik a város belterületével és annak jellemzőit a 3.
fejezetben részletezzük, a HACS – az útmutatónak megfelelően – nem találja indokoltnak külön elemzés elvégzését.
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1 Helyzetfeltárás
3.1.1 Földrajzi helyzet és elérhetőség:

Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok megye északi-nyugati részén, Budapesttől 80 km-re keletre, a Mátrától
40 kilométerre délre található, három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Pest) találkozási pontjának
közelében. A város erősen kötődik Szolnokhoz, de Budapesthez is. A várost nem érintik autópályák,
ugyanakkor a kelet-nyugati 31 sz. és az észak-déli 32 sz. főút, metszéspontjában helyezkedik el. A főutak
mellett több alsóbbrendű út is csatlakozik Jászberényhez, melyek a térségi kapcsolatok fontos közlekedési
hordozói.
Jászberény város járási székhely. A Jászberényi járáshoz 9 település tartozik (össznépessége 51 800 fő (2011) a járás
összterülete 617 km2). A települések közül három városi rangú: Jászberény, Jászfényszaru, Jászárokszállás, a többi
község: Jászágó, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor. A Jászberényi
kistérséghez így többcélú kistérségi társuláshoz 18 település tartozott 2013-ig. A járások kialakításával a város
természetes vonzáskörzete nem változott, főleg mivel Jászberényben a közszolgáltatások szintje az alap- és
középfokú ellátás minden szegmensét lefedi. A város térségi szerepét erősítik azok a települések közötti társulási
együttműködések (részben humán szolgáltatások), amelyekben Jászberény vezető szerepet tölt be (lásd alábbhumán közszolgáltatások).
3.1.2 A város belső szerkezeti jellemzői

A város egyközpontú, mezőváros jellegű település. Külterületén számos lakott hely található. A várostól 6
km-re található Portelek és a várostól nyugati irányban lévő és némileg elkülönülő Hűtőgépgyári lakótelep
belterületnek minősül. A város belső szerkezetét a fent említett, városon áthaladó fő utak határozták meg.
A városközpontot a 32.sz. főút gerincéhez igazodó, hosszan elnyúló Lehel vezér tér köré szerveződve
találjuk. A belvárosban jelentős városszerkezetet meghatározó elem a Városi Zagyva.
A Belváros a városi funkcionális és reprezentatív
centruma, a városi lakosság közösségi életének
fókuszpontja. Az egyéb városrészekhez nem
kapcsolódnak
egyedi
karakterrel
rendelkező,
városszerkezetileg is kirajzolódó alközpontok. Léteznek
alközpont kezdemények, amelyek a városrészi
közösségépítés lokális helyszíneinek tekinthetők. Ilyen
pl. a vasútállomás és tágabb környezete, vagy a
Hűtőgépgyári
lakótelep
alközpontja,
aminek
specialitását a sportolási, rekreációs lehetőségek
létesítményeinek koncentrációja adja minimális
kereskedelmi funkcióval. Látható tehát, hogy az
alközpontok
funkciója
egy-egy
vonatkozásban
gazdagabb,
de
változatosságban
és
funkciógazdagságban meg sem közelítik a Belvárost.
Portelek
Az ITS-ben 10 városrész került lehatárolásra. Ebből
kilenc belterületen található, ezek közül egyedül
Pórtelek válik le teljesen a belterület magjától. ITS
(2015) Városrészek:
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Belváros, 2. Kertváros, 3. Érpart, 4. Káposztáskert, 5. Pelyhespart, 6. Szentkúti városrész, 7. Szent László
városrész, 8. Hűtőgépgyári városrész, 9. Portelek, 10. Külterület
A potenciális fejlesztési centrumok, fel és leértékelődő területek vizsgálatakor az ITS városrészek összehasonlító
elemzését használjuk, és a HKFS hangsúlyainak megfelelően kiegészítéseket teszünk.
1.ábra Jászberény város városrészei a 2008-ban elfogadott IVS és a 2015-ben elfogadott Településfejlesztési
Koncepció megalapozó munkarésze szerint (térképen nem szerepel a külterületi lakott hely Pórtelek és a külterület
sem) (Forrás: ITS 2015.)

3.Érpart

3

2.Kertváros

2

1

1.Belváros
4.Káposztáskert

6
8.Hűtőgépgyári
városrész

4

7. Szent László
városrész

6.Szentkúti
városrész

5

5. Pelyhespart

Jászberény városrészei között karakteres különbségek rajzolódnak ki a társadalmi jellemzők és a lakásállomány
sajátosságai alapján, ugyanakkor fontos, hogy belterületen nincs szélsőségesen leértékelődő terület (szegregátum). A
lakosság iskolai végzettsége és foglakoztatási jellemzői alapján a város magas presztízsű területei a Belváros a
Hűtőgépgyár, Szent László és a Pélyhespart városrészek. A lakosság korcsoportok szerinti összetételét tekintve a
Belváros és a Hűtőgépgyári városrész öregedő népessége miatt már a sorrendben hátrább szorul, ezzel szemben
kitűnik a Pelyhespart fiatalos népességével.
A városrészek többségének a társadalmi helyzete helyi viszonylatban közepes (hol jobb, hol kedvezőtlenebb kor,
képzettség stb. mutatóértékekkel), ugyanakkor ez alól kivétel a Szentkúti városrész, ami minden tekintetben a
legkedvezőtlenebb helyzetben van a városon belül. A várostól elvágva, Portelek helyzete minden vizsgált mutató
alapján még ennél is kedvezőtlenebb.
A lakásállomány minősége összhangban van a társadalmi jellemzőkkel – azaz a legkedvezőbb helyzetet a magas
presztízsű és egyben dinamikus(abb) városrészek mutatják: Pelyhespart, Érpart, Hűtőgépgyári városrész – a belváros
e tekintetben már kevésbé mutat kedvező képet. A legleromlottabb összetételű lakásállomány a Szentkúti
városrészben és Portelken található.
A HKFS akcióterület fel- és leértékelődő területeinek vonatkozásában az ITS anti-szegregációs helyzetértékelése nyújt
további információkat.
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3.1.3 Környezeti adottságok
Jászberény a Duna-Tisza közének északi részén, a Zagyva folyó mentén fekszik. A Jászság többnyire folyóvizek által
feltöltött síkság, tengerszint feletti magassága 85-105 m közötti. A természeti erőforrások közül a város gazdaságát
sokáig a termőföld határozta meg annak ellenére, hogy a település területén a termőföldek átlagos termőképessége
a közepesnél kissé gyengébb, mára jelentősége erősen lecsökkent a helyi gazdaságban (lásd alább). A várost érintő
vízfolyások a Zagyva és a bele ömlő Tarna, melyek turisztikai jelentősége jelenleg még csekély. Idegenforgalmi
szempontból is komoly potenciált jelentő természeti erőforrás a termálvíz.
A Zagyva folyó élő ága északról kerüli meg a várost. A városközpontot a szabályozott, és csapadékvíz elvezetésben
szerepet játszó, ún. Városi Zagyva szeli ketté NY-K-i irányban, ami különösen a Belvárosnak kölcsönöz karakteres
jelleget, de az egyéb érintett városrészeknek is sajátos hangulatot biztosít, ha kevéssé rendezett formában is. A
Városi Zagyva a Belváros városképének értékes része, különösen mióta 2010-2012-ben a Funkcióbővítő integrált
településközpont rehabilitáció-t célzó ÉAROP finanszírozású projekt keretében egy többszöri utcaszinti kapcsolattal
bíró sétány épült a Városi Zagyva belvárosi szakaszán. Ez a fejlesztés környezeti és hasznosíthatósági szempontból
felértékelte a belső szakasz közvetlen környezetét. A Városi Zagyva egyéb szakaszainak potenciálja kevéssé
kihasznált, holott a közösségépítés színterévé válhatna és számos értékes zöldfelület is kapcsolódik hozzá.
Természetvédelmi szempontból Jászberény közigazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete
alá tartozik.
Korlátlan használatú zöldfelületek pl. a közparkok, közterek. Jászberényben városi szintű közparkként a Margit-sziget
és a Ferencesek tere, a Fürdő utcai park, Szentháromság tér parkja funkcionál. A parkok - a Margit-szigetet övező
Zagyva mederrel és a mellette lévő fasorokkal – helyi védelem alatt állnak. Közös jellemzőik az összetett használati
funkció (pihenő-, játszó- és díszkert), a szélesebb rétegek kiszolgálása, az intenzív fenntartás. A városban a
korlátozott használatú zöldfelületek az Állat és Növénykert területe a SZIE Arborétuma, az Erzsébet Kórház és
Szakorvosi Rendelő helyi védelem alatt álló kertje.
A város Településfejlesztési Koncepcióját és az ITS-t megalapozó tanulmányában az épített környezet konfliktusai
között kerülnek említésre:
 az elkerülő út befejezetlensége miatt továbbra is városon át halad a 32.sz. főút forgalma
 a belvárosban a Margit szigeten a közpark és a víztorony rehabilitációra szorul
 a Városi- Zagyva mentén helyenként hiányoznak a közterültek, közpark területek; a város értékes környezeti
adottsága, a belső városrészeket is átszelő Városi Zagyva. A vízfelület partja helyenként nem hozzáférhető.
(Forrás: Településfejlesztési Koncepció Megalapozó tanulmány 131.old.)
A városüzemeltetés Jászberényben jól szervezett, a szolgáltatások ellátása biztosított. Jászberényben a
településüzemeltetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája és a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (JVV Zrt.) közösen látja el.
3.1.4 Kulturális erőforrások

a.) Hagyományok kulturális örökség:
Jászberényt gyakran emlegetik a Jászok és a Jászság fővárosaként. A helyi hagyományok és a kulturális örökség
magját feltétlenül a jász5 gyökereknek köszönheti a város. A jelen hagyományőrző tevékenységei, eseményei és az
ott megjelenő szimbólumok szorosan kötődnek a jászok történetéhez.
A jászok és a kunok kezdettől fogva kiváltságokat élveztek, amely lehetővé tette az önálló közigazgatási szervezet, a
Jászkun Kerület kialakulását. A török hódoltságot követően a Jászkunságot, mint fegyverrel meghódított,
újszerzeményű területet I. Lipót császár 1702-ben 500 ezer rajnai arany forintért eladta a Német Lovagrendnek. A
jászkun huszárok derekas helytállása az első és második osztrák-porosz örökösödési háborúban (1741., 1743),
valamint a folyamatos ellentmondások, tiltakozások hatására engedélyt kaptak az önmegváltásra. Visszafizették az
5

A jászok tehát, mint kabán kultúrájú ászi törzsekre rátelepedett, szintúgy iráni nyelvet beszélő alán törzsek nyugatra vándorolt s a népvándorlás kelet-nyugati áramlatába bekerült - etnikum leszármazottai.
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időközben 580 ezer forintra emelkedett összeget, és 1745. május 6-án Mária Terézia királynő aláírta azt a diplomát,
amelyben visszaadta a jászoknak és a kunoknak régi kiváltságait és szabadságát. Ez volt a híres Jászkun Redemptio. A
redemptiót követően soha nem látott társadalmi és gazdasági fellendülés kezdődött a Jászságban, megindult az
iparosodás, a városiasodás, a polgárosodás. Jóllehet a jászok a 19. század közepéig még földközösségben használták
a földet, de a redemptio rendezett földviszonyokat teremtett a Jászságban.
A jászság történetének fényes, hagyományokban megjelenő eleme a Jász Huszárezred tevékenysége. A jászkun
huszárok először a Rákóczi-szabadságharc idejében tűntek fel. A hadi helyzettől függően, alkalmanként szereltek fel
huszárszázadokat a kuruc hadsereg számára. Különösen a Redemptió után Mária Terézia jászkun huszárjaiként
szerepeltek, részt vettek a Napóleoni háborúkban. 1848 szeptemberében a Lehel-huszárezredet ültették nyeregbe a
jászkunok, majd Jász-Kun huszárok további története 1859-1918 között a 13. Huszárezred keretében élénkül fel.
Az önállóság erősítette a jászkun öntudatot, ugyanakkor az 1876-ban végbement közigazgatási átszerveződés
következtében megszűnt a Jászkun Kerület, és településeit közigazgatásilag több vármegyébe tagozták be.
A jász szimbolumok közül a Lehel-kürt (Jász Kürt) a legfőbb, amely a Jász Múzeumban tekinthető meg. A magyar
hagyomány a 16. századtól a jászok elefántcsontból készült, díszesen faragott kürtjéhez kapcsolja Lehel vezér
mondáját, amelyet ettől kezdve egyaránt hívnak Jászkürtnek és Lehel kürtjének. A 20. század végén kialakultak a kürt
újkori hagyományai, amelyek méltó módon jelenítik meg a felbecsülhetetlen történelmi ereklyét. A kürtöt ma is jász
összetartozás legfőbb szimbólumaként tisztelik. Korai, XVII. századi pecsét és címer a Jászság települési címereinek
része.
A jászok több formában ápolják hagyományaikat, megünneplik évfordulóikat, tárgyaik, relikviáik múzeumi
kiállítás(ok) részei, épületeik, utcáik híres szülötteik nevét viselik. A város neves szülöttei: Déryné Széppataki Róza, az
első magyar operaénekesnő, Palotássy János karnagy és a verbunkos zene jelese, Székely Mihály operaénekes, Rácz
Aladár cimbalom művész, Gerevich Aladár hétszeres olimpiai bajnok, Hamza D. Ákos festőművész, filmrendező.
A város nevezetes közgyűjteménye a Jász Múzeum (Táncsics Mihály út), amely az ország egyik legrégebben alapított
múzeumaként már 142 éve működik. Gyűjteményében őrzi a legendás Lehel kürtjét, valamint a jász történelmi múlt
relikviáit, és az egykori népélet gazdag tárgyi anyagát.
A múzeum épülete egyre szűkösebbnek bizonyul, közösségi és múzeumpedagógiai foglalkozásokra valamint
interaktív csoportos tevékenységekre a meglévő infrastruktúra kevéssé, illetve nem alkalmas.
Jász Látogatóközpont (Kossuth L. út 58.): A Látogatóközpont a Jászkun Kapitányok Nyomában elnevezésű, több
településre kiterjedő, ROP pályázati forrásból megvalósuló hálózatának jászberényi állomása. A Látogatóközpontban
interaktív módon mélyülhet el mindenki a jászok életében, hagyományaiban, történelmében.
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a város kiemelt képzőművészeti gyűjteménye. Az 1995. július 15-én megnyílt
közérdekű muzeális intézmény abból a képzőművészeti adományból és dokumentum-gyűjteményből szerveződött,
amelyet Hamza D. Ákos és felesége, Hamza Lehel Mária 1987-ben Jászberénynek ajándékozott. A múzeum 2002-ben
kapott működési engedélyt. Az engedélynek megfelelően a múzeum gyűjtőterülete a Jászság 18 települése,
alaptevékenysége a rábízott gyűjtemény őrzése, nyilvántartása, lehetőség szerinti gyarapítása, feldolgozása,
bemutatása. A múzeum képzőművészeti kollekciójának - az egyedülálló Hamza- és Lehel-hagyaték mellett - mára
fontos részét képezi a jászsági kötődésű művészek munkáit magában foglaló gyűjteményegység (20. századi alkotók
munkái).
Jászberényben kevéssé tárgyiasult, de annál fontosabb az élő hagyományőrzés képviselőjeként a Jászság Népi
Együttes. Az együttes 45 éves jubileumát ünnepli 2016-ban. Az együttes országos hírű és repertoárjában számos
kárpát-medencei tájegység zenei és tánchagyománya szerepel. Az együttes gyűjtőmunkát végez, rendelkezik
viselettárral és médiatárral – ezek anyagai kölcsönözhetőek, foglalkoznak táncoktatással és fő szervezői és résztvevői
a Csángó Fesztiválnak.
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A helyi hagyományokat őrzi a Jászberényi Hagyományőrző Együttes (1998) célja kifejezetten az elfeledett jászsági
táncok, hagyományok, viseletek újra felfedezése és megtanulása illetve a Jászsági Hagyományőrző Egylet, (2008),
amelynek tevékenysége a jász hagyományok, énekek, szokások, viseletek népszerűsítésére irányul.
Jászberény épített öröksége szintén a helyi identitás része. A népi építészet nagyobb területen nem maradt fenn,
ugyanakkor számos országosan védett középület, parasztház és helyi védettség alatt álló polgári ház található a
városban. Országos védettség alatt áll a Jászkürt Fogadó épülete a belváros egyik eldugott utcájában, a Déryé
utcában. 1731-ben épült és ez volt a város fogadója 164 évig. Jelenleg nem látogatható, a Csányi Alapítvány6
működik benne. Hasonlóan fontos épített érték a Börtön épülete, a Városháza, és a nem régiben megújult Kőhíd
(lásd még: épített örökség).
A világában szétszóródott jászok minden évben találkozó tartanak. A több napos Jász Világtalálkozó helyszíne
változó, minden évben más település a házigazda. A XIX. találkozót Jászberényben 2013-ban tartották. A
Világtalálkozó a jászok összetartozásának szimbolikus eseménye. Hasonlóan nem egy helységhez kötött, hanem a
jász települések között vándorló rendezvény a Jász Bál, minden év májusában.
b.) Kulturális intézmények (szervezeti háttér és létesítmények):
Szervezeti háttér:
Jászberény kulturális életének szervezését az Jászberény Város Önkormányzata megbízásából a Jászkerület Nonprofit
Kft. koordinálja. A nonprofit cég az önkormányzat 100%-os tulajdonában van., nyitott, minden korosztály számára
kultúrát, ismeretet közvetítő szabadidős és közösségi tevékenységekre alkalmas teret és programokat biztosító
komplex szervezet. A szervezet tevékenységei: a helyi közművelődés szervezése, kulturális programok rendezése, a
városi közkönyvtár működtetése, film és színházi előadások szervezése. A Jászkerület Nonprofit Kft. alkalmazásában
33 fő van. A szervezet honlapja (http://jaszberenyiprogramok.hu/) naprakészen mutatja be a város kulturális
kínálatát (lásd alább), mindemellett az egyes helyszínek pl. a filmszínház külön is rendelkeznek weboldallal.
A helyi kulturális élet szervezésében további civil szervezetek és vállalkozások is részt vesznek. Ezek közül a
legismertebbek és a legaktívabbak: a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, a Jász Múzeum, a Jászság Népi Együttes, a
Szikra Galéria – Kávéház – Étterem. Jászkerület Nonprofit Kft. és a város kulturális életében meghatározó civil
szervezetek folyamatos kapcsolattartás mellett végzik tevékenységüket, a programokat éves rendszerben egyeztetik,
az hasonló jellegű és célcsoporttal rendelkező programok időbeni ütközésének elkerülése és a helyszínek igénybe
vehetősségének összehangolása érdekében.
Létesítmények:
Déryné Rendezvényház – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.
A főtéren találjuk a hajdani Lehel Szállót, melynek emelete ma gimnáziumként (Lehel Vezér Gimnázium), főbejárati
része pedig Déryné Rendezvényház-ként működik. A ma többfunkciós épületnek tehát csak egy részét (a
reprezentatív utcafronti rész) foglalja el a Déryné Rendezvényház. Az egész épületkomplexum 2011-2012-ben
elsősorban külső megújításra került.
Ifjúsági Ház – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.: A szocreál típusú épület a Városi Könyvtár közvetlen
szomszédságában található. A 20- és 30 fős két klubterem mellett egy 300 fő befogadására képes színházterem is
van az épületben, amely kamaraszínházként funkcionál(hat). Oktatótermek 20 és 30 fő, színházterem 300 fő
befogadóképességű, audiovizuális felszereléssel. Az Ifjúsági Ház épületében néhány civil szervezet is rendszeresen
tart rendezvényeket (klubfoglalkozások).
Városi Könyvtár – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.
A Városi Könyvtár és Információs Központot 1900-ban alapították (akkor még járási könyvtárként), jelenlegi helyén
1970 óta működik.

6

Heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat jászsági diákoknak különféle korcsoportokban. Cél az esélyegyenlőség és
felzárkóztatás biztosítása, valamint a tehetséggondozás.
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Lehel Film-Színház (Jászberény Fürdő utca 3.) – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.: A Városi Zagyva partján
található Lehel Mozi 1941-ben nyílt meg. Több évig tartó fokozatos teljes külső, belső felújítás és gépészeti
korszerűsítés után mára teljesen megújult. A filmszínház épületében mozi és színházi előadások is zajlanak.
Főnix Fészek Műhelyház – működtető: Új Színházért Alapítvány. Itt működik a Főnix Fészek Műhelyház. Az
Önkormányzat közművelődési megállapodást is kötött az alapítvánnyal: neves előadók lépnek fel és délutáni
gyermekfoglalkozásokat is tartanak az épületben.
Honvéd Jász Kaszinó - Az épület állami tulajdonból 2006-ban került az önkormányzat tulajdonba. Fegyveres Szervek
Nyugállományú Tagjainak Klubja, ahol különféle kulturális céllal helyiségek bérelhetők jelenleg is. Az épület rossz
állapotú és alulhasznosított, ugyanakkor jelentős potenciállal rendelkezik a kulturális infrastruktúrák fejlesztése és
közösségépítés terén. Az épült kiváló adottságokkal rendelkezik, hogy a helyi közösségépítés, hagyományőrzés és a
fiatalok bevonását célzó tevékenységek karakteres színtere legyen.
Jászág Népi Együttes Székháza, „Viganó” Alapfokú Művészeti Iskola - A Jászág Népi Együttes székhelye. Az együttes
célja a magyar paraszti tánc és zenei folklór még élő hagyományainak felkutatása, ápolása, feldolgozása. A
jászberényi táncműhely szakmai munkája országosan közismert és elismert.
További részben vagy egészében kulturális céllal hasznosított létesítmények és helyszínek:
 Zagyva-Parti Színpad: – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.
 Szabadtéri Színpad (Riszner Sétány) - – működtető: Jászkerület Nonprofit Kft.
A város számos pontján találunk olyan közterületeket, ami nagyrendezvények idején fontos helyszínként szolgálnak:
ilyenek maga a Margit sziget és a Lehel vezér tér (a 32. sz. főút) belő, Szentháromság térrel határos szakasza is.
Jászberényben két jelentősebb kulturális rendezvényeknek is helyet adó magán létesítmény található:
 Szikra Galéria étterem, kávézó és rendezvényház - A jelenlegi állandó kiállítás 22 festőművész 120 db.
festményével a 19. és a 20- században alkotott jászsági festőművészek legjobb munkáit mutatja be. A
jászsági festők minél teljesebb népszerűsítését rendszeres képzőművészeti rendezvényekkel, időszaki- és
kamara kiállításokkal, könyvkiadással is elősegítik. A kortárs festőművészetet támogató és megjelenési
lehetőséget biztosító évenkénti Galéria pályázat kerül kiírásra, jelentős anyagi díjazássaló.
 Andrássy Rendezvényház (Rákóczi út 59.): A város jelentős rendezvényhelyszíne, befogadó létesítmény,
önálló programokat a tulajdonos nem szervez.
Konklúzió:
A kulturális rendezvények befogadó helyeinek vonatkozásában a város gazdagnak mondható, ugyanakkor az
önkormányzati tulajdonú létesítményekkel való gazdálkodás komoly problémákat vet fel. Kulturális funkcióból
hamarosan kiesik az Ifjúsági Ház a Honvéd Jász Kaszinó alulhasznosítását és használati jogban fennálló helyzetét is
tisztázni szeretné a város. A jelenleg közösségi kulturális tevékenységekre hasznosított közterületek elérhetőségük
miatt népszerűek, de nem feltétlen felelnek meg a célnak, ezzel párhuzamosan több olyan helyszín is van a városban,
ami nincs kellőképpen kihasználva a közösségépítés céljaira. A közösségi terek elsősorban a Belvárosban
koncentrálódnak.
c.) Jászberény éves rendszerességgel megrendezett kulturális programjai:
Jászberény
gazdag
színvonalas
kulturális
programokban.
Az
éves
http://www.jaszberenyiprogramok.hu/programok.php honlapon tájékozódhat a városlakó.

eseményekről

a

Város napja (április 3.) Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat emlékünnepe, lovas hagyományőrzők, huszár
bandériumok, tánccsoportok látványos felvonulásával, műsorával.

13

Jászkun Redemptio ünnepe (május 6.) A Jászkun Hármas Kerület egykori székvárosában, Jászberényben minden
évben méltó módon, emelkedett hangulatú ünnepséggel emlékeznek a jászok és kunok nagy tettéről, a
redemptióról.
Jászberényi ZagyvaParty Fesztivál (június): A Margit-szigeten megrendezésre kerülő kulturális kavalkád a nyári
napfordulóhoz köthető.
Csángó Fesztivál - Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti Vásár (július): (térségi és országos
jelentőségű rendezvény): A Fesztivál célja, hogy minél szélesebb rétegnek bemutassa a kisebbségben élő magyar
népcsoport, a csángó magyarok kulturális értékeit, életét, a csángó embereket
Nemzetközi mézvásár és méhésztalálkozó (Augusztus): A rendezvény lehetőséget biztosít a szakma szereplői
számára üzleti, szakmai kapcsolatok ápolására, formális tudásmegosztásra és informális tapasztalatcserére is.
Konklúzió: Jászberény helyi és térségi vonzerővel rendelkező programokat képes biztosítani az év minden szakában
és rendelkezik olyan országos vonzerejű rendezvénnyel, ami immáron 25 éve minden évben megrendezésre kerül. A
város lakossága ugyanakkor hiányolja a tematizált és a kisebb csoportokra koncentráló, közösségépítő programokat,
különösképpen a fiatalok célcsoportja számára.
3.1.5 Humán közszolgáltatások
A város humán közszolgáltatásainak fenntartásában és működtetésében az utóbbi időben egyre kisebb szerepet
vállal maga az önkormányzat. Ez elsősorban a közoktatás, szakképzés területét érinti, amelynek egyébként jelentős
identitáshordozó és közösségformáló ereje van.
A köznevelés területén az óvodai ellátás nagyrészt az önkormányzat fenntartásában van. Jászberényben városi
fenntartású az egyesített Városi Óvodai Intézmény, amelynek 8 tagóvodája van. Emellett egy egyházi („Gólya”
Református Óvoda) és egy alapítványi fenntartású (Maci-óvoda) óvoda is működik a városban. Az óvodák
kihasználtság 100%-os. Az óvodák speciális pedagógiai irányokat képviselnek, amelyek erősítik a gyerekek kötődését,
mind a helyi természeti környezethez, mind pedig a helyi hagyományokhoz.
Jászberényben az általános iskolai oktatás 2013 óta elsősorban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működnek. 2016-ban a városban négy általános iskola tartozik a KLIK Jászberényi Tankerülethez:
 a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 a Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskola Tagintézménye,
 a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskola Tagintézménye és
 a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola.
További három olyan iskola működik a városban, ahol általános iskolai és középiskolai osztályok egyaránt vannak,
ezek közül kettő egyházi fenntartású.
 Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium;
 Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola, Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézménye),
 Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium (Széchenyi István Egyetem gyakorlóiskolája).
A városban hat középiskola működik, ebből három – már fent említett – általános iskolai osztályokkal együtt.
 A Lehel Vezér Gimnázium szintén a KLIK fenntartásában működik;
 Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája – a szakképzési
centrumok 2015-ben alakultak meg;
 Terplán Zénó Ferences Szakiskola és Gimnázium az egyház fenntartásában van, negyedik ferences
középiskolaként Magyarországon.
A diákok között sok a bejáró, a Liska József Iskola 98 férőhelyes kollégiummal rendelkezik.
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara képviseli a felsőoktatást, hozzá tartozik a
pedagógus jelöltek számára a gyakorló általános iskola és gimnázium is. A Kar tradicionális képzési profilját a közel
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százéves múlttal rendelkező tanítóképzés jelenti. Ezzel a szellemi örökséggel vált a Jászság meghatározó
intézményévé. Az elmúlt évtizedekben képzési kínálatát bővítette az Andragógia, Informatikus könyvtáros és a
Szociális munka szakokkal. 2014 januárjától az óvodapedagógus szak színesíti a képzési palettát.
Szociális, felzárkózási célú közszolgáltatások: A szociális és gyermekvédelmi ágazaton belül családokat legtöbb
esetben a bölcsődei ellátás érinti, hiszen ez teszi lehetővé az édesanyák számára a munkába való visszatérését a
gyermek 3 éves kora előtt. Jászberény városban egy helyen működik bölcsőde, kapacitása 62 férőhely. Az utóbbi
években gyarapszik a családi napközik száma is jelenleg nyolc ilyen 7-7 főt befogadó napközi működik.
A városban a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény végzi. Az
intézmény a szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodást biztosít, mely magába foglalja a
szociális alapszolgáltatásokat, a szakosított ellátások közül az ápolást-gondozást nyújtó ellátást. Az intézmény
alapítványa a „Törődés” Szociális Alapítvány.
Igénybe vehető szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, nappali ellátás időskorúak, demens
személyek és fogyatékkal élők részére. Igénybe vehető szociális szakosított ellátás az időskorúk részére ápolástgondozást nyújtó teljes körű ellátás a „Naplemente” Idősek Otthonában. Támogató szolgáltatás és közösségi
pszichiátriai ellátást egy Jászberény által működtetett intézmény látja el térségi szinten. Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (Ferencesek tere 3/A) fenntartója a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás. Jászberényben
működik 135 férőhellyel a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona.
Hátrányos helyzetűeket támogató közösségi létesítmény a Csillagház Cserhaj közösségi ház.
Egészségügyi ellátás: Jászberényben jelenleg 13 felnőtt háziorvosi, 5 házi gyermekorvosi és 6 fogorvosi körzet
működik. A védőnői ellátást az önkormányzat fenntartásában működő Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és
Védőnői Szolgálat védőnői szolgálata biztosítja, központja a Thököly u. 13-ban található. A városban 12 védőnői
körzet került kialakításra.
A kórházi ellátást és szakorvosi rendelést a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház biztosítja. A kórház állami (GYEMSZI)
fenntartású. A kórház 22, a szakrendelés 17 települést szolgál, de a helyi szakellátás nem minden szakterületre terjed
ki. A jászberényi kórházban el nem látható eseteket a szolnoki kórház fogadja, de a gyöngyösi, a hatvani és a ceglédi
kórház is 50 km-es körzeten belül található, ezek közül a városhoz legközelebb, 30 km távolságban a hatvani kórház
fekszik.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés: A közoktatáshoz való azonos hozzáférhetőség a belterületen belül (eltekintve
Portelektől) kielégítőnek mondható. A városrészek egyenletesen lefedettek a lokáció érzékeny óvodai ellátással, az
általános iskolák is könnyen megközelíthetőek.
A szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés egyedül a viszonylag magas külterületi népesség következtében oldható
meg nehezebben, a problémát fokozza, hogy a külterületen élő gyermekek nagy része egyébként is a hátrányos
helyzetű, elszegényedő vagy mélyszegénységben élő népességréteghez tartozik. Ez az oka, hogy az önkormányzat
jelentős szerepet tulajdonít a közlekedés megszervezésének – ezzel a gyerekek oktatási intézményekbe történő
bejutásának. Csillagház Cserhaj közösségi ház szintén ezt a hátrányos helyzetű csoportot célozza meg
tevékenységével (Tanoda program).
A különböző ágazatokba tartozó közszolgáltatások közötti kapcsolat, együttműködés:
Az egyes közszolgáltatások és városi szereplők (szervezetek, közösségek, egyének) közötti kapcsolat megerősítése
minden vonatkozásban indokolt. Ez lehetőséget ad egy-egy kérdéskör, probléma komplex megközelítésére és
hatékony összetett megoldások kimunkálására.
Jászberényben a Szociális alapszolgálatokat támogató pályázat kapcsán létrejött a Civil Kerekasztalt, aminek
működése és eredményessége fejlesztést igényel.
Az önkormányzatnak feladatellátási megállapodás van több szervezettel: kulturális területen fontos megállapodás:
Az Új Színházért Alapítvánnyal az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött: neves előadók lépnek fel és
délutáni gyermekfoglalkozásokat is tartanak az épületben.
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Konklúzió: Jászberény közintézményekkel / szolgáltatásokkal jól ellátott középváros, a szolgáltatások mennyiségi és
minőségi vonatkozásban is kielégítőek és gyakran terjed vonzáskörzetük a városhatáron túlra. Az egyes
szolgáltatástípusok között az együttműködések természetes módon megindultak (oktatás, szociális, egészségügy) a
városban mégsem rajzolódik ki markánsan az intézmények és civilek összefogásából eredő spontán belső hálózati
építkezés, ami erős hátteret jelentene a társadalmi feszültségek oldására vagy egy-egy adottság/lehetőség ésszerű
kihasználására.
3.1.6 A társadalom állapota
a.) Demográfiai helyzet: Jászberény állandó népessége 26 629 lakónépessége pedig 26 372 fő volt2014-ben. A
népességszám 1980-ban volt a legnagyobb (31 402 fő) és azóta folyamatosan csökken.
1. ábra Jászberény lakó és állandó népességének változása 2000 és 2014 között (Forrás: http://statinfo.ksh.hu)
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Lakónépesség száma az év végén (fő)

Állandó népesség száma (fő)

Az utóbbi években Jászberény népessége a megye egészének lakosságához képest kisebb mértékben fogyott. A
városban az elmúlt másfél évtizedben is a népességfogyás a jellemző ugyanakkor ennek mértéke (mind abszolút,
mind pedig relatív értelemben) nagyon változó volt.
A természetes szaporodás mindvégig negatív, ennek elsődleges oka, hogy a halálozások száma jelentősen
meghaladja az élve születések számát.
A vándorlási egyenleg több évben is pozitív volt (2005, 2006 2008,2011), de ez egyrészt nem tartós és egyenletes
tendencia másrészt még ezekben az években sem volt képes a vándorlási nyereség pozitívba fordítani a
népességszám változás értékeit (nem kompenzálta a természetes fogyás negatívumát).
A természetes szaporodás negatív értékeinek elsődleges okát a népesség korösszetételében kereshetjük, de vannak
egyéb, hely hagyományos életvitelből eredő indokok is. Jászberényben 2014-ben a népesség korösszetétele jóval
kedvezőtlenebb volt, mint akár az országban akár Jász-Nagykun-Szolnok megyében (4 ábra).
Jászberényben a népesség elöregedését jól jelzi, hogy míg 2000-ben a 60 év felettiek aránya 22,27% volt, addig 2014ben már 27,22% -t képviselt ez a korosztály. A 18 év alattiak aránya ezzel szemben 18,09%-ról 15,99%-ra csökkent 14
év alatt.
Az népesség öregedése országos tendencia, ugyanakkor a fentiek alapján kijelenthető, hogy Jászberényben az
elöregedés mértéke erőteljesebb, mint akár az országban akár a
megyében. Ennek súlyos következményei vannak a természetes
100%
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szaporodás és a népességnövekedés vonatkozásában.
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állandó népességen belül 2014. (Forrás:
http://statinfo.ksh.hu)

Jászberényben 11 377 háztartás volt a 2011. évi
népszámláláskor. Az átlagos háztartásnagyság csupán 2,37 fő, de
ez az érték a megyében mindenhol alacsony. A háztartásnagyság
évtizedek óta csökkenő tendenciája részben a gyerekszám
csökkenésére, részben a társadalom atomizálódására utal
Jászberényben is.
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A város népességének iskolai végzettségére vonatkozóan a Népszámlálás 2011-es adatai állnak rendelkezésre. Az
érettségivel rendelkezők és a felsőfokú végzettségűek vonatkozásában Jászberény a megyei átlagnál jobb értékeket
produkál, az országos átlaggal pedig egyeznek mutatói.
Általános iskola első évfolyamát sem végezte el (10– éves)
Legalább általános iskola 8. évfolyamát elvégezte (15– éves)
Legalább érettségivel rendelkezik (18– éves)

5. ábra Az iskolai végzettség területi összehasonlításban
(adott korcsoport %-ában) Forrás. ITS 2015. (KSH,
Népszámlálás 2011.)

Egyetem, főiskola stb. oklevéllel rendelkezik (25– éves)

A város népessége gazdasági aktivitás szerint kedvezőbb
képet mutat, mint a megyei átlag a 2011-es Népszámlálás
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adatai alapján. A foglalkoztatottak aránya 42 % volt, míg a
19,6
19
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megyében csupán 37 %. Ezzel összhangban alacsonyabb az
0,7
0,6
0,4
eltartottak aránya is – ez azonban összefüggésben van a
Jászberény
JNSZ megye
Magyarország
magas öregedési rátával. 2016 januárjában a munkaképes
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korú népesség száma 18 126 fő volt Jászberényben . A munkanélküliség relatív mutatója8 3,5 % volt. Ugyanekkor
Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez az érték 7,9%, míg országosan 5,2%-os (a megyeszékhely Szolnok: 6,05 %) volt.
Jászberényben az ún. arányszám9 0,67 volt, azaz országos értéktől jóval kedvezőbb a helyzet. A megyei mutatóhoz
való viszonyt nem jegyzi az adatbázis, de az adatokból számítva ez az érték 0,44. A megyén belül a város helyzete
munkanélküliség tekintetében kiemelkedően kedvezőnek mondható.
A 2008-ban még viszonylag magas szellemi foglalkozású munkanélküli arány jelentősen mérséklődött, ez a kvalifikált
munka iránti növekvő igényt jelzi, ami a gazdaság struktúraváltását tükrözi. A pályakezdők munkához jutási
lehetőségei is itt a legjobbak: a pályakezdők aránya a munkanélküliek között messze itt a legalacsonyabb a
megyében.
b.) Életminőség: Az egy adózóra jutó, adóalapot képező jövedelem éves összege 2011-ben 1 892 eFt/év volt, ami
elmarad a szolnokitól, de meghaladja a megyeit. Ha nem az egy adózóra, hanem az egy lakosra jutó jövedelmi
viszonyokat vizsgáljuk, a területi különbségek tovább nőnek: Jászberény 908 eFt/lakos éves jövedelemmel jobb, mint
a megye egésze (697 eFt/fő), de gyengébb, mint Szolnok (962 eFt/fő). Ellentmondás tapasztalható Jászberény és a
megyeszékhely között: míg a foglalkoztatási és gazdasági mutatók rendre Jászberényben jobbak, a jövedelmek
alacsonyabbak. A helyben megtermelt GDP és a jövedelmek közötti szakadék mérséklése, a gazdaság és a keresetek
szinkronba hozása jelenleg feladat és feltétele a fiatalok magtartásának is.
Civil szervezetek, közösségek szerveződések:
95,2

92,8

95,1

Jászberényben 2015-ben 168 civil szervezetről volt tudomása az Önkormányzatnak (a szervezetek listáját a melléklet
tartalmazza). A szervezeteknek nincs regisztrációs kötelezettsége, és emellett maguk is változó intenzitással
tevékenykednek, ezért a lista nem lehet naprakész.
A civil szervezetek támogatására az Önkormányzat éves kerettel rendelkezik: „Civil szervezetek pályázati kerete”. A
támogatásról a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán erőforrás Bizottsága dönt
előzetesen kérve a civil tanácsadó testület javaslatát. 2016-ban "civil szervezetek pályázati kerete" kiírására 47 civil
szervezet nyújtott be pályázatot, míg 2015-ben 55 db szervezet pályázott. A korábbi évekhez képest négy új pályázó
adott be pályázatot.
A civil szervezetek között jellemző, hogy gyenge az egyéb külső források megszerzéséért kifejtett tudatos
forrásszerzési tevékenység (pályázás). A szerveztek többsége nincs felkészülve sem ismeretekben, sem
infrastruktúrát tekintve az aktív pályázati részvételre. A szervezetek többsége szakmai felkészültsége ellenére
aggódik a forrásszerzés nehézségeitől és még inkább a bonyolult és áttekinthetetlen beszámolási és pénzügyi
elszámolási gyakorlattól. Egyértelműen látható, hogy a civil szektornak szükséges van arra, hogy e tekintetben
felkészültebb és motiváltabb legyen a jövőben.
7

Az Állami Foglalkozatási Szolgálat adatai szerint
Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában
9
A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
8
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Az alábbi táblázatban azt a 47 szervezetet emeltük ki, amelyek 2016-ben a legfontosabb szerepet játszották a helyi
közösségépítésben és az Önkormányzat támogatásban részesítette őket.
A táblázat színkódja alapján a korosztályok vonatkozásában látható, hogy a vegyes és időskorú népességet megcélzó
szervezetek vannak döntő többségben, míg alig szerepel kifejezetten a fiatal korosztályt megszólító szervezet a
támogatottak között. A fiatalokat megszólító csoportok elsősorban érdekvédelmi csoportok.
Az egyházi közösségek (tematikus egyéb kategóriai) esetében már jelentősebb a fiatalok részvétele. A korábbi
évekhez képest több olyan szervezet van, ami elsősorban fiatalok érdekvédelemével és esélyegyelőség biztosításával
foglakozik. Kifejezetten fiatalok aktív részvételére koncentrál a felsorolt szervezetek közül a Jász-Lendület Rock and
Roll Tánc Egyesület és a Lehel vezér cserkészcsapat. Láthatóan a sport, mozgás, aktív életforma, a művészetek és a
vallás képes a fiatalokat a közösségi lét felé terelni.
KORCSOPORT
vegyes
idős
fiatal

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE (2016):
„Civil szervezetek pályázati kerete” terhére

56-os Jászsági Szövetség
298. Lehel Vezér Cserkészcsapat
Cantate Nobis Énekegyüttes Egyesület
Déryné Nyugdíjas Klub Jászberény
Déryné Vegyes Kar Közhasznú Egyesület
Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klubja
Fogódzkodó Egyesület
Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület
Hűtőgépgyár Horgász Egyesület
Jászberényi Egyházzenei Egyesület
Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre
Jászberényi Kossuth Népdalkör Egyesülete
Jászberényi Lovas Baráti Kör Egyesület
Jászberény Város Pedagógus Nyugdíjas Klub
Jászföld Hagyományőrző Egyesület
Jász-Lendület Rock and Roll Tánc Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi
Egyesülete
Jászsági ILCO Klub
Jászsági Művésztelep Egyesület
Jézus Neve Plébánia Karitász Csoportja az Egri Főegyházmegye - helyi
Karitász Csoportja
Jövőkép Alkotók Egyesülete
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Jász Kertbarát Klub
(Jászberény) tagszervezete
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia - Karitász Csoport
Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete
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TEVÉKENYSÉG
kulturális
sport
tematikus (egyéb)
érdekvédelem

Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Jászberényi Szervezete
Palotásy János Vegyeskar
Rákbetegek Orsz. Szöv. Napforduló Támasz Klub
"Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület
Szentkúti Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja
Vasas Sporthorgász Egyesület
Városvédő és Szépítő Egyesület
Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör
TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE (2016):

„Civil szervezetek pályázati kerete” céltartalék terhére
A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért" Alapítvány
Aprítógépgyár a Nyugdíjasokért Alapítvány
Egyházi Iskoláért Alapítvány
Gyermekcentrum Alapítvány
Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa
"Jászberényi Ifjú Muzsikusok" Alapítvány
Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa
Jász Múzeumért Alapítvány
Jászsági Évkönyv Alapítvány
Kutyákkal az életért Alapítvány
„Örökélet Beszéde" Alapítvány
Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány
„Törődés”Szociális Alapítvány

Következtetés:
Gyarapodik, de még mindig nem elegendő számú civil közösség kapcsolódik a fiatalok aktív csoportjaihoz –miközben
növekedik a fiatalok /gyerekek érdekvédelmét képviselő szerveztek száma és aktivitása. A civil szervezetek többnyire
kisebb, tematikus közösségek életében játszanak fontos szerepet. A tevékenységek ritkán terjednek a szűk tagsági
körön túl. Kivételt képeznek a kulturális tevékenységet végző szerezetek (zenekarok, énekkarok, táncklubok),
amelyek fellépéseikkel egy-egy városi programot színesebbé tesznek. A tapasztalatok szerint – az országos
szerezetek helyi csoportjain kívül – csak igen kevés szervezet tart fenn kapcsolati hálót (városon belül és kívül), a
szervezetek többsége kevéssé nyitott az együttműködésre, csak felszínesen ismerik egymás tevékenységét és
ritka, hogy a szervezetek közösen szerveznek zárt vagy nyílt részvételi lehetőséggel bíró eseményeket.
Ifjúsági helyzete: A fiatalok helyzete nem tér el jelentősen a más városokban és országosan tapasztalható
jelenségektől. A városban az iskolák tartják közösségben a fiatalokat és jó esetben ezek a közösségek az
intézményeken kívül is összetarthatóak. Jellemzően azonban nem alakulnak ki az iskolán kívüli öntevékeny
érdeklődési csoportok és ennek számos oka van. Kevés olyan elhivatott személy (karakteres, hiteles felnőtt
személyiség) van, aki koordináljon, illetve nincs megfelelő hely az idő tartalmas, értékes csoportos eltöltésére.
Sok a kallódó, magával semmit kezdeni nem tudó fiatal, aki jobb esetben csak az utcán céltalanul tölti az idejét,
rosszabb esetben csoportosan rongál, vagy legrosszabb esetben drogozik. A városban jelenleg nincs olyan hely,
illetve szervezet, aki felvállalná a kallódó fiatalokkal történő törődést. Az elkallódás nem csak a szociálisan
rászorulókat érinti, hanem a kifejezetten jobb módban élő fiatalokat is.
Közbiztonság: Az 1 000 lakosra jutó, ismertté vált bűncselekmények száma alapján Jászberény a 2007. évi 52. helyről
a tavalyi évben a 19. helyre jött fel egy 274 települést tartalmazó listán (forrás: HVG). Bűnügyi fertőzöttség
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tekintetében romló a helyzet. A drogfogyasztás – hasonlóan más településkehez – elsősorban a fiatalokat érinti és
egyre komplexebb problémaként jelentkezik, ami indokolja az intézmények, civil szervezetek és a rendőrség fokozott
együttműködését10 és alternatív megoldások keresését (fiatalok szabadidős tevékenységeinek szervezésén
keresztül).
3.1.7 A gazdaság helyzete:
Jászberény és a Felső-Jászság gazdasági ereje a gazdasági technológiai magterületen belülre rendeli a várost (forrás:
OFTK). Jászberény gazdasági struktúrája a megyei átlagnál kedvezőbb képet mutat a működő vállalkozások
megoszlásának ágazatok közötti arányát és a cégméretet tekintve is. A városban jelentős arányban vannak jelen nagy
foglalkoztatók, ami a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi jellemzőket is pozitívan befolyásolja.
A vállalkozások tevékenységi struktúrájára jellemző, hogy az egykori mezővárosban ma már csak a vállalkozások
2,9%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban. A város – járásközpontként – tágabb környezetének kereskedelmi
központja is, hiszen itt a legmagasabb az ezer főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma (24,77). Az egyéni
vállalkozásként üzemeltetett boltok aránya itt a legalacsonyabb, 27,9% (kistérségi átlag 40,4%), ami arra utal, hogy
Jászberényben jelentősebb a nagyobb üzletek, hipermarketek és bevásárlóközpontok szerepe – ez pl. a Városi Piac
forgalmára is kihat. A szakbolt-hálózat is itt a legfejlettebb a statisztikák szerint. Látványos az ellentmondás a város
kiskereskedelmi egységeinek színvonala és a város gazdasági ereje között – a belvárosi üzletek színvonal elmarad a
várttól.
A gazdasági szereplők döntéseit rendkívül nehéz befolyásolni, valójában érdekképviseleti csoportjaikkal, és a
domináns nagy cégek (Electrolux, Jász-Plasztik Kft., Szatmári Kft.) vezetőivel való érdemi párbeszédek sora
eredményezhet áttörést a város és a gazdasági szereplők érdekeinek összehangolásában. A város célja a párbeszéd
felélénkítése, a város és a helyi vállalkozások érdekeinek szorosabb összehangolása. Közvetve a város beavatkozási
hatóköre szűkösnek mondható (nincs város által működtetett ipari park, inkubátorház stb.11), ugyanakkor számos
olyan fejlesztési lehetőség van, aminek végrehajtásával közvetve befolyásolhatók a gazdasági folyamatok és így
ezekben érdemes érdemi lépéseket tenni. A városban folytatott gazdasági tevékenységek és a klaszterizáció
folyamatának irányítása nem önkormányzati feladat, viszont városi érdek.
A helyi vállalkozások érdekképviseletét az ún. Menedzser Klub, amelyben a helyi vállalkozások (elsősorban KKV-k )
képviseltetik magukat. A Klub a helyi vállalkozások önszervező képességének példája. A vállalkozások számára a Klub
képzéseket, előadásokat összejöveteleket szervez és bonyolít.
Jászberény iparűzési adóbevételei a 2008. évi gazdasági válságig folyamatosan növekedtek, a 2008-as csúcs 2 199,27
millió Ft volt. A válság utáni mélypontot 2013-ban érte el, de a visszaesés az ország több más területéhez képest csak
mérsékelt volt, a leggyengébb év iparűzési adója is elérte a legjobb 82,5 %-át, ami a helyi gazdaság erejét tükrözi.
3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
Az alábbi fejezetben összegzésre kerülnek a várost érintő tervek programok, szolgáltatások és a HKFS összefüggései
az útmutatóban megadott szempontok szerint.
3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg
Jászberényi HKFS szempontjából három ágazati operatív programot találtunk relevánsnak. A HACS a HKFS
dokumentumában jelzett módon (1.3 intézkedés) segíti a helyi szereplőket kiegészítő forráshoz jutni az alábbi
Operatív Programok vonatkozásában (is). Az OP-k tematikusan kapcsolódnak a Jászberényi HKFS-ben jelzett
célokhoz. A HACS célja, hogy a HKFS forráskeretén túl a helyi szereplők képesek legyenek kiegészítő fejlesztéseket
végezni sikeres pályázati szerepléssel, akár más szervezetekkel történő térségi összefogás mellett.
Az alábbiakban három OP HKFS szempontjából jelentős/releváns beavatkozási területeit /műveleteit tekintjük át. Az
OP-k közül a CLLD típusú működés vonatkozásában az EFOP-nak van a legnagyobb jelenősége a KEHOP a környezeti,
míg a GINOM a digitális és turisztikai vonatozású kiegészítő fejlesztéseket támogatja.
10
11

A városban természetesen létezik Drogprevenciós program (2015) .
Az önkormányzat gazdasági infrastruktúrát és gazdasági életet befolyásoló szerepe gyengének mondható.
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1. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
Az EFOP tartalmazza a legtöbb olyan tematikus elemet, ami közvetlen köthető kiegészítő forrásként a Jászberényi
HKFS céljaihoz és tevékenységihez. A legfőbb kapcsolódási pontokat az
 1.Együttműködő társadalom
 3.Gyarapodó tudástőke
 5.Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi
innováció és transznacionális együttműködések
prioritások tartalmazzák.
1.Együttműködő társadalom prioritáson belül a civil szektor szerepvállalásának erősítése hangsúlyozódik az
önkéntesség szerepének valamint szükségességének kiemelésével. Cél a civil társadalom és szervezeteinek
megerősítésével a közösségen belül a rászorulók hatékonyabb segítése és a helyi közösségek öngondoskodásának
erősítése.
3.Gyarapodó tudástőke prioritáson belül a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem
formális és informális tanulási módok terjesztésével intézkedés kiemelkedő lehetőséget jelent a helyi civil
szervezetek számára a kiegészítő helyi tudás terjesztésére, ami a Jászberény HKFS szempontjából (4. specifikus cél)
kiemelt szempont.
5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi
innováció és transznacionális együttműködések prioritáson belül a társadalmi kihívásokra adható innovatív válaszok
és transznacionális együttműködési lehetőségek jelentik Jászberény HKFS-ének szempontjából a legfőbb
kihasználandó lehetőséget.
2. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
Az operatív program prioritásai közül két olyat találunk, amelyek fontosak lehetnek a helyi közösségek életében mint
kiegészítő forráslehetőségek és egyben szorosan kapcsolódnak a HKFS megvalósítandó céljaihoz.
A prioritások
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
A Jászberényi HKFS –hez kapcsolódó vonatkozások:
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás:
A prioritás hat intézkedés tartalmaz, ezekből az Intézkedés 2: Hatékony alkalmazkodás társadalmi
feltételeinek elősegítése releváns lehet a helyi civil szerveződések körében.
4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések:
Intézkedés 1: A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó
élőhely-fejlesztés.
A Jászberényi HKFS vonatkozásában fontos támogatott tevékenység: bemutatás, szemléletformálás: a
célterület, illetve az érintett fejlesztés eredményeinek bemutathatóságát szolgáló alapinfrastruktúra
kialakítása, kapcsolódó szemléletformáló akciók.
Intézkedés: 4: A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő
bemutatását szolgáló mintaprojektek: A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő
bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása.
E két intézkedés esetében a kedvezményezettek között civil szervezetek és önkormányzatok is szerepelnek, azaz a
Városi és élő Zagyva élőhelyeinek közösségformálásban szerepet játszó ökológiai fejlesztése a Jászberényi HKFS
esetében valós lehetőséget jelent.
A prioritás további intézkedései esetében civil szerveztek és önkormányzatok nem szerepelnek a potenciális
kedvezményezettek között.
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3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
A GINOP elsősorban a KKV-k versenyképességének növelését tűzte ki célul, ugyanakkor található benne néhány
olyan elem, ahol a civil szervezetek kedvezményezettek és a célok a Jászberényi HKFS céljaival összhangban vannak.
Ezek közül a kettő kiemelten fontos:
3.6.3 Digitális közösségi hozzáférés erősítése
Az intézkedés keretein belül kerül támogatásra a már meglévő, de elsősorban újonnan létrehozandó
közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatás portfóliójuk bővítése a pontok
infrastruktúrájának, eszközállományának és szolgáltatásainak javításával annak érdekében, hogy a ma még
digitálisan írástudatlan lakosság széles rétege kapjon lehetőséget, hogy a digitális világ részévé váljon.
7.4.3 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése
Jászberényi HKFS fontos eleme a kapcsolatépítés és hálózatépítés. A GINOP Turisztikai prioritása ilyen jellegű
projekteket támogat. A fejlesztések egyrészt központi koordinációt igényelnek, mivel több régión átívelnek,
nem pontszerűen, egymástól elszigetelten, hanem hálózatba szerveződve épülnek ki (egységes tematika
mentén és azonos minőségű szolgáltatásokat kínálva – pl. HACS-ok együttműködése). A jellemző
kedvezményezettek pedig a költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil szervezetek,
egyházi jogi személyek, vállalkozások.
Fontos kiegészítő forráslehetőség a TERÜLETI és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI operatív program összes prioritása.
Ugyanakkor itt inkább az ESZA típusú kiegészítő tevékenységekben láthatóak a lehetőségek a helyi közösségfejlesztés
speciális területei számára.
Összegzésként elmondható, hogy Jászberény HKFS összes specifikus céljához és kapcsolódó intézkedéséhez
feltárhatók további kiegészítő források, amelykehez a hozzáférést maga a HKFS is támogatja (1.3 intézkedés) HACS és
a helyi – elsősorban civil – szereplők vonatkozásában.
3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek
A Jászberény HKFS tartalma a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a helyi, települési szintű fejlesztési dokumentumok
tartalmával összhangban került kialakításra – a fejlesztési dokumentumok tartalma befolyásolja a Jászberényi HKFS
tartalmát.
Az alábbiakban a Jászberényi HKFS illeszkedését vizsgáljuk Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program
2014-2020 és Jászberény Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tartalmi elemeihez. Egyéb települések ITS
dokumentumainak áttekintésére nincs szükség, mivel az akcióterület egyedül Jászberény belterületét érinti.
1. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 c. területfejlesztési dokumentumot JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlése a 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával hagyta jóvá.
Jászberény HKFS átfogó és specifikus céljai közvetlenül a megyei program első és hármadik Horizontális céljához (H1
és H3) kapcsolódnak. A két cél közül relevánsabb a H1 cél, amely kiemelten kezeli az önszerveződés támogatását
ezzel erősítve a helyi társadalmi tőkét és a közösségi kohéziót, szervezeti működési szinergiák kihasználását. A H3 cél
esetében a helyi közösségen belül a különféle szereplők együttműködésének erősítése nyer jelentőséget, ami a HKFS
intézkedései között (1.2 intézkedés) a civil szervezetekre vonatkozóan jelenik meg, de több intézkedés esetében is
felfedezhető.
Konklúzió: A Jászságra vonatkozó területi cél a terület gazdasági potenciáljára fókuszál, ugyanakkor maga a tény,
hogy a Jászság külön területegységként, külön területi cél megnevezésével szerepel jelzi a területi kohéziót egy olyan
településcsoportban amit a jász identitás tart egyben és amelynek a központi települése Jászberény.
2. JÁSZBERÉNY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2015)
Jászberény Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) a város Képviselő Testülete 371/2015 (IX.9.) számú
határozatával 2015. szeptember 9-én fogadta el.
Az ITS három átfogó célt és további stratégiai fejlesztési célokat tartalmaz. A stratégiai fejlesztési célokon belül az ITS
megkülönböztet Tematikus (6 cél) és Városrészi célokat (9 városrészre).
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1. Átfogó cél: A közösségi kohéziójának további erősítése, a helyi hagyományok karakteres vonzerővé
fejlesztése – a népességmegtartás és a pozitív város imázs és turisztikai vonzerő erősödése érdekében.
Az alábbi táblázatban az ITS specifikus céljainak és tartalmának illeszkedését vizsgáljuk a HKFS átfogó és specifikus
céljainak tartalmával. A tervezett célok és intézkedések a hat ITS Tematikus cél közül hárommal szoros összefüggést
mutatnak, egy esetben részleges az illeszkedés, további két esetben pedig csak közvetett illeszkedés mutatható ki.
A Jászberényi HKFS ITS Tematikus célokhoz való viszonya: (a cella színintenzitása utal a CLLD kapcsolódás
erősségére)
ITS Tematikus célok

Az ITS tematikus célok CLLD vonatkozásai

T1 A város demográfiai viszonyainak stabilizálása a
természetes fogyás és a migrációs eredetű
népességvesztés megállítása, a leszakadó társadalmi
rétegek integrálása, esélyegyenlőség biztosítása.

Népességmegtartó
képesség
fontossága hangsúlyozódik

T2 A város Jász hagyományokra épülő közösség
kohéziójának további erősítése, a hagyományok és a
helyi kultúra egységes turisztikai vonzerővé fejlesztése

A tematikus cél teljes egészében köthető a CLLDhez: helyi identitás, közösségépítés, kultúra (infra
és tartalomfejlesztés) – (teljes idézet: lásd alább)

T3
A város gazdasági dinamizmusának és
versenyképességének növelése a gazdasági szereplők
külső és belső együttműködéseinek erősítése
(innovációs tevékenységek, gazdasági szolgáltatások
fejlesztése, széles spektrumú foglalkoztatási paletta
biztosítása)

közvetett kapcsolat

T4 Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet a
város egész területén – magas minőségű épített és
természetes környezet.

Közösségi
tevékenységeknek
helyet
adó
szabadtéri helyszínek fejlesztésén keresztül
kapcsolódik a CLLD tematikához

T5 A város és környezete által kínált adottságok
szabadidős,
rekreációs
és
öko-turisztiai
célú
kihasználása

A szabadidős tevékenységeken keresztül történő
közösségépítés lehetőségével (valamint a turisztikai
vonzerő erősítésével) kapcsolódik a HKFS
tematikához. Különösen releváns a fiatalkorúak
célcsoportjára vonatkozóan.

T6 A közintézményi szolgáltatások, közmű rendszerek
működésének
és
a
közlekedési
hálózatok
kiépítettségének magas színvonalú biztosítása

Egyéb közintézményeken keresztül, közvetett a
kapcsolat. Itt jelenik meg a SMART city horizontális
eleme is.

erősítésének

Az alábbiakban a HKFS tematikához teljes egészében illeszkedő ITS 2. Tematikus cél kifejtésének részletét idézzük,
amelyből látható a teljes körű illeszkedés:
„T2 A város Jász hagyományokra épülő közösség kohéziójának további erősítése, a hagyományok és a helyi kultúra
egységes turisztikai vonzerővé fejlesztése

A Jászberény (és a Jászság) a jász hagyományokra alapozva mindig is példáját jelentette a közösségi
összetartásnak, aminek számos látványos turistacsalogató megnyilvánulása mellett valódi közösségépítő
ereje is van. A város célja, hogy a hagyományai által teremtett kohézió a népességmegtartás egyik
közvetett erőforrásává váljék – fontos tehát, hogy olyan fiatalok telepedjenek le és – hosszabb tanulás,
tapasztalatszerző munkavégzés után – térjenek vissza a városban, akiknek eleve helyi gyökereik vannak és
gyermekeiket is ebben a szellemiségben kívánják felnevelni. A hagyományok a kor igényeihez közelítő
értelmezése – a digitális technika és egyéb, az információs társadalom által alkalmazott eszközök
használata – szükséges ahhoz, hogy a fiatalok számára vonzóvá válhassanak a múlt emlékei és egyre
többen váljanak értő és értékőrző tagjaivá a helyi közösségnek. A város célja a fiatalok (elsősorban az
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óvodai és általános iskolai korosztály) motiválása a közösségi tevékenységek iránt, ami nem feltétlen csak a
konkrét hagyományőrzésben, hanem bármilyen helyi szellemiségben végzett tevékenységben
megnyilvánulhat.
Jászberény város ITS-e átfogó helyzetértékelése, annak következtetései és az abból levezetett célrendszere
alapján összhangban van a HKFS vonatkozó tartalmi elemeivel (célok, projektek). A népességmegtartás és
fiatalok kötődésének erősítése a helyi identitás és a közösségi infrastruktúrák fejlesztésének hangsúlyai
beágyazottak a város átfogó fejlesztési stratégiájába.
A város további ágazati/ tematikus dokumentumai, amelyek befolyásolják a HKFS tartalmát és céljait:
3. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2015.)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) átfogó célja
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet.
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja: Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,
valamint helyzetét a településen.
- a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását,
valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
- meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek
fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást támogató
programok, szolgáltatások
A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást támogató programok,
szolgáltatások is befolyásolják. Ezek viszonylatában érvényesül a kiegészítő jelleg, a koordináció, és bizonyos
hiányosságokra a HKFS képes reagálni.
1. JÁSZBERÉNY VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2016 – 2021)
A dokumentum környezetvédelmi célkitűzései kilenc témakör köré csoportosulnak.
A Jászberényi HKFS szempontjából az alábbi két pont a legfontosabb, ezek szempontjából feltétlen érvényesül a
kiegészítő jelleg, főleg mivel a Környezetvédelmi program csak az OP-k szintjén rendelkezik forrástérképpel.
1.) 6.6 Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
Fő célkitűzések:
 A környezeti nevelés, szemléletformálás megvalósítása az élethosszig tartó tanulás teljes folyamatában.
 Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások térnyerése.
 A környezeti információkat biztosító rendszerek fejlesztése, az információk hatékonyabb terjesztése.
Beavatkozási területek, amelyek a HKFS szempontjából fontosak és kapcsolódnak a civil szervezetek által
lefedhető társadalmi tevékenységekhez:
6.6.1 Környezeti nevelés, oktatás
6.6.2 Fenntartható fogyasztás
6.6.3 Környezettudatos szemléletformálás
2.) 6.7 Települési környezetminőség
6.7.1 Épített környezet
Főcélkitűzések közé tartozik:
 Az épített környezet és a zöldfelületi rendszer védelme.
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A szükséges intézkedések között szerepel (konkrét, tervezett beavatkozások, amelyek a HKFS 2. specifikus
céljának potenciális tárgya):
 Jász Kaszinó Tiszti klub felújítása és hasznosítása
 további közösségi célokra alkalmas épületek hasznosításra
6.7.2 Zöldterület gazdálkodás
Főcélkitűzések közé tartozik:
 A zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek elérhetőségének és minőségének
javítása.
Települési célok (konkrét, tervezett beavatkozások, amelyek a HKFS 2. specifikus céljának potenciális tárgya):
 A helyi lakosság és intézmények bevonása a települési zöldfelületek tervezésébe és fenntartásába.
 Margit-sziget zöldfelületi potenciáljának fenntartható kihasználása és továbbfejlesztése
 egyéb közösség építésre alkalmas zöldfelületek fejlesztése



2. TURISZTIKAI KONCEPCIÓ - Integrált turisztikai termékfejlesztést megalapozó koncepció Jászberény és a
Jászság térségében (2016)
Sajátos módon a koncepció közvetett és közvetlen célokról beszél.
„Célunk, hogy a turizmus átlagos évenkénti növekedési ütemének (4-5%) négy, ötszöröse értékű növekedést mutató
ökoturizmus (éves szintű növekedési rátája 20-30%!) a térségben meghonosítsuk, valóban élményorientált
termékeket fejlesszünk és minőséget kínáljunk. A turisztikai kínálatot megalapozó természeti vonzerőink ugyanis
alkalmassá teszik a térséget az ökoturisztikai fejlesztésre, ugyanakkor a kulturális környezet, madártani, vallási-, vagy
épp gasztronómiai értékek, ha megfelelő turisztikai szuprastruktúrába (szállás, étkezés, ill. kiegészítő szolgáltatások)
illesztjük, gazdasági potenciált jelenthetnek.”
„Közvetett célok (desztinációfejlesztés, hálózatosodás, működő, aktív partnerség létrehozása)
A jászság turisztikai attrakcióinak összehangolása céljával néhány éve megalakult Jászok Földjén Turisztikai Egyesület
előfutára lehetett csak azoknak az elvi síkon már jó ideje körvonalazódó céloknak, amelyek jelen dokumentum
írásakor - a kritikus tömeget elérve - cselekvésbe fordulhatnak át. Céljainkat megfogalmazva ugyanakkor tudnunk
kell azt, hogy a terv, a vízió mindaddig vízió is marad, amíg a termékfejlesztéshez a megfelelő eszközöket meg nem
találjuk. Ezek az eszközök:
megfelelő menedzsment, azaz humánerőforrás megfelelő kompetenciákkal és forrásokkal ellátott szervezeti
rendszer
A Jászság területére megfogalmazható elképzeléseink, a hálózatépítés, és az integrált turisztikai termék- és
területfejlesztés eszközein keresztül végső soron a desztináció versenyképességét, identitásfejlesztését támogatjuk a
turizmus eszközeivel.
Közvetett céljaink:
 a desztináció menedzsment szervezet megalakítása, megfelelő működtetése, ezáltal a versenyképesség
erősítése
 az idegenforgalmat fejlesztő közvetlen és közvetett eszközök támogatása
 a közigazgatási, a civil- és a gazdasági szféra szereplőiben tudatosítani az idegenforgalom pozitív hatásait,
gazdaságfejlesztő relevanciáját
 az idegenforgalom szolgáltatásai iránti kereslet növelése (támogató eszközök erősítése)
Legfontosabb közvetett célunk a jelenleg a térségben nem létező turisztikai menedzsment-szervezés fejlesztése, a
terület infrastrukturális fejlesztésének továbbvitele, valamint az információs háttér fejlesztése azzal a céllal, hogy a
térségből való elvándorlás csökkenjen, legyen „kinek” felépíteni és fenntartani a fejlesztéseket. A helyi / térségi TDM
szervezése folyamatban van, várhatóan 2017-ben kerül sor a regisztrációra. A Jászok Földjén Turisztikai Egyesület
volna az a szervezet, amely összefogná a 18 jász települést. Így lehetőség nyílna a turisztikai témájú pályázatokon
történő hatékonyabb részvételre.
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. Mindemellett fontos, hogy a most működő szervezetek - Jászok Földjén Turisztikai Egyesület, Jász Piacért Egyesület,
Jászkerület Nonprofit Kft., és további, akár most alakuló szervezetek, mint amilyen a Jászsági Népművészeti Műhely valódi partnerségben segítsék egymás munkáját. Mindebben nagy segítség lehet a CLLD HACS, mint a Közösségi
szinten irányított városi fejlesztések érdekében létrejött munkaszervezet.
A TDM turisztikai szervezet tagjai javaslat szerint (nem kamarai jelleggel)
 a területi illetékességéhez tartozó turisztikai kínálatot nyújtó szolgáltatók
 települési önkormányzatok
 civil szervezetek
 vállalkozói adószámmal rendelkező magánszemélyek.
Foglalkoztatási Paktum létrehozása folyamatban van. A Paktum a TOP vonatkozó forrásaira támaszkodik. A tervek
szerint a paktum konzorciumban valósul meg a JNSZ Megyei Kormányhivatal Foglakoztatási Osztályával. Pályázat
várhatóan augusztusban kerülne benyújtásra és pozitív elbírálás esetén pedig 2017. január 1. indul. A tervek szerint
felmérésre kerül, hogy a helyi vállalatoknál milyen szakemberből van hiány és ennek alapján indítanának képzéseket
a paktum keretében. A Paktum keretében a sikeres vizsgát tevők elhelyezkedésében közreműködnének a paktum
tagjai.
3.2.4. A HKFS viszonya a közművelődési rendelethez
A HKFS eredményei fenntarthatóságának egyik eszköze lehet, hogy – a közművelődési rendelet módosításával – a
közművelődési célok, folyamatok és az azok megvalósításáért felelős szereplők együttműködésének rendszere
rögzítésre kerül a rendeletben.
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete a kulturális,
közgyűjteményi és közművelődési feladatokról (egységes szerkezetben az 1/2013. (I. 17.) és a 35/2013. (IX. 12.) Ör.rel). A rendelet megváltoztatását, módosítását Jászberény Városi Önkormányzat nem tervezi.

3.3 SWOT
A SWOT elemzésben a helyzetfeltárásból kinyert információk alapján megerősödött a HACS tagjaiban az a vélemény,
hogy a közösség kohéziójának erősítése közvetetten erős kihatással lehet a városban élők életének minden egyes
részletére. A város adottságai - amelyek stabil munkalehetőségre, kulturális hagyományokra és a megyeszékhely
mellett kiemelkedő térségi szerepére épülnek - kiaknázatlan potenciált rejtenek, ugyanakkor az egyik legnagyobb
problémaként minden helyzetfeltárás a fiatal generáció városelhagyását tartja. Adottságokra építve - természeti
környezet, kulturális és történeti hagyományok, önképre való vágyakozás, rendezvények - azok a hiányosságok,
amelyek részben és egészben okai a fiatalok elvándorlásának - minőségi városi környezet, fiatalok számára
értelmezhető lehetőségek (sport, kultúra, IT, minőségi munkakörök, erős felsőoktatás, pilot programok) -, amelyek
korábban nem lettek célirányosan egymás mellé rendelve -, jelen projektben stratégiai céllal kerülnek egymás mellé.
Más szóval, feladatunk az, hogy a helyzetfeltárásban alább is kitűnő hiányosságokat és lehetőségeket a
közösségfejlesztés, a kötődés és a megfelelő (modern) eszközök bevonásával kezeljük.
A SWOT analízisek általános módszertanától eltérően a belső (erősségek, gyengeségek) és külső (lehetőségek,
veszélyek) jellemzők határozott szétválasztására nincs lehetőségünk. Ezért a lehetőségek és veszélyek között mind
belső, mind külső jellemzőket szerepeltetünk.
Erősségek – Belső tényezők

Gyengeségek – Belső tényezők

Jászberény az OFTK-ban a technológiai húzó
területek közé sorolódik

- Jászberény lakossága folyamatosan csökken,
aminek fő okozója az alacsony természetes
szaporodás– és kisebb részben az elvándorlás
- a város lakossága elöregedő
- a város gazdasági szereplői nem integrálódnak

- A város gazdasági ereje (vállalkozások
száma, árbevétel stb) vezető helyre rendeli
JNSZ megyében
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- Jászberényben alacsony a munkanélküliség
viszonylag magasak az átlagjövedelmek
- A város fő közlekedési vonalak
csomópontjába esik, a főváros 60 perc alatt
elérhető
- A közintézmények és közszolgáltatások
megfelelő színvonalúak
- Gondosan őrzött és ápolt Jász hagyományok
(Jász kürt – Lehel kürt; huszárbandérium,
Redemptio)
- Jelentős építészeti örökség, egyre vonzóbb,
átalakuló Belváros
- Vonzó természet környezet a belvárosban is
(Városi Zagyva, zöldfelületek)
- Jelentős számú aktív civil szerezet
- Aktív kulturális, művészeti élet – gazdag
városi programkínálat, alkotótáborok
- Évente megrendezendő városi programok /
nemzetközi hírű fesztivál (Csángó Fesztivál)
- különféle sportok hagyományai (jégkorong,
kosárlabda, keleti küzdősportok)
- jelentős számú program zajlik a hátrányos
helyzetűek integrálása érdekében

eléggé a város életébe
– az önkormányzatnak szűkös a mozgástere a
gazdaságfejlesztésben
- a gazdasági struktúraváltás megindulása ellenére
alacsony a minőségi munkahelyek száma
- kevés az aktív és a város életében valós szerepet
játszó civil szervezet
- jellemző a kulturális örökség statikus
interpretációja az innovativitás alacsony
érvényesülése
- a városban jelentős kihasználatlan
épületinfrastruktúra (Honvéd Jász Kaszinó, Ifjúsági
Ház), és a szabad terek (Margit-sziget, Ferencesek
tere, Zagyva partszakasz) vannak jelen
- hátrányos helyzetű csoportok integrációjának
jelentős nehézségekbe ütközik
- A közbiztonság romló tendenciája
- Zagyva ökotáj kihasználatlansága
- A fiatalok motiválatlansága, elérhetetlensége,
nem bevonhatósága
- a szervezetek együttműködésének alacsony
intenzitása: közigazgatási-, civil- és gazdasági szféra
együttműködésének gyengesége
- az egyes szervezeteken belüli inaktivitás
- a fejlesztések ellenére növelhető a minőségi aktív
szabadidő eltöltést szolgáló városi zöldfelületek
területe - különösen a belvároson kívül eső
területeken
- turisztikai szempontból gyenge és hiányos
termékstruktúra
- hiányzó művészeti mecenatúra (helyi prosperáló
vállalkozások inaktivitása)
- turisztikai desztináció menedzsment szervezet
hiánya / turisztikai szuprastruktúra nagyfokú
hiányosságai (szállás, étkezés, kiegészítő
szolgáltatások)
- nem megfelelő a városmarketing és
kommunikáció

Lehetőségek - Külső tényezők

Veszélyek - Külső tényezők

- A várost közvetlen összekötik a Lehel
mondakörrel, ami magában hordozza az
mondakör újrafeldolgozásában rejlő
lehetőségek kihasználását.
- Országosan megnőtt az érdeklődés az egyegy vidékre jellemző helyi termékek iránt, ami
a jászsági termelők számára is lehetőséget

- az atomizálódás általános társadalmi probléma,
ami a kis közösségek megerősödése és a belső
társadalmi kohézió ellen hat
- A médiumokban sugárzott kép alapján a helyi
lehetőségek ellenére gyakran választják a fiatalok
az elvándorlást (gyakran külföldre) és nem térnek
vissza kötődés híján.
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jelent.
- A tervezésen kívül a gyakorlatban is egyre
elfogadottabb a közösségi tervezésmegvalósítás logikája a különféle fejlesztések
esetében
- A város gazdasági erőre alapozott külső
imázsa erős, amire könnyen építhetők és
kapcsolható az egyéb imázséptő elemek
- A magas részvételi hajlandóságra alapozva
az okos megoldások (IT) révén új
közösségfejlesztési lehetőségek

- Az anyagi boldogulás feltétele sokak számára,
hogy nem vállalnak gyermeket – ami torzítja a
demográfiai struktúrát (elöregedés)
- A kompetenciakörök pontos lehatárolása nélkül a
közösségi tevékenységek hatékonysága alacsony
fokú

A partnerség kialakítása, a valódi hálózatosodás, az identitásfejlesztés, mint stratégiai irány, a korábban
egymástól függetlenül működtetett attrakciók, múzeumok, rendezvények, helyi közösségek
látogatottságát, a közösségek aktivitását is képes növelni. Multiplikátorhatást érhetünk el azzal, ha egy
időben motiváljuk az idősebb és a fiatalabb korosztályt, hiszen a család egységén belül, ha a közösségi
érzések egyszerre erősödnek meg a város irányába, ha biztonságot, törődést, odafigyelést (okos
megoldások, egészségtudatos, egészséges város) tudhatnak magukénak az itt lakók, akkor a törődés
(kötődés!) kölcsönössé válik, sőt, oda-vissza kezd hatni folyamatosan. Ezek az adatok még inkább
alátámasztják azt a nézőpontot, mely szerint szükség van közösségfejlesztésre, szükség van az identitást,
kötődést és összetartozást erősítő tevékeny csoportok megteremtésére.

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
A felmérések és az elemzések alapján megállapított legfontosabb a HKFS szempontjából azonosított
szükségletek:
1. Kiemelten fontos a fiatalság kötődésének erősítése, olyan programok elindítása, amelyek erősítik a
közösségeiket. Amennyiben ez végbe megy, jelentősen növekszik a város megtartóereje, jövője
kiszámíthatóbbá válik. Megszűnik az elvándorlás, megfordulhatnak a megindult folyamatok,
Jászberény befogadó városként is pozícionálhatja magát.
2. A nagyszámú, de többségében mozdulatlan civil szervezet „felrázása”, bekapcsolásuk a város
életébe, részvételük erősítése. A lakossági részvétel erősítése a helyi (városrészi) és városi szintű
tematikus közösségi fejlesztésekben
3. A város térszerkezete és a közösségi igények által meghatározott, de jelenlegi TOP kiírásokból nem
megvalósítható közösségi célú fizikai infrastruktúrafejlesztés. Szükséges olyan fizikai terek
megújítása, amelyek befogadják a város közösségeit, teret adnak kulturális és egyéb
tevékenységeiknek, illetve olyan közösségi fejlesztés szükséges az ITS-ben megfogalmazott
városfejlesztési célok megvalósításához - a „Zöld város” program kiegészítéseként -, amely
összekapcsolja az egyéb TOP forrásból megvalósuló fejlesztést.
4. Nagyon magas igény jelentkezik online közösség fejlesztési eszközökre, ennek a szükségletnek a
kielégítése egyben erősíti a fiatalok részvételét, közösségeik szerveződését.
További, más forrásból tervezett kapcsolódó intézkedések:
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5. Ökoturisztikai fejlesztés TOP forrásból.
6. „Belváros” fejlesztése TOP forrásból.
7. Zöldterületek fejlesztése TOP forrásból.

4. A stratégia jövőképe
Jászberény az identitásukban megerősödő polgárok okos közösségeinek városa,
ahol a fiatalok megtartása a jász hagyományok karakteres fejlesztésének, és a
városukért felelős, együttműködő közösségeknek köszönhető.

5. A stratégia célhierarchiája
A Helyi Akciócsoport a fejlesztési stratégia megalkotásakor a következő módszertan alapján építette fel a
célhierarchiát:

Általános,
átfogó célok
kitűzése

Specifikus
célok

Bavatkozás,
intézkedés

Pályázati
kiírások

Projektünk közvetett, általános céljai, amelyekkel hozzájárulunk Jászberény népességmegtartó
képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához:
Átfogó cél(ok)
1.
2.

Jászberény városrészi és tematikus közösségeinek erősítése, ezzel a városlakók
kohéziójának növelése
A jász identitás megerősítése, és a belső és külső imázs fejlesztése

Az átfogó célok elérését szolgáló specifikus célok, indikátorok:
Specifikus
célok
1.

2.
3.

4.

Specifikus célok
Civil szervezetek és
vállalkozások aktivitásának
növelése, az együttműködések
számának növelése
Közösségi tevékenységek
helyszíneinek fejlesztése
Okos eszközökre alapuló
kulturális és közösségi
fejlesztések
A jász kulturális identitás
erősítése, értékmegőrzés és az
értékteremtés

Eredménymutatók
megnevezése
Résztvevő szervezetek száma
(db)

Célértékek

Megvalósuló fejlesztések (nm)

800

Fejlesztések száma okos
eszközökre (termékek száma,
db)
Termékek és események
száma (db)

3

29

20

14

A specifikus célhoz rendelt intézkedések kialakításakor az Akciócsoport figyelembe vette a rendelkezésre
álló ERFA és ESZA források összegét. Ennek alapján határoztuk meg az intézkedések és számát, és
időzítését.
A választott célok szöveges indoklása:

A HKFS előkészítése során mind a korábbi városi elemzések, mind az előkészítés során elkészített
felmérések és interjúk egyértelműsítették, hogy a város az infrastruktúra-fejlesztésekkel előrehaladt, a
munkahelyek száma magas, az egészségügyi ellátással közepesnél jobban elégedettek az emberek,
azonban rendre felbukkanó problémaként jelentkezett a közösségi élet hiánya. A hagyományos ismert
helyi közösségek, mint például a Jász Néptáncegyüttes, Kertbarátok Köre, vagy a könyvtárhoz tartozó
összetartó olvasói csoport mellett nem alakultak újabb szervezetek sem a környezetvédelem, sem a
kultúra, sem más területeken. A fiatalok távolmaradása a helyi közösségekből egyértelmű, a
megkérdezettek több mint 85% nem vesz rész semmilyen kulturális szerveződésben. A Helyi Akciócsoport
ezért alapvető fontosságúnak és a város megtartóképességére egyértelműen hatással bírónak tartja ezen
közösségek megerősödését. E mellett, tapasztalhatóan meggyengültek azok a hagyományosan
identitásképző elemek, mint a jász hagyományok , a Redemptio ismerete, illetve a Lehel-kürt mondavilága
a város lakóiban. A HACS célja, hogy mind közösségi tervezéssel - közösségi terek kialakításával,
megújításával, mind az internet adta közösségépítési lehetőségeket felhasználva segítse a város lakóinak különös tekintettel a fiatalokra -, önszerveződéseik (legyen az egy zenekar, filmklub, sportkör, stb.)
létrehozását, kiemelve a klasszikus helyi identitásképző elemek megújítását.
Specifikus célok meghatározásának indoklása:
1. Civil szervezetek és vállalkozások aktivitásának növelése, az együttműködések számának növelése:
A Jászberényi HACS Akcióterületen jelenleg a bejegyzett civil szervezetek száma több mint 100,
azonban a helyzetelemzésből is láthatóan a valósan működő, aktív szervezetek száma nagyon alacsony,
kiemelten igaz ez a fiatalok szerveződéseire. A város közösségi életében résztvevő vállalkozások száma
szintén sokkal alacsonyabb ezen szervezetek gazdasági jelentőségénél. A HKFS célja - a közösség
életében résztvevő szervezetek számának növelésén túl - a szervezetek közötti valós, aktív
együttműködések ösztönzése. Mindezzel a területen élők összetartozását is növelni tudjuk. A specifikus
cél az akciókon, programokon át valósítható meg elsősorban, ugyanakkor a kompetenciafejlesztési és
az együttműködést támogató eseményeken keresztül a folyamatos szervezetfejlesztés is megvalósul.
2. Közösségi tevékenységek helyszíneinek fejlesztése:
A HACS Akcióterületen az ITS, a megalapozó tanulmányok és a lakossági vélemények elemzése alapján
kijelölésre került az a terület, amely közösségi célú fejlesztése, hasznosítása nem megvalósítható más
forrásból. Ez a terület a városképet is meghatározó Zagyva-partja. A városban jelenleg működő
kulturális, közösségi, sport célú létesítmények elérését, minőségi környezetté formálását, valamint
közösségi (kulturális, sport célú) kisközpontok/alközpontok földrajzi és tematikus összekapcsolását
szolgálja e specifikus cél. A korábban egymástól elszigetelten és nem kielégítően működő egységek így
egy összefüggő városi szövetet képesek létrehozni és a sport, kulturális, egészségfejlesztési,
környezetvédelmi tevékenységeket közösségfejlesztési céllal összehangolni. A cél megvalósításával az
ERFA források felhasználásával tér teremtődik a tartalmat biztosító ESZA forrás felhasználásával
megvalósuló programoknak.
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3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztése:
A HKFS előkészítése során elindított összesen hat online kérdőívet több mint ezer, az Akcióterületen élő
válaszadó töltötte ki. A válaszok összességét elemezve egyértelműen nagy az igény olyan fejlesztésekre,
amelyek a közösség összefogását, illetve kulturális összetartozását a IKT eszköztárának használatával
érik el. A célterületen elsősorban közösségi, egészségügyi, gasztro, kulturális, emellett azonban
identitásfejlesztő, városmarketing és turisztikai fejlesztések terveit is várjuk.
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés:
A HACS Akcióterületen élők közösségi összetartozásának legfontosabb eleme a jász identitás, ehhez
kapcsolódóan pedig a Lehel (Jász)- kürt és mondakör. E két gondolatvilág egységessé vált a helyi
gondolkodásban, azonban a klasszikus formákban nem képes eljutni már az itt élőkhöz, nem képes
helyi, korszerű értékké válni. A specifikus cél azt szolgálja, hogy megtaláljuk és támogassuk azokat a
kezdeményezéseket, amelyek a jászberényi jász kultúrát és hagyományokat, a jász Redemptio-t
érthetővé és befogadhatóvá teszik az itt élők, kiemelten pedig a fiatalok számára. Ezek a projektek
segítséget nyújthatnak a megújulás előtt álló Zagyva-part és környéke, illetve a befogadó otthonként
tervezett volt Honvéd Jász Kaszinó tartalommal való megtöltése számára is.
Specifikus célokhoz rendelt intézkedések szempontjai:
- Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések tartalommal megtöltését segítsék elsősorban az ESZA
forrást felhasználó intézkedések.
- Az intézkedések egymást kiegészítve szolgálják a célok megvalósulását
A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések kialakításánál a fókuszcsoportos vizsgálatok,
fórumok és a kérdőívek tapasztalatait dolgoztuk fel.
A HKFS-ben egy kulcsprojektet jelöltünk meg. Ezek azok a projektek, amelyek megvalósulásukkal segítik,
katalizálják a többi intézkedés sikerét.
Intézkedések (8 intézkedés – 8 pályázat):
1. Specifikus cél:
Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése
1.1 Fiatalok önszerveződéseinek támogatása
1.2 Külső és belső együttműködéseken alapuló közösségi, és kulturális projektek megvalósulásának
ösztönzése (aktivitás)
1.3 Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása, hátrányos helyzetű csoportok
bevonása
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek kialakítása
2.1 A Zagyva-menti városi kultúrtáj közösségi fejlesztésén keresztül a városi közösségi kohézió és
identitás megerősítése (Kulcsprojekt)
2.2 A város közösségi életében szerepet játszó épített közösségi terek fejlesztése, közösségi,
kulturális hasznosítása
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések támogatása
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása
4.1 A jász hagyományok és a Lehel mondakör újrafeldolgozása, programok szervezése
4.2 A jászberényi kulturális értékek megvalósítása, akcióterületen belüli és külső bemutatásának
támogatása
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Összefüggések az intézkedések és a Specifikus célok között
Specifikus célok

Beavatkozási területek

1

2

3

4

X

X

X

X

X

Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése, a jász kulturális
identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés
támogatása

1/a Fiatalok önszerveződéseinek támogatása

1

1/b Külső és belső együttműködéseken alapuló
közösségi, és kulturális projektek megvalósulásának
ösztönzése (aktivitás)
1/c A jász hagyományok és a Lehel mondakör
újrafeldolgozása, programok szervezése

1/d A jászberényi kulturális értékek
megvalósítása, akcióterületen belüli és külső
bemutatásának támogatása
2

Tudás- és kompetenciafejlesztési programok
támogatása, hátrányos helyzetű csoportok bevonása

X

X

3

A Zagyva-menti városi kultúrtáj közösségi
fejlesztésén keresztül a városi közösségi kohézió és
identitás megerősítése

X

X

X

4

A város közösségi életében szerepet játszó épített
közösségi terek fejlesztése, közösségi, kulturális
hasznosítása

X

X

X

5

Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi
fejlesztések támogatása

X

X

X

Specifikus célokhoz rendelt intézkedések és indikátorok
Intézkedés / indikátor

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

Városfejlesztés:
Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított
nyitott terek (m2)
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A kormányzati,
önkormányzati, ill.
társadalmi
partnerek vagy nem
önkormányzati
szervezetek által a
HFS keretében
tervezett és
végrehajtott
programok száma
(db)

1.

Civil szervezetek és vállalkozások
bekapcsolása,
együttműködések
számának növelése, a jász kulturális
identitás
fejlesztése,
az
értékmegőrzés és az értékteremtés
támogatása
1/a Fiatalok önszerveződéseinek
támogatása

8

1!b Külső és belső együttműködéseken
alapuló közösségi, és kulturális projektek
megvalósulásának ösztönzése (aktivitás)

6

1/c A jász hagyományok és a Lehel
mondakör újrafeldolgozása, programok
szervezése

8

1/d A jászberényi kulturális értékek
megvalósítása, akcióterületen belüli és
külső bemutatásának támogatása

6

1.2 Tudás- és kompetenciafejlesztési
programok támogatása, hátrányos
helyzetű csoportok bevonása

14

2.

Közösségi tevékenységek
helyszíneinek fejlesztése

2.1 A Zagyva-menti városi kultúrtáj
közösségi fejlesztésén keresztül a városi
közösségi kohézió és identitás
megerősítése (Kulcsprojekt)

600

2.2 A város közösségi életében szerepet
játszó épített közösségi terek fejlesztése,
közösségi, kulturális hasznosítása
(Kulcspprojekt)
3.

200

Okos eszközökre alapuló kulturális és
közösségi fejlesztések támogatása

3

Projektszintű indikátorok
Indikátor

mértékegység

Célérték projektzárásig

Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma
A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem

m2

200

m2

600

fő

25.019 Fő

db

45
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önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma

6. Cselekvési terv
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. június 30.

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása
1. Beavatkozási terület
Beavatkozási
Helyi közösségi és kulturális kezdeményezések támogatása, civil
terület/művelet
szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések
megnevezése
számának növelése, a jász kulturális identitás fejlesztése, az
értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása
1.
2.

3.
4.

Kulcsprojekt
Indoklás,
alátámasztás

Fiatalok önszerveződéseinek támogatása
Külső és belső együttműködéseken alapuló közösségi, és
kulturális projektek megvalósulásának ösztönzése
(aktivitás)
A jász hagyományok és a Lehel mondakör újrafeldolgozása,
programok szervezése
A jászberényi alkotók ösztönzése, művészeti projektek
támogatása, Jászberény kulturális értékeinek
akcióterületen belüli és külső bemutatásának támogatása

Nem
A jászberényi továbbtanuló fiatalok között jelentős az
elvándorlás, nem egyértelmű, hogy a fiatalok számára a város
vonzó jövőképpel rendelkezik. A település egyik legnagyobb
problémája a fiatalok közösségeinek hiánya. Külső segítség nélkül
ezek a szerveződések nem képesek létrejönni, és támogatás
nélkül sok esetben életképtelenek.
Intézkedéseink között
kiemelten fontosnak tartjuk a fiatok szerveződéseinek
felkarolását. A tervezett intézkedést alátámasztják a SWOT
pontjai is.
További problémaként azonosítottuk a település közösségeinek
egyik legnagyobb problémájaként a civil szervezetek
együttműködésének hiányát. A településen bejegyzett 168 civil
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szervezet közül 25% alatt van az aktív szervezetek száma. Az
intézkedés célja egyrészt, hogy ezeket a szervezeteket
együttműködésre
bírja,
másrészt,
hogy
közös
projektmegvalósításba kapcsolja be a településen működő
önkormányzati intézményekkel és kisvállalkozásokkal.
A HACS a HKFS kialakításának egyik átfogó céljaként a jász
hagyományokra (is) épülő erős települési identitás megerősítését
tűzte ki célul. Ennek alapja, hogy a település jelentős történelmi,
kulturális, közpolitikai hagyománnyal rendelkezik. Az itt élő
emberek büszkék jász múltjukra, jászsági hagyományaikra. E
hagyományok ápolása főként a civil szervezetek, egyházak,
önkormányzati intézmények feladata. Ennek az örökségnek
ápolását, bemutatását, megőrzését és megújítását veszi célba az
intézkedés.
Az intézkedés megvalósításával hiánypótló programok és
projektek valósulhatnak meg a CLLD rendszerébe illesztve. Ilyen
típusú, összefogáson alapuló támogatási logika jelenleg nem
elérhető más forrásból. A művelet megvalósításával középtávon
jelentősen nő a városi lakosságon belüli összetartozás, összefogás
érzése és értéke.

Specifikus cél:

A helyi felhívások,
támogatható
tevékenységek
meghatározása

Az intézkedés megalkotásának alapja az e témakörben nagy
számban beérkezett projektjavaslat, a fórumokon elhangzottak,
valamint a SWOT elemzéset megállapításai.
1. Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek
kialakítása
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi
fejlesztések támogatása
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés
és az értékteremtés támogatása
1. Minden olyan többségében 35 év alatti fiataloknak, vagy
fiatalok által szervezett, már működő, vagy létrehozás alatt
álló civil közösség támogatása, amely projekttervében
minimum 5 évre szóló célokat fogalmaz meg. Célunk
összetartó helyi közösségek kialakulásának segítése.
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Kiegészítő jelleg,

Támogatható a működéshez kapcsolódó költségek
finanszírozása, infrastruktúra-bérlés, programszervezés.
2. Támogatni kell azokat a programokat és projekteket,
amelyek a civil szervezetek, egyházak, kisebbségi civil
szervezetek egymással, vagy önkormányzati intézménnyel,
kisvállalkozással közösen hoznak létre, amely a tágabb
(jászberényi) közönség egyes csoportjai, vagy egésze
számára elérhetőek. Kiemelten támogatandóak a
hátrányos
helyzetű
csoportok
számára,
illetve
részvételükkel szervezett közösségi programok, projektek.
Támogathatóak az innovatív, komplex, az akciócsoport
egész területét lefedő közösségfejlesztési projektek, a
településen élő lakóközösségek segítése érdekében.
3. A HACS a HKFS kialakításának egyik átfogó céljaként a jász
hagyományokra
épülő
erős
települési
identitás
megerősítését tűzte ki célul. Ennek alapja, hogy a település
jelentős történelmi, kulturális, közpolitikai hagyománnyal
rendelkezik. Az itt élő emberek büszkék jász múltjukra,
jászsági hagyományaikra. E hagyományok ápolása főként a
civil szervezetek, egyházak, önkormányzati intézmények
feladata. Ennek az örökségnek ápolását, bemutatását,
megőrzését és megújítását veszi célba az intézkedés. Az
intézkedés megalkotásának alapja az e témakörben nagy
számban beérkezett projektjavaslat, a fórumokon
elhangzottak, valamint a SWOT elemzés fejezet
megállapításai.
4. Jászberényben számos művészeti csoport, képzőművész,
alkotó közösség dolgozik, akiknek a konzultációk alapján
nagy segítséget jelent, ha bemutatkozásukhoz támogatást
kaphatnak. A HACS célja, hogy teret (3. és 4. intézkedés),
illetve anyagi támogatással lehetőséget nyújtson a
városban dolgozó alkotóknak először helyi, majd városon
kívüli bemutatása. Hasonlóan fontos területnek tartjuk a
városon
kívüli
alkotók,
csoportok
jászberényi
megjelenésének segítését.
Jelenleg a szerveződés alatt álló, vagy vegetáló szervezetek
működését aktívan segítő lehetőség nem áll rendelkezésre. TOP
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lehatárolás

forrásból a cél nem finanszírozható.
Az intézkedés megvalósításával hiánypótló programok és
projektek valósulhatnak meg a CLLD rendszerébe illesztve. Ilyen
típusú, összefogáson alapuló támogatási logika jelenleg nem
elérhető más forrásból.
Az 1. pont esetében akciócsoporthoz területén működő
A művelet / helyi
többségében fiatalokból álló nonprofit szervezet, fiatalokat
felhívás célcsoportja bevonó települési önkormányzat és intézményei, , egyházi jogi
személy, nonprofit kft., kisvállalkozás.
A 2., 3., 4., pontban az akciócsoporthoz területén működő
települési önkormányzat, intézményei, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, nonprofit kft., kisvállalkozás
A kiválasztási
A kiválasztási kritériumok
kritériumok,
Előnyben részesül az a projekt, amely kapcsolódik további a HKFS
keretében támogatott fejlesztéshez.
alapelvek
A megvalósítani tervezett program önmagában vagy a már
meglevő elemekkel együtt életképes, működőképes. A leírtak
alapján a projekt majdani működtetése alaposan átgondolt. A
projekt célok indokoltak és megfelelnek az intézkedés által
meghatározott céloknak.
Támogatni kell azokat a programokat és projekteket, amelyek a
civil szervezetek, egyházak, kisebbségi civil szervezetek
egymással, vagy önkormányzati intézménnyel, kisvállalkozással
közösen hoznak létre, amely a tágabb (jászberényi) közönség
egyes csoportjai, vagy egésze számára elérhetőek. Kiemelten
támogatandóak a hátrányos helyzetű csoportok számára, illetve
részvételükkel szervezett közösségi programok, projektek.
Támogathatóak az innovatív, komplex, az akciócsoport egész
területét lefedő közösségfejlesztési projektek, a településen élő
lakóközösségek segítése érdekében.
Támogathatóak kulturális projektek, művek, alkotások
megvalósítása. Kiállítások, rendezvények, események, előadások.
A projektek, programok csak együttműködésben valósulhatnak
meg. Az együttműködésben részt vehetnek magánszemélyek,
non-profit szervezetek, helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi
egyházközségek, helyi vállalkozók, önkormányzati intézmények.
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Támogatásban az együttműködés vezetője részesül. A projektek,
programok
eredményeként
megvalósuló
fejlesztéseket
térítésmentesen veheti igénybe az arra érdeklődő közösség. A
projektek, programok céljai indokoltak és megfelelnek az
intézkedés által meghatározott céloknak. Szükséges az
együttműködések dokumentum formájában történő igazolása a
pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési
szerződés, szándéknyilatkozat).
Az 1. pont kivételével a HACS akcióterületén legalább 12 hónapja
bejegyzett, vagy ott legalább 12 hónapja igazolt tevékenységgel
rendelkező szervezet támogatható.
A projekt eredményekét megvalósuló rendezvényeket,
kiadványokat, egyéb termékeket térítésmentesen veheti igénybe
városi közösség. A projekt majdani működtetése átgondolt,
gazdasági
szempontú
fenntarthatósága
hosszú
távon
biztosítottnak tűnik. A projekt megvalósítása társadalmilag
jelentős mértékben támogatott a településen. A projektgazda
jogosan számít a településen élők önkéntes felajánlásaira,
szerepvállalására
a
projekt
megvalósításában
vagy
működtetésében. A projekt elősegíti a helyi hagyományok
életben tartását vagy új hagyományok megalapozását. A projekt
pozitívan érinti a település hátrányos helyzetű csoportjait. A
projektgazda megfogalmazza a projekt keretében elkészülő
infrastruktúrát közvetlenül igénybevevő helyi lakosok tervezett
számát a projekt megvalósulását követő 1 év vonatkozásában,
továbbá bemutatja, hogy az 1 év lezárultát követően milyen
módon fogja igazolni ezt.
Tervezett forrás:

1. Fiatalok önszerveződéseinek támogatása – beavatkozási
terület esetében
2. Külső és belső együttműködéseken alapuló közösségi, és
kulturális projektek megvalósulásának ösztönzése
(aktivitás) – beavatkozási terület esetében
3. A jász hagyományok és a Lehel mondakör újrafeldolgozása,
programok szervezése – beavatkozási terület esetében
4. A jászberényi alkotók ösztönzése, művészeti projektek
támogatása, Jászberény kulturális értékeinek
akcióterületen belüli és külső bemutatásának támogatása –
beavatkozási terület esetében
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Forrás ütemezése:

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

Összesen: ESZA 128.333.333,- Ft
2018. november 1. szakaszhatárnapig: ~ 40 millió Ft
2019. április 30. szakaszhatárnapig: ~ 32 millió Ft
2019. december 10. szakaszhatárnapig: ~ 34 millió Ft
2020. november 16. szakaszhatárnapig ~ 22 millió Ft
A felhívás tervezett megjelenése: 2018. június
A támogatott projekt megvalósulása: 2022. június 30.

2. Beavatkozási terület
Beavatkozási
terület/művelet
megnevezése
Kulcsprojekt
Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél:

A helyi felhívások,

Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Nem
A HKFS előkészítési folyamata alatt a nem működő civil
szervezetek, és az alacsony szintű települési tematikus és területi
összefogások egyik okaként ezeknek a szervezeteknek a humán
erőforrás hiánya jelentkezett. Különösen fontos ez a HACS
álláspontja szerint a hátrányos helyzetű csoportok estében. A
program célja, hogy ezeket a szervezeteket, illetve ezeknek a
szervezeteknek a tagjait tevékenységükben megerősítse, jó
gyakorlatok, nemzetközi minták bemutatásával, mentorok
bevonásával támogassa. A képzett, tudatos szervezeti vezetők
már 3-5 éves távlatban intenzív települési közösségi életet tudnak
teremteni. A művelet megvalósításakor kiemelt figyelmet kell
fordítani a digitális írástudás, és az IKT eszközök alkalmazásának
fejlesztésére.
1. Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek
kialakítása
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések
támogatása
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és
az értékteremtés támogatása
Közösségfejlesztést és egyéni kompetenciafejlesztést szolgáló
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támogatható
tevékenységek
meghatározása

programok támogatása. Szervezetfejlesztési, marketing és
vállalkozói ismeretek átadása civil szervezeti vezetőknek,
tagoknak, és civil szervezeti önkéntes gyakornoki programok
lebonyolítása. Csapatépítő közösségi események szervezése a
HKFS más céljai eredményeként megvalósított közösségi tereken.
Digitális írástudás fejlesztése.
Kiegészítő jelleg,
A település civil szervezetei, azok tagjai számára ilyen programok
lehatárolás
elérésére jelenleg nincs lehetőség, ez kizárólag jelen TOP kiírásból
megvalósítható.
A művelet / helyi
Az akciócsoporthoz területén működő települési és kisebbségi
felhívás célcsoportja önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek,
nonprofit kft-k.
A kiválasztási
A leírtak alapján a program megvalósításának előnyeiből a
célcsoportot képező közösség jelentős része részesedik majd.
kritériumok,
alapelvek
A program pozitívan érinti a település hátrányos helyzetű
csoportjait. A program megvalósítása a célcsoportot képező
közösség körében jelentős mértékben támogatott a leírtak
alapján. Egy-egy programban résztvevők száma minimum 10 fő,
és ezt igazolják.
A program kapcsolódik a HKFS további céljaihoz, illetve
megvalósítási helyszíneihez. A projektgazda megfogalmazza a
projekt megvalósításába bevonni tervezett partnerszervezetek
tervezett számát, továbbá bemutatja, hogy a megvalósítást
követően milyen módon fogja igazolni ezt.
Tervezett forrás:
Forrás ütemezése:
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

ESZA 5.000.000 Ft
2019. március 1. szakaszhatárnapig – 4.000.000, 2019.
december 16. szakaszhatárnapig 1.000.000
A felhívás tervezett megjelenése: 2018. október
A támogatott projekt megvalósulása: 2022. június 30.

3. Beavatkozási terület
Beavatkozási
terület/művelet
megnevezése

A Zagyva-menti városi kultúrtáj közösségi fejlesztésén keresztül a
városi közösségi kohézió és identitás megerősítése
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Kulcsprojekt
Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél:

A helyi felhívások,
támogatható
tevékenységek
meghatározása

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Igen
Jászberény évszázados történelmét meghatározta a település és a
Zagyva folyó viszonya. A szabályozások után a település
központját egy állandó vízszintű Zagyva – csatorna érinti, amely
partja rendezett, szabadtéri kiállításoknak teret adó sétány. A
település szerkezetéből, és a településen található közösségi,
kulturális, szociális és oktatási intézmények elhelyezkedéséből
következik, hogy azok összekötésében kiemelt szerepet játszik a
Zagyva partja. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek
elemzése alapján, a szűken vett Belső városrészen kívül a Zagyva
ma még rendezetlen partja kiváló lehetőséget nyújt közösségi
tervezési folyamatok elindítására, közösség által irányított és
közösség által elvégzett környezetvédelmi, kulturális fejlesztések
megvalósítására. Ezeket a fejlesztési elképzeléseket alátámasztja
az ITS CLLD célú elemzése (3. Fejezet), a település
Környezetvédelmi Programja (45. oldal), Turisztikai Stratégiája
(46.oldal), és a felmérések, interjúk, kérdőívek. A tervezett
intézkedést alátámasztják a SWOT Gy3, Gy5, Gy6, Gy7, Gy12, E2,
E4, E6 pontjai.
1. Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek
kialakítása
3. Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések
támogatása
4. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és
az értékteremtés támogatása
Közösségfejlesztést szolgáló infrastruktúra fejlesztésének
(épületek, építmények, használati térelemek létrehozása,
felújítása, kapcsolódó zöldfelület-fejlesztés, eszközbeszerzés)
támogatása a településen a helyi igényeknek megfelelően, az
összetartó helyi közösségek kialakulásának segítése és a
szektorok közötti kapcsolatok erősítése érdekében. Támogatható
tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott
eszközbeszerzés, gépbeszerzés, építés, felújítás.
Az intézkedés keretében a településen olyan szabadtéri
fejlesztések valósulhatnak meg, amelyre kulturált városi tér és
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közösségfejlesztési szempontból valóban szükség van és
egyébként nem pályázható meg más pályázati kiírásból. A
program kiegészíti a Zöld Város program és a TOP 1.2.1 kiírás
turisztikai fejlesztéseit. A remélt projektnek multiplikátor,
tovagyűrűző hatása is van, azaz sok esetben az előfeltételét
képezik
a
CLLD
programban
végrehajtott
további
intézkedéseknek, illetve maguk a fejlesztések is közösségi
összefogással valósulnak meg.
A művelet / helyi
Az akciócsoport területén működő települési önkormányzat,
felhívás célcsoportja önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit kft., kisvállalkozás, jogi személyiség nélküli
lakossági összefogás.
A kiválasztási
A létrejövő fejlesztés önmagában vagy a már meglevő elemekkel
kritériumok,
együtt életképes, működőképes. Jelenleg üresen álló, funkció
alapelvek
nélküli területen kerül kialakításra. A leírtak alapján a projekt
majdani működtetése alaposan átgondolt, gazdasági, környezeti
szempontú fenntarthatósága hosszú távon biztosítottnak tűnik.
Létrejönnek a projekt hatására további programok, projektek. A
projekt megvalósítása társadalmilag jelentős mértékben
támogatott a településen. A leírtak alapján a projektgazda
jogosan számít a településen élők önkéntes felajánlásaira,
szerepvállalására a projekt megvalósításában vagy
működtetésében. A projekt pozitívan érinti a település hátrányos
helyzetű csoportjait. A projektgazda megfogalmazza a projekt
keretében elkészülő infrastruktúrát közvetlenül igénybevevő helyi
lakosok tervezett számát a projekt megvalósulását követő 1 év

Tervezett forrás:
Forrás ütemezése:
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

vonatkozásában, továbbá bemutatja, hogy az 1 év lezárultát
követően milyen módon fogja igazolni ezt.
ERFA – 115.000.000 Ft.
2018 – 115.000.000 Ft
A felhívás tervezett megjelenése: 2018. július
A támogatott projekt megvalósulása: 2020. december

4. Beavatkozási terület
Beavatkozási

A város közösségi életében szerepet játszó épített közösségi terek
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terület/művelet
megnevezése
Kulcsprojekt
Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél:

A helyi felhívások,
támogatható
tevékenységek
meghatározása

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

fejlesztése, közösségi, kulturális hasznosítása
Nem
A helyzetfelmérésből kiindulva, a helyi szervezetekkel lezajlott
egyeztetések, majd projektjavaslatok alapján azonosította a HACS
a település közösségeinek problémájaként a közösségi helyek
szűkösségét. A Jászberényi Helyi Közösség a HKFS egyik
beavatkozási területének ennek a hiánynak az orvoslását jelöli
meg. Szükséges olyan városi tér létrehozása, amelyet a helyben
működő civil szervezetek, projektek számára otthonként
szándékozik megvalósítani a Helyi Akciócsoport. A cél, hogy a
HKFS egyéb céljainak megvalósulását is segítse ez az intézkedés. A
megvalósítani tervezett programmal létrejönnek olyan szolgáltató
központok, amely termekkel, infrastruktúrával várják a jelentkező
civil szereplőket. A közösség egyetértő támogatásával
megvalósuló fejlesztések, amely közcéllal történik. A HKFS célja,
hogy
további
kisebb
léptékű
infrastruktúra
és
eszközbeszerzésekkel is támogassa a helyi közösség életét.
1. Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek
fejlesztése kialakítása
Közösségfejlesztést szolgáló infrastruktúra fejlesztésének
(épületek, építmények, használati térelemek létrehozása,
felújítása,
bővítése,
kapcsolódó
zöldfelület-fejlesztés,
eszközbeszerzés) támogatása a településen a helyi igényeknek
megfelelően, az összetartó helyi közösségek kialakulásának
segítése és a együttműködések ösztönzése különböző kultúra
területén tevékenykedő civil szervezetek és közösségek közötti
kapcsolatok erősítése érdekében. Támogatható tevékenység a
fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, építés, felújítás.
Az intézkedés keretében a településen olyan fejlesztések
valósulhatnak meg, amelyre közösségfejlesztési szempontból
valóban szükség van és egyébként nem pályázható meg más
pályázati kiírásból. A projektnek multiplikátor, tovagyűrűző
hatása is van, azaz sok esetben az előfeltételét képezi a CLLD
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programban végrehajtott további intézkedéseknek. A további
fejlesztések lehetővé teszik, hogy a helyi kisvállalkozások, civil
szervezetek, és intézmények megerősítsék közösségi célú
tevékenységeik infrastrukturális hátterét.
A művelet / helyi
Az akciócsoporthoz területén működő települési önkormányzat,
felhívás célcsoportja intézmények, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek,
kisebbségi önkormányzatok, nonprofit kft-k, mikro és
kisvállalkozások
A kiválasztási
A létrejövő fejlesztés önmagában vagy a már meglevő elemekkel
kritériumok,
együtt életképes, működőképes. A projekt majdani működtetése
alapelvek
alaposan átgondolt, gazdasági szempontú fenntarthatósága
hosszú távon biztosítottnak tűnik. Létrejönnek a projekt hatására
további programok, projektek. A projekt megvalósítása
társadalmilag jelentős mértékben támogatott. A projektgazda
jogosan számít a településen élők önkéntes felajánlásaira,
szerepvállalására a projekt megvalósításában vagy
működtetésében. A projekt elősegíti a helyi hagyományok
életben tartását vagy új hagyományok megalapozását. A projekt
pozitívan érinti a település hátrányos helyzetű csoportjait. A
projektgazda megfogalmazza a projekt keretében elkészülő
infrastruktúrát közvetlenül igénybevevő helyi lakosok tervezett
számát a projekt megvalósulását követő 1 év vonatkozásában,
továbbá bemutatja, hogy az 1 év lezárultát követően milyen
módon fogja igazolni ezt.
Tervezett forrás:
Forrás ütemezése:

ERFA – 60.000.000 Ft
2018 – 60.000.000 Ft kimerülésig

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

A felhívás tervezett megjelenése: 2018. július
A támogatott projekt megvalósulása: 2021. március

5. Beavatkozási terület
Beavatkozási
terület/művelet
megnevezése
Kulcsprojekt

Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések
támogatása
Nem
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Indoklás,
alátámasztás

Specifikus cél:

A helyi felhívások,
támogatható
tevékenységek
meghatározása

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás
A művelet / helyi

A lakosság nagy része rendelkezik okos eszközökkel, azonban
elenyésző a magyar nyelvű, terület specifikus alkalmazások
száma. Az igényfelmérésből, és az interjúkból látszik, hogy
jelentős igény mutatkozik a városban online együttműködési
terek (lakosság, vállalkozások, önkormányzat közötti) és kulturális
és közösségi tartalmak kialakítására. A Jászberényi Helyi Közösség
a HKFS intézkedései között létre kívánja hozni az „okos város”
alapjait, amelyek kiindulása a lakossági részvétel a települési
folyamatokban. Az új technológiák alkalmasak lehetnek arra,
hogy a régi problémákat új módon vessük fel. A demokratikus
intézmények működésének újragondolása pontosan ilyen terület.
Az IKT eszközvilág óriási lehetőséget nyújt a véleményalkotásnak,
a konzultációs helyzeteken keresztül gyakorlott participációnak, a
társadalmi részvételen alapuló döntéshozatali folyamatok
gyakorlatának. Sajnos ezek nem velünk született képességek, a
demokráciát, a politikával, a döntéshozatali folyamatokkal
kapcsolatos alapfogalmakat, gyakorlati tevékenységeket tanulni
kell, ezen a ponton kapcsolódik a beavatkozási terület a 3.
Intézkedéshez.
1. Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása,
együttműködések számának növelése
2. Közösségi tevékenységeknek helyet adó helyszínek
kialakítása (online színterek)
3. A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és
az értékteremtés támogatása
Átgondolt program keretében kell támogatni a fizikai mellett az
online közösségi terek, agorák kialakítását, meg kell találni azokat
a helyi szabályozási, közigazgatási eszközöket, amelyekkel
támogatni lehet online közösségek és feladatmegosztások, ill.
kulturális és oktatási felületek létrehozását, amelyek a segítik a
jászberényiek részvételét a közösség életében, és kulturális,
identitásképző, oktatási tartalmak közös megélését teszik
lehetővé.
Jelenleg nincs olyan program az országban, amely lehetővé tenné
az online részvétel, online települési közösségi terek, illetve a
települési lakossági „okos projektek” lebonyolítását.
Az akciócsoporthoz területén működő települési önkormányzat,
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felhívás célcsoportja intézményei, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit
kft., kisvállalkozás.
A kiválasztási
A létrejövő fejlesztés önmagában vagy a már meglevő elemekkel
kritériumok,
együtt életképes, működőképes. A projekt eredményekét
alapelvek
megvalósuló fejlesztéseket térítésmentesen veheti igénybe a
település közössége. A projekt majdani működtetése alaposan
átgondolt, gazdasági szempontú fenntarthatósága hosszú távon
biztosítottnak tűnik. Létrejönnek a projekt hatására további
programok, projektek. A projektgazda megfogalmazza a projekt
keretében elkészülő fejlesztéseket közvetlenül igénybevevő helyi
lakosok tervezett számát a projekt megvalósulását követő 1 év
vonatkozásában, továbbá bemutatja, hogy az 1 év lezárultát
követően milyen módon fogja igazolni ezt.
Tervezett forrás:
Forrás ütemezése:

ERFA – 31.666.667 Ft
2020 – 31.666.667 Ft

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

A felhívás tervezett megjelenése: 2020. április
A támogatott projekt megvalósulása: 2022. június
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek

Sorszám

1.

2.

Megnevezés
(legfeljebb 1-2
szó) /
Kulcsprojekt (K)
– amennyiben
releváns
Kulturális és
közösségi
kezdeményezés
ek

Indoklás, alátámasztás
(legfeljebb
4-5
mondat)

Specifikus cél
(legfeljebb 1-2
szó)

Támogatható tevékenységek
(legfeljebb 4-5 mondat)

A városban működő
szervezetek
összefogásának
fejlesztése,
hogy
együttműködésen
alapuló kulturális és
közösségfejlesztési
projektek valósuljanak
meg
egy
jelenlet
szétaprózódott városi
fizikai
és
szellemi
térben.

Civil
szervezetek,
Online
eszközök,
Identitáserősít
és, események

Tudás- és
kompetenciafejl
esztési
programok
támogatása,

Cél,
hogy
jó
gyakorlatok,
nemzetközi
minták
bemutatásával,
mentorok bevonásával

Civil
szervezetek
aktivitásának
növelése

35 év alatti fiataloknak, vagy
fiatalok által szervezett, már
működő, vagy létrehozás alatt álló
civil közösség támogatása,
Támogathatóak azok a programok
és projektek, amelyekben a civil
szervezetek, egyházak, kisebbségi
civil szervezetek egymással, vagy
önkormányzati intézménnyel,
kisvállalkozással közösen
működnek együtt. Kiemelten
támogatandóak a hátrányos
helyzetű csoportok számára, illetve
részvételükkel szervezett közösségi
programok, projektek.
Támogathatóak
az
innovatív,
komplex, az akciócsoport egész
területét lefedő közösségfejlesztési
projektek, az identitás megörzést
szolgáló projektek
Közösségfejlesztést és egyéni
kompetenciafejlesztést
szolgáló
programok
támogatása.
Szervezetfejlesztési, marketing és
vállalkozói ismeretek átadása civil
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Kiegészítő
lehatárolás
(legfeljebb
mondat)

jelleg,

Célcsoport
(legfeljebb 1-2 szó)

Forrás
(ezer
Ft)

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)

Az intézkedés
megvalósításával
hiánypótló programok
és projektek
valósulhatnak meg a
CLLD rendszerébe
illesztve. Ilyen típusú,
összefogáson alapuló
támogatási logika
jelenleg nem elérhető
más forrásból.

Az akciócsoporthoz
területén működő
települési
önkormányzat,
intézményei,
nonprofit szervezet,
egyházi
jogi
személy, nonprofit
kft.,
külön
figyelemmel
a
fiatalok
kezdeményezéseire
.

128,333
,333 M
Ft

2018. június 2022. június

A település civil
szervezetei, azok tagjai
számára ilyen
programok elérésére
jelenleg nincs

Az akciócsoporthoz
területén működő
települési
és
kisebbségi
önkormányzatok,

5 M Ft

2018. október 2022. június

4-5-

hátrányos
helyzetű
csoportok
bevonása

3.

A Zagyva-menti
városi kultúrtáj
közösségi
fejlesztésén
keresztül a
városi közösségi
kohézió és
identitás
megerősítése

4.

A város
közösségi
életében
szerepet játszó
épített
közösségi terek
fejlesztése,
közösségi,
kulturális
hasznosítása

támogassa
a
célcsoportot.
A
művelet
megvalósításakor
figyelmet kell fordítani
a digitális írástudás, és
az
IKT
eszközök
alkalmazásának
fejlesztésére.
A Belső városrészen
kívül a Zagyva ma még
rendezetlen
partja
kiváló
lehetőséget
nyújt
közösségi
tervezési folyamatok
elindítására, közösség
által
irányított
és
közösség
által
elvégzett
környezetvédelmi,
kulturális fejlesztések
megvalósítására.
Szükséges olyan városi
terek
létrehozása,
amelyet a helyben
működő
civil
szervezetek, projektek
befogadó otthonaként
szándékozik
megvalósítani a Helyi
Akciócsoport.
A
megvalósítani
tervezett programmal
létrejönek
olyan
szolgáltató központok,

Közösségi
tevékenységek
nek helyet adó
helyszínek
kialakítása

Közösségi
tevékenységek
nek helyet adó
helyszínek
kialakítása

szervezeti vezetőknek, tagoknak,
és civil szervezeti önkéntes
gyakornoki
programok
lebonyolítása. Digitális írástudás
fejlesztése.

lehetőség, ez kizárólag
jelen TOP kiírásból
megvalósítható.

nonprofit
szervezetek,
egyházi
jogi
személyek,
nonprofit kft-k.

Közösségfejlesztést
szolgáló
infrastruktúra
fejlesztésének
(épületek, építmények, használati
térelemek létrehozása, felújítása,
kapcsolódó zöldfelület-fejlesztés,
eszközbeszerzés) támogatása a
településen a helyi igényeknek
megfelelően, az összetartó helyi
közösségek kialakulásának segítése
és a szektorok közötti kapcsolatok
erősítése érdekében. Támogatható
tevékenység:
eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, építés, felújítás
Közösségfejlesztést
szolgáló
infrastruktúra
fejlesztésének
(épületek, építmények, használati
térelemek létrehozása, felújítása,
kapcsolódó zöldfelület-fejlesztés,
eszközbeszerzés) támogatása a
településen a helyi igényeknek
megfelelően, az összetartó helyi
közösségek kialakulásának segítése
és
a
nemzetiségek
közötti
kapcsolatok erősítése érdekében.
Támogatható
tevékenység
a
fejlesztési cél elérése érdekében

Az
intézkedés
keretében szabadtéri
fejlesztések
valósulhatnak
meg,
amely nem pályázható
meg más pályázati
kiírásból.

Települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmény,
nonprofit szervezet,
egyházi
jogi
személy, nonprofit
kft., kisvállalkozás,
jogi
személyiség
nélküli
lakossági
összefogás.

115 M
Ft.

2018. február –
2020.
december

Az intézkedés
keretében a
településen olyan
fejlesztés valósulhat
meg, amelyre
közösségfejlesztési
szempontból valóban
szükség van és
egyébként nem
pályázható meg más
pályázati kiírásból. A
projektnek
multiplikátor,

Az akciócsoporthoz
területén működő
települési
önkormányzat,
intézmények,
nonprofit
szervezetek,
egyházi jogi
személyek,
kisebbségi
önkormányzatok,
nonprofit kft-k,
mikro és

60 M Ft

2018. július 2021. március
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amely
termekkel,
infrastruktúrával várják
a
jelentkező
civil
szereplőket.

5.

Okos
eszközökre
alapuló
kulturális és
közösségi
fejlesztések
támogatása

Az
„okos
város”
alapjait teremtjük meg.
Az új technológiák
alkalmasak, hogy a régi
problémákat új módon
vessük
fel.
A
demokratikus
intézmények
működésének
újragondolása
pontosan ilyen terület.

végrehajtott
eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, építés, felújítás.

Civil
szervezetek és
vállalkozások
bekapcsolása,
A jász
kulturális
identitás
fejlesztése, az
értékmegőrzés
és az
értékteremtés
támogatása

Online közösségi terek, agorák
kialakítását támogatjuk, a helyi
szabályozási,
közigazgatási
rendszer
támogatása
online
közösségekkel,
feladatmegosztásokkal.
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tovagyűrűző hatása is
van, azaz sok esetben
az előfeltételét képezi
a CLLD programban
végrehajtott további
intézkedéseknek.
Jelenleg nincs olyan
program az országban,
amely lehetővé tenné
az online részvétel,
online
települési
közösségi terek, illetve
a települési lakossági
„okos
projektek”
lebonyolítását.

kisvállalkozások

Az akciócsoporthoz
területén működő
települési
önkormányzat,
intézményei,
nonprofit szervezet,
egyházi
jogi
személy, nonprofit
kft., kisvállalkozás.

31,6666
67, M Ft

2020. április 2022. június

6.2 Együttműködések
A HACS a HKFS megvalósítás során törekszik mind a belső, mind az Akcióterületen kívüli (hazai és
lehetőség szerint nemzetközi) kapcsolatrendszerének bővítésére.
Kiemelten fontos az Európai Uniós közösségi programokhoz történő csatlakozásunk, mint az Európa a
Polgárokért Program és az URBACT programjai.
A partnerkapcsolatok kiépítésével célunk, hogy a más térségekben már működő jó gyakorlatokat a
HACS át tudja ültetni a saját működési területén található közösség fejlesztésére. A projekt
megvalósítás során, a HACS által alkalmazott módszertan és a kialakuló online eszközök
megismertetésével kívánja a HACS segíteni a partnereit.
A település hagyományosan jó kapcsolatot ápol testvérvárosaival, illetve segít iskoláinak is
nemzetközi partnerek felkutatásában. Ezeket a meglévő kapcsolatokat jelentősen segíthetik a HKFS
megvalósuló céljai. A HACS célja, hogy a sok esetben formális együttműködéseket tartalommal töltik
meg, és az identitásukban megerősödő jászberényiek büszke képviselőivé válnak városuknak.
1.



2.

Specifikus cél:
Civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése
Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések támogatása
A jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása
Indoklás, alátámasztás:
A Helyi Akciócsoport a HKFS legfontosabb céljának a fiatalok intenzív bekapcsolását és az
identitást erősítő, együttműködéseken alapuló projekt, illetve programszervezést tartja.
Mind a helyzetfeltárás, mind a szükségletek feltárása kimutatta, hogy a településen élők
identitásának kialakításában nagyon nagy szerepe van a közösségnek. A fiatalok
motivációjának növelésében jelentős szerepe van a külső kapcsolatok építésének.
A terveink szerint az együttműködések az alábbi módokon valósulnak meg:
1. Helyi együttműködések a HKFS intézkedéseiben
2. Együttműködések hasonló tevékenységet folytató HACS-okkal
3. Nemzetközi együttműködések, amelyek a HACS céljait segítik
3. Az együttműködés tervezett tématerületei:
1. Okos város projektek – hazai és nemzetközi jó gyakorlatok
megismerése, kapcsolatrendszer kialakítása
2. Közösségfejlesztési study tour és legjobb gyakorlatok megismerése,
folyamatos együttműködés kialakítása
3. Fiatalok csoportjai közötti együttműködések
4. Tervezett forrás: bruttó 6.082.800 Ft
6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
1. A HACS összetétele
A Jászberényi HACS tagjai:
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Sorszám

1
2
3

Szervezet neve:
Jászberény Városi
Önkormányzat
Városvédő és Szépítő
Egyesület

7

Jövőkép Alkotók Egyesülete
Folklór Kulturális
Közalapítvány
Jászsági Művésztelep
Egyesület
Szabad Jászok
Demokratikus Egyesülete
Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8

Kukta Kft.

9

LEMPI GASTRO Kft.

10

11

SCINTILLA Kft.
JÁSZKERÜLET Kulturális és
Művészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.

12

Jász Múzeum

4
5
6

Székhely:
5100 Jászberény, Lehel
vezér tér 18.
5100 Jászberény,
Táncsics M. u. 5.
5100 Jászberény,
Szabadság tér 9-10. 2/15
5100 Jászberény, Víz út
1.
5100 Jászberény,
Tőtevény tanya 7.
5100 Jászberény, Szőlő
utca 3.
5100
Jászberény,
Margit-sziget 1.
5100 Jászberény, Szent
Imre herceg út 21.
5100 Jászberény, Móra F
utca 1. 1. em. 4.
1138 Budapest,
Danubius utca 16. 4. em.
6.
5100 Jászberény,
Bercsényi út 1.
5100 Jászberény,
Táncsics M. u. 5.

Azonosító szám
(törzsszám
/cégjegyzékszám/
nyilvántartási szám):
732671

Aláírásra jogosult
képviselője:

Budai Lóránt

16-02-0000023

Bolla János

16-02-0002009

Góg Zoltán

16-01-0000452

Dr. Kertész Ottó

16-02-0000737

Sisa Balázs

16-02-0001647

Táboros József

16 10 001579

Horgosi Zsolt

16 09 006260

Bobák József

16 09 013750

Bacher Konrád

01 09 885984

Szikra István

16 09 010815

Dukai Rita

802310

Hortiné dr. Bathó Edit

A HACS szervezeti felépítésének bemutatása
A HACS 2016. március 24. döntött, hogy egyesületként kíván működni. A HACS tagok Jászberényi
Helyi Közösség Egyesület néven 2016. június 2-án megtartotta alakuló ülésüket. Az elnökség 3 tagú,
amelyben Jászberény civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli szervezeteit 1-1- fő képviseli.
Egyesület elnökségi tagjai:
Elnök: Hajnal-Nagy-Gábor
Alelnök: Bacher Konrád és Sisa Balázs
Felügyelőbizottság tagjai:
Elnök: Táboros József
Tagjai: Hortiné Dr. Bató Edit és Czesznak Tamás
A HACS a Jászberényi Helyi Közösség Egyesületet jelöli meg a HACS munkaszervezetének.
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A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében. .
(További elvárás a munkaszervezet vezető és a munkatársakkal szemben, hogy rendelkezzenek a
feladatok ellátásához szükséges szakértelem mellett a térség közössége és gazdasága fejlesztéséhez
használható szakmai háttérrel és megfelelő helyismerettel.)
Működés fizikai feltételeinek bemutatása: A munkaszervezet munkavégzéshez szükséges jogszabályi
előírásoknak megfelelő méretű iroda/irodahelyiségek, ergonomikus irodabútorok és napi
munkavégzést segítő eszközök (pl.: számítógép, egyéb irodai eszközök, stb...) biztosítása
Munkacsoportok:





Helyi Bíráló Bizottság
Felhívás Előkészítő Munkacsoport
Munkaszervezet
Helyi Bíráló Bizottság

A Helyi Akciócsoport az egyesületi forma mellett döntött, annak bejegyzését 2016. évben
megindította. A HACS a bejegyzésig konzorciumi formában működöt. A bejegyzés a 2017.május 17.
keltezésű PK.60.064/2016/7. számú végzés alapján megtörtént.
Az Egyesület a megalakítás és a működés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) egyesületre vonatkozó rendelkezései (3:63. § - 3:87. §). Az egyesületként
működő HACS- szervezeti felépítését Ptk. 3:63. § - 3:87. § rendelkezéseiben rögzítetteknek
megfelelően – a Jászberényi Helyi Közösség Egyesületének Alapszabályzatában - rögzítette.
A HACS kinyilvánítja, hogy minden jelentkező előtt nyitott, tagságát folyamatosan bővíteni kívánja. A
HACS közgyűlése, a helyben élők „fóruma”, ahol képviselhetőek és formálisan megjeleníthetőek a
helyi igények, lehetőségek, artikulálódnak érdekek, formálódnak a helyi fejlesztés irányai. A helyi
akciócsoport az alábbi tevékenységek ellátásáért felelős:
a) a partnerség mobilizálása;
b) a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre alapozott, a
helyi kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának menedzselése;
c) a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható
projekt-kiválasztási folyamat kialakítása és működtetése;
d) a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezetet kijelöléséért.
A közgyűlés dönthet helyi fejlesztési stratégia egyes tématerületeinek kidolgozása, egyeztetése
érdekében szükséges, az adott témában jártas szereplőkből álló tematikus munkacsoportok
létrehozásáról. A HACS elnöksége koordinálja a HKFS projekt előkészítését, valamint a megvalósítási
időszak kezdetén felállításra kerülő munkaszervezet tevékenységeit. A HKFS előkészítésére a HACS
munkacsoportot hozott létre.
A HACS a munkaszervezet, a HBB és FEMCS működtetését a mindenkor hatályos TOP CLLD Működési
Kézikönyv alapján látja el, az abban folgalt előírásokat betartja.
HKFS megvalósítása érdekében támogatandó projektekre, a helyi bíráló bizottság (HBB) tesz
javaslatot. A HBB összetételéről a HACS közgyűlése dönt. A HBB összetételére vonatkozó
szabályoknak nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, úgy hogy a részvétel lehetősége minden tag
számára ismert és biztosított legyen. A HBB-nek jól kell reprezentálni a három érdekszféra egyelő
arányú képviseletét. Fontos, hogy a HBB-ben a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem
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minősülő partnerek adják. A HBB számára az előkészítő tevékenységet a munkaszervezet végzi. A
HACS munkaszervezete dolgozza ki a helyi pályázati felhívásokat, valamint segíti a potenciális
pályázókat a projekt dokumentáció összeállításában. A munkaszervezet tagjai segítik a helyi
pályázatokon nyertes szervezeteket a projektjük megvalósítása során, menedzselik a projekteket
érintő változásokat és segítenek összeállítani a pályázók beszámolóit és elszámolásait.
Munkakörök leírása és pénzügyi alátámasztás
Projektmenedzser:
 a projekt végrehajtása során ellátja mindazokat a feladatokat, amik a megfelelő személyi és
tárgyi feltételek megteremtéséhez szükségesek;
 szervezi a projekt nyilvános kommunikációját;
 együttműködik a projekt pénzügyi (könyvelési) szolgáltatójának ügyintézőjével;
 kapcsolatot tart a közreműködő szervezet programvezetőjével és ügyintézőivel
 dokumentációk készítése: ezen belül saját tevékenységének teljes körű adminisztrációja, a
kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációja és dokumentációja, tevékenységéhez
tartozó ügyviteli feladatok ellátása valamint a projekt előrehaladási jelentések és a záró
projekt jelentés elkészítése;
Projektmenedzser díjazása:
Havi bruttó 150.000 Ft + járulék (36 hónapra)
Pénzügyi vezető:
 a projekt pénzügyi, ügyviteli munkájának vezetése;
 a pénzügyi elszámolások összeállítása, dokumentálása, igazolása és megküldése a
Közreműködő Szervezet felé;
 folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel
 közreműködik a konkrét projektfeladatok hatékony megoldásában
 közreműködik a projekt belső koordinációjában
 dokumentációk készítése: saját tevékenységének teljes körű adminisztrációja,
tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatok ellátása, valamint a pénzügyi jelentések
elkészítése
Pénzügyi vezető díjazása:
Havi bruttó 150.000 Ft + járulék (36 hónapra)
Munkaszervezet (1 fő vezető – Hajnal- Nagy Gábor, Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete elnöke):
Vezető feladatai:
 Irányítja a munkaszervezet tevékenységét.
 Felelős a HKFS tervezési folyamat menedzseléséért, a HKFS hatékony megvalósításáért, a
munkaszervezet napi működtetéséért.
 Részt vesz a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját.
 Felterjeszti a pályázatokat döntésre, részt vesz a munkaszervezet feladatainak ellátásában.
 Beszámolási kötelezettsége van az Elnökség/elnök felé.
 Az egyesület szakmai képviselete (más szervezetek).
 Operatív szintű kapcsolattartás.
Munkaszervezet (munkatársak) feladatai:
 Térségi animáció, projektgenerálás.
 A munkaszervezethez beérkező projektötletek pályázattá érlelésének segítése, a potenciális
pályázók segítése a pályázatok összeállításában és az elszámolásokban.
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 A HACS adminisztrációs feladatainak ellátása, Monitoring, értékelés.
 Beszámolási kötelezettséggel a munkaszervezet-vezetőnek tartoznak.
Munkaszervezet díjazása:
Díjazásban nem részesül.
A munkaszervezet és a FEMCS munkájának segítése érdekében 1 fő szakmai munkatárs és 2 fő
szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs (1 fő jogász, 1 fő könyvelő) kerül megbízásra.
Szakmai munkatárs feladatai:
szakmailag támogatja a helyi felhívások kialakítását: véleményez, javaslatot tesz,
minőségbiztosít, szükség szerint elkészíti a felhívások adott részeinek első változatát;
 szakmailag támogatja a munkaszervezet működését
Szakmai munkatárs díjazása:
Havi 280.000 Ft (36 hónapra)


Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs:
1 fő jogász feladata:
 szakmailag támogatja a helyi felhívások kialakítását: véleményez, javaslatot tesz,
minőségbiztosít, szükség szerint elkészíti a felhívások adott részeinek első változatát;
 szakmailag támogatja a munkaszervezet működését
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs díjazása:
Havi 80.000 Ft (36 hónap)
1 fő könyvelő feladata:
 szakmailag támogatja a helyi felhívások kialakítását: véleményez, javaslatot tesz,
minőségbiztosít, szükség szerint elkészíti a felhívások adott részeinek első változatát;
 szakmailag támogatja a munkaszervezet működését
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs díjazása:
Havi 150.000 Ft (36 hónap)

6.4 Kommunikációs terv
A Jászberényi HACS egy olyan új, városi márka felépítését kezdeményezi, amely a CLLD céljairól, és a
részvétel előnyeiről szól. A márka saját arculatot kap, amely erősíti a megvalósuló programok és a
programok résztvevői közötti kapcsolatot, összetartozást.
A kommunikáció fontos innovációja, hogy az egész folyamat alatt nagyon intenzív online
közösségépítés zajlik külön szakember bevonásával.
A projekt marketig – kommunikációs terve nem tartalmaz országos elérésű célcsoportokat, mind
tartalmában, mind kreatív megközelítésében, mind eszközhasználatában elsősorban a fejlesztési
helyszínen, és azok szűken értelmezett környezetében tartózkodók elérését, és a fejlesztésekkel a
településen elérhető programok, események megismertetését célozzák.
A kommunikáció a fentieknek megfelelően mind csatorna, mind ezen belül eszközválasztásában a
célcsoportok szűk elérését, a minimális meddőszórás megvalósítását célozza. Ennek költséghatékony
megvalósításához a hagyományos felületek, és jelentős PR, valamint célzott tartalommarketing
aktivitás mellett mindenképpen szükséges új, tartalmukat és akár technikai megoldásaikat tekintve is
innovatív, figyelemfelkeltő eszközök alkalmazása.
A kommunikációs terv összeállítása során természetesen figyelembe vesszük és betartjuk a „KTK
2020” útmutatót a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről!
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Célcsoport:
Elsődleges célcsoportja a projektnek a településen működő szervezetek, másodlagos csoport a teljes
akcióterületi lakosság.
Elsődleges célcsoport:
1. Akcióterületen működő civil szervezetek
2. Akcióterületen működő önkormányzati intézmények (pl: iskolák, könyvtár, stb.)
3. Akcióterületen működő mikro és kisvállalkozások
A célcsoport nagyon jelentős kommunikációs közvetítő szereppel is bír.
Másodlagos, de a program szempontjából kiemelt szereppel bíró célcsoportok:
1. Fiatalok
2. Hátrányos helyzetű csoportok
3. Online közösségek
4. Teljes lakosság
A kommunikáció célja, elvárt cselekvés: a lakosság minél szélesebb körének bekapcsolása, aktív
részvétel.
Üzenet: az egyéni szerepvállalás erősíti a közösséget, a várost
A célcsoportok eléréséhez az alábbi kommunikációs eszközöket fogja a munkaszervezet használni:






Online felületek
Helyi média intenzív használata
Személyes kommunikáció
Fórumok, képzések, előadások
Kötelező kommunikációs elemek

Projekt keretében kiírásra kerülő helyi pályázati felhívásokat a HACS altal üzemeltetett online
felületeken, és a helyi sajtóban teszi közzé, a megjelenések előtt partnerségi online fórumokon és
találkozókon a kiírás közös megfogalmazását kezdeményezi. A helyi akciócsoport minden döntését,
információit és minden tervezett felhívását közzétesszük, a felhívásokról konzultációt
kezdeményezünk. A regisztráló szervezetek, magánszemélyek számára online hírlevelet készítünk. A
helyi pályázatokon nyertes szervezetek listáját és a projektek főbb adatait a HACS közzé teszi
weboldalán. A projekt megvalósításához kapcsolódó kommunikációs anyagokat a HACS
munkaszervezete gondozza, biztosítja a nyilvánosságát.
Kommunikációs ütemterv:
1. fázis: Előkészítő kommunikáció 2016. Január – 2016. október (program bemutatása,
edukáció)
2. fázis: Márkázás, arculat, tervek elkészítése, bevezető kommunikációja 2016. Október 2016.
december (Tervezett Intézkedések bemutatása, eljárás bemutatása, edukáció)
3. fázis: Projekt és projektek kommunikációja 2017. január – 2020. május
4. fázis Eredménykommunikáció, új lehetőségek bemutatása 2020. májustól
A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve:
Kötelező kommunikáció:

185.000
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Marketing költségek:

5.080.000

6.5 Monitoring és értékelési terv
A HKFS elkészítésekor valamennyi intézkedés esetében reálisan elérhető indikátorokat
határoztunk meg. A HACS a folyamat során háromhavonta ülést tart, ahol a Munkaszervezet
vezetője beszámol a folyamatok menetéről.
A HACS által a nyertes pályázók számára előírt kötelezettségek:
- az intézkedéshez kapcsolódó eredményindikátorhoz mekkora értéket vállal a projekt
keretében (elérés módjának bemutatásával) - részletes leírás a megvalósult projektről
(fényképekkel lehetőség szerint)
A projektek előkészítése és a megvalósítási folyamata során kötelező konzultációs
alkalmakat tartunk a szervezetek számára, így is gondoskodva a pályázatok sikeréről. A HACS
segíti továbbá a projekt adottságainak megfelelő, ugyanakkor a monitoring célokra is
alkalmas vállalások megfogalmazását. Ezek a szubjektív értékelések egészítik ki a bekért
adatokra támaszkodó objektív adatokat. A projekt megvalósítási szakaszban az akciócsoport
folyamatosan támogatja személyre szabott tanácsadással, köre-mail-ekkel, honlap és
Facebook bejegyzésekkel illetve tájékoztató fórumok szervezésével a projektgazdákat.
A projekt értékelési szakaszában a HACS munkaszervezete a nyilvántartásai alapján bekéri a
nyertes projektgazdáktól az eredményindikátor értékeket. Ezek alapján a szükséges
vizsgálatokat, elemzéseket a Projekt Koordinációs Csoport fogja végrehajtani. A PKCS az
értékelés következtetéseit felhasználja a HKFS dokumentum szükség szerinti módosításához.
A monitoring illetve értékelés részeredményeit a HACS honlapján is közzéteszi. A kimeneti
illetve az eredményindikátorok vizsgálatán túl a HACS minden HFS felülvizsgálatkor és a HFS
megvalósításának végső elemzésekor önértékelést is végre fog hajtani. Ennek során a
felülvizsgálatot végző HACS munkacsoport megvizsgálja a forrás-felhasználást, a pályázatok
adatait, a munkaszervezet szakmai teljesítményét. Ehhez a legfontosabb adatforrás az
Egyesület bejegyzése után az általa minden év lezárását követően közgyűlés elé beterjesztett
szakmai ill. pénzügyi beszámoló lesz, amelyet az Egyesület közhasznú szervezetként
honlapján is rendszeresen közzétesz.

6.6. Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiánk készítői, valamint a megvalósítás során
Akciócsoportunk is az esélyegyenlőség kérdését tekintve speciális helyzetbe került azáltal,
hogy bár célunk, ahogy a Jászberény Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának
megfelelő célok (ld. alább) megvalósulásához hozzájárulunk, ugyanakkor a település
egyetlen nagy szegregátuma a HACS Akcióterületén kívül esik. Az egyetlen, 35% feletti
szegregációs jelenlétű belterület 2011-es Népszámlálást követően megszűnt, a lakosság
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átcsoportosításával a 31. sz. út mentén található külterület, az ún. Neszűr vette át ezt a
szerepet. Ezt a társadalmi és környezeti szempontból problémás területet részben a Faiskola
úti szociális város rehabilitációs program projekteredményei kezelik, ugyanakkor számítunk
közösségfejlesztő programjaink révén közvetett hozzájárulásra is. Mivel programunk egyik
legfontosabb célja az ifjúság közösségeinek létrehozása, segítése, így a belterületen található
és a roma kisebbség által preferált alapfokú, általános iskolai intézmények kiemelt figyelmet
kapnak programjaink megvalósítása során. Fő célunk, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, és a
városért felelős, együttműködő közösségeket teremtsünk, a szabadidő-eltöltés minőségi
javítása érdekében a kihasználatlan közösségi célú infrastruktúrát megújítsuk. Mindezek
során azoknak a fiataloknak, akik a külterületről járnak belterületi intézményekbe, a program
a diszkriminációmentesség és egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításával
közösségi lehetőségeket kíván nyújtani.
Jászberény Városi Önkormányzat célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes
tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz
tartozók helyzetének javítása szempontjából. További cél meghatározni a beavatkozásokhoz
kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési

rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a
megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális
rendszerét, vagyis létre kívánjuk hozni a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat
6.6.2 Fenntarthatóság
A környezeti állapot megóvásához az alábbi módon járul hozzá projektünk:
-

Saját működésünk során is törekszünk a környezeti fenntarthatósági szemlélet ösztönzésére, így
többek között célunk
o

olyan pályázati rendszer bevezetése, melynek keretein belül nem szükséges papír alapon
pályázatot benyújtani

o

elektronikusan tárolunk, rendszerezünk és archiválunk minden iratot, csak a
legszükségesebb anyagokat tároljuk eredetiben

-

A kulcsprojektek infrastrukturális fejlesztése során gondoskodunk a szelektív hulladékgyűjtésről
és energiatakarékos fűtés, világítás bevezetéséről.

-

A kulcsprojekt és a tervezett kiemelt programok mindegyike elérhető közösségi közlekedéssel.

-

A létrejött létesítményeknek köszönhetően nő a városi rendezett, kulturált és gondozott
területek nagysága.

-

Szinte minden esetben helyi, térségbeli szervezetek bevonásával valósítjuk meg a tervezett
fejlesztéseket és projektelemeket.

-

A létrejött létesítményekben ösztönzött események kapcsán kiemelten támogatjuk az olyan
eseményeket, melyek tartalmaznak környezetvédelmi, környezeti nevelési, környezeti
fenntarthatósági elemeket.
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-

A helyi felhívások keretein belül csak olyan projekteket támogatunk, melyek eredményeinek
fenntarthatósága átlátható módon bemutatásra került.

-

Amennyiben a helyi felhívások keretein belül papír alapú kiadványok is készülnek, előnyben
részesítjük azokat a projektjavaslatokat, melyek újrahasznosított papírból készülő kiadványok
készítését vállalják.

-

A projekt eredményeképpen jelentősen bővülnek a helyi lakosok helyben elérhető közösségi
együttműködési és programlehetőségei, mely élhetőbbé teszi a várost.

Pénzügyi fenntarthatóság
A Jászberényi Helyi Közösség működésének, valamint a helyi felhívások tervezésének minden szakaszában
nagy hangsúlyt fektettünk a pénzügyi fenntarthatóságra. A működési költségek tervezésekor takarékos,
hatékony megoldásokat alkalmaztunk, ugyanakkor a human erőforrás, a dologi és rezsi költségek mellett épp a fenntarthatóság okán - kommunikációs költségeket is terveztünk. A fenntarthatóságot ugyanis a
promóció - marketingeszközök megfelelő használata -, valamint a partnerség - hatékonyság szolgálják elsősorban. A tervezésnél figyelembe vettük a felhívásban megszabott előírásokat, az
egyes költségtípusokra vonatkozó szabályokat, és egyik költségtípus sem lépi át az előírt maximális
korlátot. Mindemellett olyan helyi felhívásokat terveztünk, amelyek mind hozzájárulnak - nem csak
az egyes helyi felhívás fenntartásához, hanem - a teljes projekt fenntartásához.
A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az Értéket a pénzért elvet, és az ár-érték elvet, így
kijelenthetjük, hogy a projektünk takarékos, és nem tartalmaz túlárazott tételt.
A környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjából elmondható, hogy működésünk során is
törekszünk a környezeti fenntarthatósági szemlélet ösztönzésére, így többek között célunk olyan
pályázati rendszer bevezetése, melynek keretein belül nem szükséges papír alapon pályázatot
benyújtani. Emellett elektronikusan tárolunk, rendszerezünk és archiválunk minden iratot, csak a
legszükségesebb anyagokat tároljuk eredetiben
-

Az infrastrukturális fejlesztések során gondoskodunk a szelektív hulladékgyűjtésről és
energiatakarékos fűtés, világítás bevezetéséről.

-

A tervezett programok mindegyike elérhető közösségi közlekedéssel.

-

A létrejött létesítményeknek köszönhetően nő a minőségi terek aránya a városban, városi
rendezett, kulturált és gondozott területek nagysága.

-

Szinte minden esetben helyi, térségbeli szervezetek bevonásával valósítjuk meg a tervezett
fejlesztéseket és projektelemeket.

-

A létrejött létesítményekben ösztönzött események kapcsán kiemelten támogatjuk az olyan
eseményeket, melyek tartalmaznak környezetvédelmi, környezeti nevelési, környezeti
fenntarthatósági elemeket.

-

A helyi felhívások keretein belül csak olyan projekteket támogatunk, melyek eredményeinek
fenntarthatósága étlátható módon bemutatásra került.

-

A jászberényi értékek akcióterületen belüli és külső bemutatásának támogatása” intézkedés
keretein belül a helyi termékek használatát ösztönözzük, mely projektelem közvetlenül hozzájárul
a környezetterhelés csökkentéséhez, hiszen a lakosságot helyben történő vásárlásra ösztönözzük.
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-

A projekt eredményeképpen jelentősen bővülnek a helyi lakosok helyben elérhető közösségi
együttműködési és programlehetőségei, mely élhetőbbé teszi a várost.

-

Amennyiben a helyi felhívások keretein belül papír alapú kiadványok is készülnek, előnyben
részesítjük azokat a projektjavaslatokat, melyek újrahasznosított papírból készülő kiadványok
készítését vállalják.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A Jászberényi HKFS elkészítésekor a Helyi Akciócsoport az egyik legfontosabb feladatának azt
tartotta, hogy a szükségletek megállapításakor olyan azonosított problémákat válasszon ki,
amelyekre az eddig alkalmazott módszerek nem tudtak megfelelő választ adni.
1. Új megoldásokat kellett kialakítani, hogy a HKFS fejlesztéseivel valós változásokat érjünk el, ezzel
közelebb kerülve a Jövőképben megfogalmazott célokhoz. Az azonosított problémák egyike az
együttműködés hiánya volt. Ennek megfelelően az egész HKFS megvalósítást, az intézkedések
mélyebb tartalmát meghatározza az együttműködések támogatása.
Az együttműködő szervezetek kilépnek a településen megszokott viselkedés és gondolkodási
sémákból. A HACS hite szerint az új típusú működés új energiák mozgósítására is alkalmas, és
nem csak a megvalósuló projekteken keresztül, hanem önmagában az együttműködés
folyamatában is erősíti a település lakói közötti kohéziót.
2. Participáció, közösségi terek, társadalmi szoftver, online támogatás
Hankiss Elemér szerint – aki bibói mélységekben elemezte a mai a magyar társadalmat –
halaszthatatlan feladat a döntésfolyamatokban való társadalmi részvétel hatékony megszervezése és
garantálása. A politika csak négyévente hajlandó szóba állni, megszólítani a választópolgárokat, így
nem alakulhat ki az állampolgárokban a társadalmi részvétel készsége, művelésének gyakorlati
fogásai.
Az állampolgári részvétel, a demokrácia működési lehetőségeinek megteremtése érdekében
„számtalan ’köztérre’, a nyilvánosság, a véleménycsere számos fórumára, ezek gazdag, alkotó
’zsibongására’, klubok, egyesületek, kávéházak, vitafórumok […] sokaságára, pezsgő szellemi és
társadalmi életre van szükség.” Hankiss ezt nevezi „Agoraprogramnak”, aminek megteremtésére egyegy település esetében kell lehetőségeket találni. Átgondolt program keretében kell támogatni a
fizikai és online közösségi terek, agorák kialakítását, meg kell találni azokat a helyi szabályozási,
közigazgatási eszközöket, amelyekkel támogatni lehet az olyan intézményeket, közösségi helyeket,
kávézókat, éttermeket, cukrászdákat, amelyek közösségi találkozási lehetőségeket tudnak nyújtani. A
közélet és közgondolkodás ezen új terei nélkül nem képzelhető el a társadalmi, gazdasági, politikai
megújulás. Napjainkban óriási különbség alakult ki aközött ahogyan szervezzük a mindennapjainkat,
ahogyan kommunikálunk, illetve ahogyan a hagyományos intézményeinkkel (pl. közigazgatás,
választott képviselőnk) tartjuk a kapcsolatot.
Az új technológiák alkalmasak lehetnek arra, hogy a régi problémákat új módon vessük fel. A
demokratikus intézmények működésének újragondolása pontosan ilyen terület. Az IKT eszközvilág
óriási lehetőséget nyújt a kritikai gondolkodásnak, a kritikai helyzeteken keresztül gyakorlott
participációnak, a társadalmi részvételen alapuló döntéshozatali folyamatok gyakorlatának. Sajnos
ezek nem velünk született képességek, a demokráciát, a politikával, a döntéshozatali folyamatokkal
kapcsolatos alapfogalmakat, gyakorlati tevékenységeket tanulni kell. Az ehhez szükséges készségek,
képességek ma ugyanolyan fontos jellemzői a modern társadalmaknak, közösségeknek, mint például
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a szupergyors internet-hozzáférési infrastruktúra. Ez egy olyan kumulatív kultúra, melynek
elsajátítását az alapoknál kell kezdeni. Egy ilyen kultúra megteremtése nélkül a modern eszközök,
alkalmazások nyújtotta lehetőségek kihasználatlanok lesznek, azoknak nem lesz semmilyen
közösségjavító hatása. Sokáig úgy gondoltuk, hogy az információkhoz való könnyű hozzáférésével, a
tartalom könnyű előállításával, a publikálás szabadságával beköszönt a demokrácia megújításának
korszaka. Messzemenően nem ez történt, hiszen pusztán az információs társadalom új eszközeitől
nem lehet elvárni a demokratikus intézmények megújulását, a politika, a közintézmények iránti
bizalomvesztés megfordítását. A modern infrastruktúrákhoz egy felkészült, intelligens közösség is
szükséges. Csak a két terület együttes fejlesztésével érhető el a társadalmi integráció, a közösségi
kohézió erősítése, a helyi értékek ápolása, végső soron az élhető, modern környezet kialakítása.
Az átláthatóság biztosítható a nagy értékű információk online közzétételével, a belső folyamatok,
átalakítások, igazgatási politikák, közadatok közzétételével.
A részvételt, a participációt is biztosítani lehet például egy egész döntéshozatali folyamatban,
szorgalmazni lehet az online visszacsatolási eszközök, módszerek alkalmazását. Ilyen online eszközök
lehetnek az online tanácskozások, a social networking eszközök, 3D virtuális világok, Wiki-k.
Az együttműködés, a kollaboráció olyan eszközöket és politikákat tartalmazhatnak, amelyek nem
csak a hivatalok és az állampolgárok, hanem az állampolgárok, illetve a különböző szektorok egymás
közötti kapcsolatát segítik elő. Ilyen lehetséges eszközök az állampolgári konzultációk, az állampolgári
tanácsok, a konszenzus konferenciák, forgatókönyv műhelymunkák. Általános tapasztalat, hogy ha a
minél több információ megosztása történik meg a nyilvánossággal, ha a döntéshozatali folyamatokba
való bevonás eszközei rendelkezésre állnak, akkor ezek növelik a kormányzatba, a közigazgatásba
vetett bizalmat és elégedettséget. Az együttműködés révén ezek képesek olyan szocializációs hatást
kiváltani, mint a hagyományos közösségek: nőhet az együttműködés, a reciprocitás, az információk
kezelése, a kritikai gondolkodás, a hálózati kommunikáció elsajátítása.
A nyilvános részvételnek számos alapfeltétele van, amelyek már megvalósult, működő
gyakorlatokból, példákból származnak12:
 nyitott, kiegyensúlyozott és jól definiált véleményeztetés, ahol minden szereplő azonosított
és bevonásra került;
 az eljárás többrétű, ahol a konzultáció a döntéshozatal korai szakaszában kezdődik, és amit
egyre konkretizáltabb véleménykérés követ;
 az arányossági elv feleljen meg a konzultációs technikának, azaz figyelembe kell venni a
konzultáció célját, tárgyát, illetve a véleményezett csoport méretét és természetét;
 elegendő időt kell biztosítani a konzultációra;
 a konzultációs eljárásban való részvételi küszöbnek alacsonynak kell lennie;
 a konzultáció tárgyát, a problémát, a javasolt megoldásokat, az eljárást, illetve az ütemtervet,
rendelkezésre álló időt stb. tekintve informatívnak, világosnak kell lenni;
 biztosítani kell a bevont személyek, a konzultáció módszere, eredménye átláthatóságát, pl.
annak interneten való közzétételével;
 a véleményezőknek indokolt visszacsatolást kell kapniuk a véleményük figyelembevételéről,
illetve figyelmen kívül hagyásáról.
Ezek és az előzetes igényfelmérés első körös tapasztalataira támaszkodva két online részvételi eszköz
fejlesztése (ezek önálló projektet is jelentenek, másrészt számos projekt számára szolgálhatnak a
12

Idézi: Drinóczi Tímea: A részvétel és a konzultáció elmélete és gyakorlata. JURA 2013/1.
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későbbiek során egyeztetési platformként) és egy komplex okos közösség projekt indítása látszik
indokoltnak Jászberényben.
Konzultáció-pilot: Konszenzuskonferencia
Az eszköz segítségével az interneten keresztül részt lehet venni olyan nyilvános vitában,
döntéshozatali folyamatban, amelyhez jelentős szakértői tudásra, speciális ismeretekre van szükség.
Ilyen esetekben lehetőség van kérdéseket megfogalmazni szakértőknek, akikkel közösen meg lehet
vitatni egy-egy bonyolultabb kérdést, majd ennek alapján egy megalapozottabb, konszenzuson
alapuló döntést meghozni. Egyszerűbb változata a diákok számára teremt lehetőséget, hogy saját,
kiemelt iskolai és közéleti témáikban új módon cseréljenek eszmét, és kialakuló vitakultúrájukat
„átmentsék” a felnőtt polgári létbe.
Kollaboráció-pilot: Részvételi költségvetés
Részvételi költségvetés pilot-ok indítása Jászberény városrészi önkormányzatoknál. A települések
életét befolyásoló parkok, utak, épületek felújításáról, új szolgáltatások, intézmények elindulásáról,
beruházásokról, azaz a költségvetésről az önkormányzati képviselők döntenek. Ugyanakkor egyre
több olyan lehetőség van, ahol a döntések előkészítésébe, javaslatok megvitatásába, összegyűjtésébe
a lakosságot is be lehet vonni
Okos közösségek projekt
A kérdőívben az alábbi, tipikus, felvethetőnek tűnő közösségi alkalmazásokkal kapcsolatos
attitűdökre kérdeztünk rá.
 Közösségi közterület-felügyelet
 Közösségi műhelyek
 Közösségi technológia pont
 Közösségi étterem
 Közösségi kert
 Elektromos autók közösségi megosztása
 Közterületek közösségi újratervezése, rehabilitációja
 Bosszantó ügyek megoldása közösségi részvétellel
 Szomszédsági háló
 Közösségi turisztikai kalauz
 Lakóhelyek közösségi funkcióinak kialakítása (közös mosókonyha, könyvtár, műhely, amit a
szűk lakóközösség működtet)13
A válaszadók negyede erős elköteleződést mutatott akár az aktív szervezői részvétel iránt is
érdeklődve. A felsoroltakon túl természetesen több tucat, hasonló kihívást jelentő alkalmazás, illetve
gyakorlat számba vétele, esetleg életre keltése is elképzelhető, emiatt nem a közösségi megoldások
természete, hanem a folyamat gondozása, a tudatosság felkeltése, a vállalkozó kedv élénkítése és a
kiválasztás lesz a kulcskérdés.

13

Az egyes okos közösségi nemzetközi legjobb gyakorlatokról, benchmarkokról rendelkezünk már
egy előzetes gyűjtéssel, de érdemes a projekt első évében egy átfogóbb gyűjtést és elemzést is
készíteni, amelyek pályázatok iniciálását, kezdeményezését segíthetik.
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A program első évében emiatt a közösséginkubációs kapacitás-építés, társadalmi vállalkozók
„megtalálása” lesz a fontos, és egy olyan projekt-honlap, amely minden résztvevő számára naprakész
információkat szolgáltatva segíti azt, hogy sok kezdeményezés szülessen, és beinduljon az ötletgenerálás folyamata. A 2-4., projekt-inkubációs időszak belső tagozódása az alábbi lehet:
A 2. évben: koncepció-és pilot-túlsúly
A 3. évben: projektmegvalósítás-túlsúly
A 4. évben: fenntarthatóság és kiterjesztés-túlsúly
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7. Indikatív pénzügyi terv
Ebben a fejezetben a HKFS TOP CLLD keretében rendelkezésre álló fejlesztési és a HACS működés és animáció forrásfelhasználásának ütemezését mutatjuk be
(társfinanszírozás nem releváns).
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Ssz.

A műveletek megnevezése

2017

Helyi közösségi és kulturális kezdeményezések támogatása, civil szervezetek
1 és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése, a jász
kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés
támogatása

2018

2019 2020 2021

2022

Összesen

128,333333

32,05

0

1

41

14

60

12,3

%

2

Tudás- és kompetenciafejlesztési programok támogatása, hátrányos
helyzetű csoportok bevonása (képzés)

0

0

0

4

1

0

5

1,25

3

A Zagyva-menti városi kultúrtáj közösségi fejlesztésén keresztül a városi
közösségi kohézió és identitás megerősítése (KULCSPROJEKT)

0

0

0

115

0

0

115

28,75

4

A város közösségi életében szerepet játszó épített közösségi terek
fejlesztése, közösségi, kulturális hasznosítása

0

0

0

30

30

0

60

15,00

0

0

0

0

16

15,6

31,666667

7,92

5 Okos eszközökre alapuló kulturális és közösségi fejlesztések támogatása
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Összesen

0

1

41

163

107

27,9

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (Ft)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Összesen

Működési költségek

6 119 760

16 164 406

14 257 773

10 526 456

5 599 645

250 000

52 918 040

Animációs költségek

-

2 006 346

1 069 340

2 494 280

511 994

1 000 000

7 081 960

Összesen

6 119 760

18 170 752

15 327 113

13 020 736

6 111 639

1 250 000

60 000 000

64

340

100

