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ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. június 30-án tartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések felhívásra a
helyi közösség megalakulásáról
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések (továbbiakban: CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok
(továbbiakban: HACS) megalakítására.
A partnerségen alapuló HACS-ok a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva ösztönzik a
helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom
megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés
terén tervezhetnek fejlesztéseket, mely fejlesztések közvetetten közösségi alapú
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.
A CLLD keretében a regisztrált helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra (továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alapra
(továbbiakban: ESZA), a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra az Európai Szociális Alapra és az
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1303/2013/EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési
stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi
közösségek szervezésére, tudatosságuk fokozására.
A CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft, melyből a megvalósításra
kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a HACS-onként maximálisan
felhasználható forrás – Kecskemét esetében – 60 001-150 000 fő lakónépességű
akcióterületeknél 1 500 millió Ft.
A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság,
a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve
kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő,
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák
készüljenek, melyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, melyek
egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A prioritási

tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, az
ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul.
Az elvárt eredmény elsődlegesen:
• az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló
városfejlesztési programok kialakítása;
• a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi
innovációt is);
• a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
• a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
• innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni
akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható
települések létrejötte.
A HACS szervezetében kizárólag az a települési önkormányzat, valamint azok a civil
szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek
vehetnek részt akik, illetve, melyek legalább az irányító hatóság által kiadott közlemény
közzétételekor már rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel a lefedni kívánt helyi
fejlesztési stratégia tervezési területét jelentő településen. A HACS szervezete konzorcium
vagy egyesület formájában jöhet létre minimum 10 partnerrel.
Olyan együttműködés jött létre, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmigazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el
döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát. Ennek megfelelően a
„KözösségÉpítő Kecskemét” Helyi Közösség 2016. május 26-án az alábbi tagokkal alakult
meg:
1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Hírös Sport Nonprofit Kft.
3. Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
4. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
5. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
6. Hírös Agóra Nonprofit Kft.
7. Szimikron Ipari Kft.
8. Városi Szociális Közalapítvány
9. Széchenyivárosért Egyesület
10. Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
11. Kecskeméti Városszépítő Egyesület
12. Szentcsalád Plébánia
13. Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3.
mellékletének 2.4.2. pontja alapján 2016. május 26. napján a regisztráció érvényességéhez
szükséges együttműködési megállapodást aláírtam. A helyi közösség vezetését a tagok

döntése alapján a Városi Szociális Közalapítvány látja el. A közösség regisztrációjának
benyújtása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2016. június 3. napján megtörtént.
A megalakult helyi közösség vállalja, hogy a regisztrációs felhívást követően – a megjelenő
tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti
integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési
stratégiáját. A megvalósításra kerülő stratégiák kiválasztása a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
értelmében standard eljárásrendben történik.
A Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása
A Korm. rendeletben megadott szempontok mentén történik meg a szerződéskötés az irányító
hatóság és a stratégiát kidolgozó HACS szervezet között. A CLLD eszközön belül az alábbi
négy intézkedéstípus jelenhet meg, melyek elérhetőségét biztosítani szükséges a HACS-ok
részére:
• előkészítő költségek finanszírozása: azaz a HACS által elnyert támogatás 5%-ából a
HACS olyan tevékenységeket finanszírozhat, melyek keretében a leendő pályázói
kör kapacitásfejlesztését végzi el: hálózatot épít, képzéseket tart, tanulmányokat
készít, ezen feladatokhoz kapcsolódó személyi jellegű költségeket fizet meg, stb.;
• a második intézkedés keretében kerülnek finanszírozásra maguk a fejlesztések;
• a harmadik intézkedés keretében kerülhet sor a HACS külső együttműködéseinek
finanszírozására, tehát kapcsolatépítésre más, esetleg határon túli HACS
szervezetekkel való együttműködésre;
• a negyedik intézkedés keretében a támogatás a közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégia végrehajtásának költségeire fordítható (tipikusan menedzsment költségek:
irányításhoz kapcsolódó működési költségek, ezen feladatokhoz kapcsolódó
személyi jellegű költségek, pályázatok kidolgozása, az érdekeltek közötti
információcsere szervezése, stb.); továbbá ez az intézkedés szolgál a helyi fejlesztési
stratégia szervezésére, a műveletek kidolgozására és a pályázatok előkészítésére.
Az előterjesztés alapján javaslom, hogy az önkormányzatnak a „KözösségÉpítő Kecskemét”
Helyi Közösségbe történő belépését, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium „Közösségi
szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok
megalakítására” című kiírása alapján a regisztráció benyújtását vegye tudomásul, valamint a
regisztráció eredményessége esetén a „KözösségÉpítő Kecskemét” helyi akciócsoport
konzorciumához az önkormányzat csatlakozását hagyja jóvá.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozattervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.
Kecskemét, 2015. június 9.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
……./2016 (VI.30.) határozata
Tájékoztató a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések felhívásra a helyi
közösség megalakulásáról
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester 10541-37/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzatnak a „KözösségÉpítő Kecskemét” Helyi
Közösségbe történő belépését, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium „Közösségi szinten
irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok
megalakítására” című kiírása alapján a regisztráció benyújtását tudomásul veszi és egyben
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a regisztráció eredményessége
esetén a „KözösségÉpítő Kecskemét” helyi akciócsoport konzorciumi megállapodását aláírja.
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