
 

  

  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Javaslat 

közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport megalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. 

prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

(CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (a továbbiakban: 

HACS) megalakítására. 

A partnerségen alapuló helyi akciócsoportok a helyi igényeket és lehetőségeket feltárva 

ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel hozzájárulnak a helyi 

társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a 

közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi 

alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

A CLLD keretében a regisztrált helyi közösségeknek lehetőségük nyílik a 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, tudatosságának fokozására. 

A CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft, amelyből a 

megvalósításra kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a helyi 

akciócsoportonként maximálisan felhasználható forrás 18.001 – 60.000 fő lakónépességű 

akcióterületnél 800 millió Ft. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítására jóváhagyott forrás 

felhasználásáról a helyi akciócsoport által elfogadott értékelési és döntéshozatali 

mechanizmus alapján fog rendelkezni. 

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, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek 

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 helyi akciócsoport 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, amelyek legalább az irányító hatóság által kiadott 

közlemény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel a lefedni kívánt 

helyi fejlesztési stratégia tervezési területét jelentő településen. A helyi akciócsoport 

szervezete konzorcium vagy egyesület formájában jöhet létre minimum 10 partnerrel.  

A fentiek megvalósulásához szükséges megalakítani a HACS szervezetet (az 

együttműködési megállapodás minta az előterjesztés 1. melléklete), melyben a közszféra, a 

civil, az üzleti szféra is képviselteti magát, mégpedig a felhívás feltételeinek eleget téve 

úgy, hogy az egyes szférák képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati 

jogok 49%-ot meghaladó arányát, valamint regisztrálni azt az irányító hatóságnál. A 

regisztrációt követően megtörténik a Helyi Közösség előzetes elismerése. 

Regisztrációkor a helyi akciócsoport határozatát tartalmazó jegyzőkönyv benyújtása 

szükséges a regisztrációs felhívás mellékleteként megjelent sablonban foglaltak alapján. 

Szükséges továbbá, hogy a tagok kifejezzék az együttműködési szándékukat és deklarálják 

részvételüket a 2014-2020 közötti programozási időszak közösségfejlesztési feladatainak 

ellátásában, szintén a regisztrációs felhívás mellékleteként megjelent sablonokban foglaltak 

alapján. A helyi akciócsoport szerveződési szándékot 2016. május 31-ig szükséges jelezni. 

A fent hivatkozott NGM regisztrációs felhíváshoz kapcsolódóan már megjelent a 

Felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére, melynek kódszáma: TOP-

7.1.1-16. A Felhívás is megerősíti a Regisztrációs közleményben leírtakat, mely alapján a 

HACS szervezetet egyesületi formában/ vagy konzorciumi formában lehet létrehozni. 

Szakmailag indokolt, hogy a projekt kezdetén konzorciumi formában induljon meg (a 

konzorciumi együttműködési megállapodás minta az előterjesztés 2. melléklete) az előkészítő 

és szakmai munka, tekintettel arra, hogy az előkészítés és a partnerség kialakításában az 

Önkormányzatnál rendelkezésre állnak az információk és gyakorlati tapasztalattal is 

rendelkeznek a munkatársak. Így a tervezés gördülékenyebben valósítható meg.  

A Felhívás 4.1 pontja alapján amennyiben a HACS konzorciumban kíván 

támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylő konzorciumi partnerek jogosult 

köre az alábbi szervezetek közül kerülhet ki:  

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);  

 helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 

37);  

 önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);  

 egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);  

 egyházi jogi személy (GFO 55);  

 alapítvány (GFO 563, 565, 569);  

 közalapítvány (GFO 561);  

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);  

 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit 

szervezet (GFO 59);  



 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit 

szervezet (GFO 69);  

 kis- és középvállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 

23);  

 költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO 31, 34, 

35, 36, 37, 38, 39)  

A konzorcium vezetője kizárólag az adott településen székhellyel rendelkező, 

vállalkozásnak (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23) nem 

minősülő szervezet lehet. 

A Felhívás alapján az Irányító Hatóság által befogadott regisztrált HACS-oknak két 

ütemben van lehetőségük benyújtani a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: 

HKFS), melynek pozitív elbírálása, és a támogatási szerződés megkötése után kezdődhet meg 

a program megvalósítása. Az első szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. június 9-től 

2016. június 30-ig van lehetőség. Az első szakaszban a rendelkezésre álló forrás 22,822 

millió Ft. A második szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. július 1-től 2016. október 

31-ig van lehetőség. A második szakaszban a rendelkezésre álló forrás 22,822 millió Ft. 

 

Javaslat:  

Ózd Város Önkormányzatának vezetésével konzorciumi formában kerüljön létrehozásra 

helyi akciócsoport a helyi szervezetek bevonásával, és a helyi akciócsoport fő tevékenységi 

területének Ózd város teljes közigazgatási területe kerüljön kijelölésre.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadására.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 30.) határozata 

a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport megalakításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a helyi akciócsoport megalakítását és abban Ózd Város 

Önkormányzata tagként való részvételét, figyelemmel a jogszabályokban és a TOP 7. 

pályázati kiírásban meghatározott feltételekre.  

2. A Képviselő-testület támogatja - a helyi akciócsoport elismerése esetén - a megalakuló 

HAJÓZD Helyi Akciócsoport elnevezésű konzorciumba alapítóként történő belépést. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a regisztrációhoz szükséges 

nyilatkozat és együttműködési megállapodás aláírására és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály 

vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 


