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Vezetői összefoglaló 
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra 

megalakult a Kiskőrös Kulturális Központ Helyi Akciócsoport, az alábbi tagokkal: FŐNIX 

Kulturális és Ifjúsági Egyesület (konzorciumvezető); Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 

(adminisztrátor szervezet); Kiskőrösi Gazdakör Egyesület; Kiskőrös Város Önkormányzata; 

Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata; Kiskőrös Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata; Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata; GARDENOR Kft.; 

Kunság-Média Nonprofit Kft.; HOLDFÉNY Bt. és KŐRÖS-CITY Kft. 
 

A település civil-, gazdasági- és közszféra párbeszédének eredményeként létrejövő Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása lesz azután a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi 

Akciócsoport feladata, a kérelemhez csatolt helyi fejlesztési stratégiában rögzített célok és 

intézkedések mentén. A projektet 2017. szeptember 30. .-án kezdtük és t e r v e i n k  

s z e r i n t  2020. október 1-jén a projektek záró adminisztrációját is elvégeztük volna,  

az új tervezett záró dátum 2022.10.28 Az ütemezést tekintve a szervezeti rendszert 2017. 

szeptember 30-ig felállítottuk, a pályázati rendszert 2017.november 3-ig, míg az első 

felhívás (Hagyományok Háza megvalósítása)  2018.  május 25.-én jelent meg. A leendő 

kedvezményezetteket folyamatosan fórumokon tájékoztatjuk a 

lehetőségekről. Az első felhívás kidolgozását 2017  decemberében megkezdtük.. 
 

A helyzetfeltárás alapján kiderült, hogy a kiskőrösi Akcióterület teljes lakosságát érintő 

közösségű és kulturális célú fejlesztést csak a település középső részén szabad megvalósítani. 

Ennek megfelelően kulcsprojektünk és leendő helyi felhívásaink az alábbi célokhoz 

illeszkedve valósulnak majd meg: 
 

Projektünk közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Kiskőrös népességmegtartó 
képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához 
 

- 1. A helyi társadalom megújítása a 300 éves soknemzetiségű város közösségeinek 
fejlesztése 

- 2. A helyi gazdaság hagyományokon alapuló, ill. értékmegőrzésre és értékteremtésre 
irányuló, közösségi alapú fejlesztése 

 

- 3. Történelmi hagyományokon alapuló városi identitás erősítése 

Projektünk közvetlen stratégiai célja: 

- A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása 

Specifikus céljaink: 

- 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, 
rekreációs és közösségi terek megújítása 

-      2. Civil és 
bővítése 

nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése, 
közösségszerve

zési kapacitásuk 



5 

Specifikus célokhoz rendelt intézkedések szempontjai: 
- Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések tartalommal megtöltését segítsék elsősorban 

az ESZA forrást felhasználó intézkedések. 
- Az intézkedések egymásra épülve szolgálják a célok megvalósulását 
 

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések kialakításán 
1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, 

rekreációs és közösségi terek megújítása, eszközbeszerzés 
 

1.1. Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása (ERFA) 

1.2. Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA) 

1.3. Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések 
(ERFA) 

            1.4   Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának 

és felújításának támogatása (ERFA) 

 

2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk 
bővítése 

2.1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását 
erősítő tevékenységek támogatása (ESZA) 

 

2.2. Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása 
(ESZA) 

 

2.3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató 
események támogatása (ESZA) 

2.4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása (ESZA) 

2. 5. Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek 
fejlesztése (ESZA) 

 

 

Jövőképünkben Kiskörös a hagyományok és a kultúra városa, ahol a múlt értékei a jelen 

mozgatójává váltak, ahol mindenki megtalálja azt a kulturális és közösségi cselekvést, amely 

a városban marasztalja. 

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. 

Projektünk közvetlen stratégiai célja: 
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A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása 

Specifikus céljaink: 

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs 
és közösségi terek megújítása - Roma Alkotóház megvalósítása 
 

Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedés: 

Projektünk biztosítja a HEP –ben megfogalmazott célokat: 
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 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának 

követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

A Kiskőrösi Helyi Akciócsoport által megvalósítani kívánt program egyértelműen 

következik mind a TOP céljaiból, mind a megyei ITP céljaiból. A program kialakításánál 

kiemelt figyelmet szenteltünk a fentieken túl a térség Leader HFS illeszkedésre is. A 

kialakítandó program önmagában és céljaiban is megfelel a diszkriminációmentességnek 

és a szegregáció felszámolásának. 

 
 

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 
Kiskőrösön a települési Önkormányzat 2016 elején kezdte meg a Helyi Fejlesztési Stratégia 
előkészítését. Mivel ebben az időszakban nem volt ismert a stratégia célterülete, ezért a 
környék Leader csoportjának stratégia alkotása volt a minta. Olyan eljárás kidolgozása 
történt meg, amely minden érdeklődő számára nyitott, és a helyi kommunikáción keresztül 
mindenki számára megismerhető. 
A helyi fejlesztési stratégia tervezése során a legfontosabb szempontokat – a nyilvánosság 
biztosítása, illetve a vállalkozói-, civil-, valamint a közszféra bevonása a tervezési folyamatba 
– kiindulási alapként kezeltük. Bevontuk a működő szervezeteket a folyamatba, mint a 
Gazdakör, a Kiskőrösi Kulturális Egyesület. A CLLD Program alapelvei szerint célunk volt az 
alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a településre fókuszáló megközelítés, a helyi 
összefogás, a több szektort érintő együttműködésen alapuló fejlesztések, a hálózatépítés, az 
innováció, valamint a hasonló problémákkal küzdő hazai és nemzetközi együttműködések 
feltérképezése. 
A nyilvánosság biztosítása, valamint az érintettek bevonása érdekében az alábbi 
munkafázisok valósultak meg a HACS alakulásának előkészítésekor, illetve az alakulás után: 
Kérdőíves felmérés a településen. 

Tematizált hírlevelek kerültek több alkalommal is kiküldésre a levelezőlistánkon szereplő 
címzettek számára e-mailben. 

A tervezés során megtartott fórumok, rendezvények az Önkormányzat weboldalain is 
megjelentetésre kerültek a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében. 

Egyeztető megbeszéléseket tartottunk civil szervezeti vezetőkkel, kisebbségi 
önkormányzatok vezetőivel, vállalkozókkal. 

A HFS tervezési vezérelveknek való megfelelés okán a nehezen elérhető közösségek 
tervezésbe történő aktív bevonása érdekében fórumot tartottunk fogyatékkal élőkkel, illetve 
a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok bevonásával. 
A rendezvényeinken bemutattuk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program által az 
önkormányzatok számára biztosított lehetőségekről azért, hogy a későbbi pályáztatás során 
elkerülhessük a kettős finanszírozás kockázatát. Tájékoztattuk a résztvevőket, hogy a 
lehetséges projekteket vizsgálják meg, mert számos elképzelés egyéb forrásból (Nemzeti 
Együttműködési Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program, Emberi Erőforrás Operatív Program) is finanszírozható. 
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A fórumok az Önkormányzat szervezésében a Városházán valósultak meg, illetve az Önkormányzat 

biztosított helyszínt egy fél napos fókuszcsoportos beszélgetésnek. 
 

A konzultációs folyamat a helyzetértékelés és a szükségletek meghatározásának alapját 

adta, de egyben a közösség által vezérelt fejlesztések első kommunikációja is megvalósult. 
 

A tervezést segítő elemzések, tanulmányok: 
 

 Az ITS felülvizsgálata közösségi és közösségi kulturális nézőpontból. 

 A helyi Esélyegyenlőségi Terv és a település Közművelődési Rendeletének 
felülvizsgálata 

 Kérdőíves felmérés 

 Vállalkozói és termelői interjúk 

 Civil szervezeti és önkormányzati intézményi vezetői interjúk 

 Korábbi projektek vizsgálata 

 A település TOP pályázatainak vizsgálata 
 

Tervezés résztvevői: 

A tervezés folyamatában, a helyzetelemzés megalkotásában a HACS tagjai mellett részt 

vettek olyan szakértők, akik az elmúlt években a város fejlesztési elképzelésit fogalmazták 

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. 

Kutatási eredmények összefoglalása 
 

2016 júniusában helyi fórumon, továbbá papír alapú és online kérdőíves kutatás keretein 
belül is felmértük a tervezett intézkedésekkel kapcsolatos véleményeket, igényeket. 

A kérdőívet összesen 104-en töltötték ki. A nem reprezentatív kutatás legfőbb tapasztalatai a 
következők: 

- A kérdőívet kitöltők átlagosan (5-ös skálán átlag: 3,4) elégedettek a város jelenlegi 
kulturális kínálatával, az átlagnál elégedettebbek a helyi kulturális és civil szervezetek 
tevékenységével (5-ös skálán átlag: 3,49). 

- A többség (62%) lát lehetőséget a közösségi összefogásra. 

- 65% ismer kiaknázatlan lehetőségeket a város gasztronómiai, kulturális 
hagyományaiban. 

- 68% válaszolt 4 vagy 5-el az 5-ös skálán arra kérdésre, miszerint lát lehetőséget a 
civil, gazdasági és közigazgatási szervezetek együttműködése révén további 
kínálatbővülésre. 

 

- 76% kifejezetten igényelné, hogy további kulturális és gasztronómiai, hagyományőrző 
rendezvények valósuljanak meg a településen. 

 

- 75% kifejezettem igényelne olyan közösségi teret, ahol a helyi közösségek, amatőr 
alkotó közösségek hagyományőrző gasztronómiai, kulturális programok céljával 
találkozhatnak. 
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- A megkérdezettel 67%-a ért egyet egyértelműen azzal a tervvel, hogy az aktív 
kisebbségek számára alkotó és kreatív tevékenység számára helyszín létesüljön. 

 
 

Fontosabb eredmények összegzése grafikusan 
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és 

lakosság meghatározása 
 

2.1. Földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia/homogenitás, közös jellemzők: 

A projekt akcióterülete a Bács-Kiskun megye közepén fekvő Kiskőrösi Kistérség 

legmeghatározóbb települése Kiskőrös város település területe, a települése belterülete. A 

település szlovák neve Malý Kereš, vagyis kis kőrös. 

Földrajzilag a Duna-Tisza Közi Homokhátságon, közigazgatásilag a Dél-alföldi Régióban, azon 

belül Bács-Kiskun megye közepén a Kiskőrösi kistérség egységében helyezkedik el. A régészeti 

kutatások szerint szarmaták és avarok lakták hosszabb ideig ezt a tájat. A magyarok 

megtelepedéséről csak régészeti leletek alapján lehet következtetni, ugyanis a település 

a hódoltságidején teljesen elnéptelenedett. 

Az 1780-as évek közepén már ötezer lakosa volt Kiskőrösnek. Ebből az időből származik a 

város pecsétje is, amely később a címer alapja lett. 1784-ben II. Józseftől mezővárosi rangot 

és vásárjogot kaptak a kiskőrösiek. 1872-től Járási Szolgabíróság működött a városban, ezzel 

alapozták meg Kiskőrös központi szerepét annak ellenére, hogy a település mezővárosi 

rangja pár évvel az előtt megszűnt. 1882 decemberében átadták a Budapest-Szabadka 

vasútvonalat, így a város bekerült az ország vérkeringésébe. 

A XX. század elején Kiskőrösnek már közel 13 ezer lakosa volt, gazdasági, kulturális 

intézményei, valamint a társadalmi életet koordináló egyesületei a környező települések 

központjává emelték. Lendületes fejlődését az első és a második világháború és 

következményei megtörték. A talpra állás nehézidőszaka után a 60-as, 70-es években 

következett csak bejelentős javulás az itt élők életkörülményeiben, ami kihatott a település 

fejlődésére is. Megjelentek a városiasodás nyomai. Új lakások, középületek, iskolák, utak 

épültek, elkészült a művelődési ház és a könyvtár közös épülete, városszerte parkok 

létesültek. 

A település területe 102 km2 (10.200 ha), lakossága 2009 év végén 14.452 fő volt, jelen 

dokumentum írásakor a legfrissebb KSH adatokat használva (2014) 14.167, az állandó 

népességszám: 14.495.Kiskőrös népesség száma jelentősen csökkent 2001 és 2011 között, 

ami a nagymértékű természetes fogyásnak köszönhető. A bevándorlás részben tudja csak 

ellensúlyozni a természetes fogyásból adódó népességcsökkenést, de az elvándorlás illetve a 

tanulmányaik után a vissza nem költözés is jellemző tendencia, különösen a fiatal, képzett 

lakosok körében. Kiskőrös iskolavárosi szerepet tölt be a térségben, melyet jól tükröz a 

helyben maradt lakosság - elköltözések ellenére is - viszonylag magas iskolai végzettsége a 

dél-alföldi összehasonlításban. 

Kiskőrösön igen kedvező a foglalkoztatás szintje. A munkanélküliek aránya országos 

viszonylatban is alacsony. A munkanélküliség terén a 45 év felettiek foglalkoztatása jelenti a 

legnagyobb problémát. Noha a kedvezőtlen demográfiai folyamatok eredményeként 

Kiskőrösön csökken a gyerekszám, a város alapfokú oktatási intézményeiben a környékről 

bejárók ellensúlyozzák ezt, biztosítva a meglévő kapacitások kihasználását. 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarmat%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
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A város három középfokú intézményében a 

tanulók száma évek óta csökken annak 

ellenére, hogy a város igyekszik a gazdasági 

igényekhez igazítani a képzéseket. E téren a 

helyi együttműködések fenntartása, ezek 

továbbfejlesztése indokolt. 

A városban kiugróan magas az 50-249 főt 

foglalkoztató vállalkozások száma, ugyanakkor 

249 főnél több alkalmazottal rendelkező 

nagyvállalkozás egyáltalán nem működik a 

városban. A cégek értéktermelő képessége 

magas és folyamatosan növekszik. A 

legnagyobb foglalkoztatók a fémipari vállalatok 

és egy élelmiszer-feldolgozó üzem. Kiskőrösön 

jelentős tradíciókkal bír a gyümölcs kertészet, 

ezen belül a szőlészet. A vállalkozásoknak csak 

kis száma tevékenykedik a mezőgazdaságban, 

azonban a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

foglalkoztatottak aránya meghaladja a 12 %-ot, 

ami a megyei értéknek közel kétszerese. 

Kiskőrösön termálfürdő működik, a turizmus mégis kevésbé jelentős gazdasági szegmens a 

településen, és mutatóinak értékei hosszabb távon csökkenő tendenciát mutatnak. Az elmúlt 

években az Önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységet hajtott végre, 

azonban konkrétan megfogalmazott közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszköze nincs 

a városnak. Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a vállalkozások számára egyedileg 

biztosítsa a megfelelő fejlesztési hátteret, így folyamatos a kommunikáció a város vezetése 

és a helyi vállalkozások között. 

A város a fő országos közlekedési csomópontoktól relatíve távol fekszik, Kiskőrös közlekedési 

kapcsolatai mégis kedvezőnek mondhatóak, hiszen a város a megye egyik legfontosabb 

közúti csomópontjának (53-as és 54-es főút soltvadkerti fonódásának) közelében van. 

A városban több ipari létesítmény is létezik, kiemelkedő a borászat. Ezen kívül jelentős 

a Gépipar és a Logisztika, a város szélén található a nemrég nyílt ipari Park. 

A településen az 1880-as évek elejétől kezdetét vette az a hol fellobbanó, hol elhaló kultusz, 

mely Kiskőrös és Petőfi nevét elválaszthatatlanul összekapcsolta. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A1szat
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9pipar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Logisztika
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2.2 Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek 
 
 

Önkormányzati által megvalósított projektek: 
Projekt 
megnevezése  

Megvalósítás 
helyszíne  

Megvalósítás 
időpontja  

Megvalósítás 
költsége  

Megvalósítás 
forrása  

Kiskőrösi 
kistérségi 
Járóbeteg-
szakellátó 
korszerűsítése  

Kiskőrös, Kossuth 
u. 6.  

2012.12.31  494 825 551 Ft  DAOP-4.1.1/B-09  

Kiskőrös, 
Soltvadkert, Kecel 
és Izsák városok 
könyvtári 
szolgáltatásainak 
összehangolt 
infrastruktúra-
fejlesztése  

Kiskőrös Város 
Önkormányzata  

2009.11.09  60 384 271 Ft  TIOP-1.2.3-08/1  

A versenyképes 
tudás 
feltételeinek 
megteremtése a 
Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Általános 
Iskolában  

Kiskőrös, Petőfi S. 
utca 5-7  

2011.03.31  515 849 195 Ft  DAOP-4.2.1/2F-2f  

(Sz)építő irodalom  Kiskőrös, Petőfi 
Sándor tér 5.  

2014.09.30  27 996 899 Ft  TÁMOP-3.2.3/A-
11/1  

Kiskőrösi 
Polgármesteri 
Hivatal épületén 
napelemes 
rendszer kiépítés  

Kiskőrös, Petőfi 
tér 1  

2014.10.28  48 613 926 Ft  KEOP-4.10.0/A/12  

A Kiskőrös Gyógy- 
és Strandfürdő, 
Tanuszoda és 
Kemping 
tanuszodájának 
technológiai hő- 
és villamosenergia 
igényének 
kielégítése 
megújuló 
energiaforrások 
alkalmazásával  

Kiskőrös, 
Erdőteleki út 17-
19  

2015.11.30  189 163 452 Ft  KEOP-4.10.0/U/15  

Belterületi 
útfejlesztés 
Kiskőrösön  

Kiskőrös  2010.10.25  252 405 016 Ft  DAOP-3.1.1/B-09  

Kiskőrös 
szennyvíztisztításá
nak és 

Kiskőrös, Petőfi 
tér 1  

2011.09.22  24 176 470 Ft  KEOP-7.1.2.0  
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elvezetésének 
végleges 
megoldása  

Belterületi út 
fejlesztése 
Kiskőrös 
városában  

Kiskőrös, Petőfi 
tér 2  

2014.06.11  119 431 351 Ft  DAOP-3.1.1/B-11  

Kiskőrösi Kistérség 
komplex 
egészségfejlesztés
i programja  

Kiskőrös, Kossuth 
u. 6  

2015.09.30  124 955 300 Ft  TÁMOP-6.1.2-
11/3  

János Vitéz 
Látogatóközpont 
kialakítása 
Kiskőrösön  

Kiskőrös, Martini 
u. 6.  

2015.11.30  407 923 242 Ft  DAOP-2.1.1/J-12  
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Helyi vállalkozások által megvalósított projektek (néhány került kiemelésre, 

forrás: TÉRKÉPTÉR) 

Projekt 
megnevezése  

Projektgazda 
neve  

Megvalósítás 
helyszíne  

Megvalósítás 
időpontja  

Megvalósítás 
költsége  

Megvalósítás 
forrása  

Szarvas 
Inkubátorház 
építése  

"Szarvashaus" 
Ingatlanhaszn
osítási, 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság  

Kiskőrös, 
Szarvas utca 2  

2012.12.05  314 683 532 Ft  DAOP-1.1.1/A-
09  

A FLAME FILM 
Bt. film-, 
video-, 
televízióműsor 
gyártási 
tevékenységé
nek 
technológiai 
korszerűsítése  

FLAME FILM 
Bt  

Kiskőrös, 
Bajcsy-
Zsilinszky utca 
24  

2013.11.15  12 542 467 Ft  GOP-2.1.1-
12/B  

A Kiskőrösi 
Közúti 
Szakgyűjtemé
ny tanórán 
kívüli és 
szabadidős 
tevékenységei 
nevelési-
oktatási 
intézmények 
számára  

Magyar Közút 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársa
ság  

Kiskőrös, 
Dózsa György 
út 38  

2011.08.31  17 374 818 Ft  TÁMOP-
3.2.11/10-1  

A NOLE Kft. 
technológia 
fejlesztő 
beruházása  

NOLE 
Gépkocsi 
kölcsönző, 
Utazásszervez
ő, 
Kereskedelmi 
és Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság  

Kiskőrös, 
Dózsa György 
u. 80/4.  

2012.12.31  52 808 431 Ft  GOP-2.1.1-
11/A  

 

 

2.3 Az erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állása a stratégia 

céljainak megvalósításához 

A stratégiai célok megvalósítása érdekében a közösség bevonása a praktikusság 
és szükségszerűség érdekében már a tervezési folyamatoknál megkezdődött. A 
projektcél eléréshez fontosnak tartjuk a minél szélesebb nyilvánosság elérését, mely 
lehetőséget teremt mind hozzáférésben, mind ötletelésben, mivel bárkitől jöhet, 
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bármiből lehet jó fejlesztési irány. A kulturális élet leginkább a szlovák (tót) kisebbségi 
léthez, ill. a „Petőfi kultuszhoz” és a bor kultuszához kapcsolódik a településen. 
A település természetföldrajzi tényezői kedvező feltételeket biztosítottak a 

különböző kultúrák megjelenésére és megtelepedésére már évtizedekkel ezelőtt. 

 

A településen a magyar kultúra mellett a szlovák, német, román kisebbségegek kultúrája 

is jelen van. Valamennyi kisebbség saját kisebbségi önkormányzattal működik a 

településen, melyek szoros együttműködésben állnak a helyi települési önkormányzattal. 

A kisebbségi önkormányzatok saját programokkal büszkélkedhetnek, melyek a helyi 
kulturális élet fontos állomásai, tradicionális rendezvényeikkel városi/térségi szintű 
programajánlattal tarkítják a helyiek és térségbeliek kulturális életét, úgymint a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Rétes fesztivál, vagy a Német Kisebbségi 
Önkormányzat által szervezett Sörestek programok. 
Emellett a településen számos működő közösség – amatőr művészeti együttesek 
tevékenykednek, mint a Színjátszó kör, Szivárvány felnőtt néptánc együttes, fúvószenekar, 
egyházi énekkar. 
A Hagyományok házában gasztro táborok kerülnek megszervezésre, ahol az iskolák, fiatalok 
bevonásával a helyi gasztronómiai specialitások megőrzése, újrateremtésére a cél. Emellett 
hagyományosnak mondható a borestek megrendezése, mely rendezvények célja, a szőlő és 
gyümölcstermesztés fontosságának és kultúráját bemutatása, megismertetése. 
 

A város sportélete aktív, számos amatőr sportolási lehetőség és program ad kikapcsolódást a 
sportolni vágyók számára. A településhez kötődve több mint 70 km kiépített kerékpárút 
kapcsolódik, számos gyalogos és futóverseny, túra kerül megszervezésre. 
A város vezetésének a célja, hogy az esélyegyenlőséget megteremtve valamennyi sport 

programban a fogyatékkal élők is részt vehessenek, ezzel nem csak az aktív részvételt, de az 

ökológia megismerésére is lehetőséget teremtünk számukra. 

A település közösségi terei az óvodák, iskolák, kulturális, szociális központok, civil 

szerveződések. A településen 6 óvoda, két általános iskola, 2 középiskola és egy művészeti 

iskola található. 

A szociális ellátás keretében négy szociális intézmény biztosítja a szociálisan rászoruló idős és 

fogyatékos személyek részére az ellátást. 

Városunkban működik látogatóközpont, Könyvtár, Művelődési Ház, Petőfi Múzeum és 

Szlovák Tájház. 
 
 

2.4 Személyes interakciókat lehetővé tevő helyi karakter 

A településen megszervezésre kerülő programjaink jelenleg a város különböző pontjain, 

„pontszerűen” kerülnek megrendezésre, melynek alapvető hátránya, hogy a programok 

ugyan városi szinten meghirdetésre kerülnek, de jórészt csak a közvetlen célcsoportokhoz 

jutnak el a rendezvény hírei, valamint átfedések lehetnek az egyes rendezvények között. Az 

egyes kultúrák és népcsoportok, nemzetiségek nem találkoznak egymással, mindenki saját 

programjain vesz részt. Ugyan egymás, és a város lakossága számára a programok kiajánlása 

megtörténik, de jellemzően csak a közvetlen célcsoport vesz részt az eseményeken. Az egyes 

kultúrák így nehezen tarthatók fenn és nehezen mutathatók be, nem csak a város lakói, de a 

település vonzáskörzetébe tartozó érdeklődők számára is. Projektjavaslatunk célja a 
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programok számára egy olyan állandó helyszín kialakítására, mely KISKŐRÖSI KULTURÁLIS 

KÖZPONT néven gasztronómia és kulturális találkozóközpont lehetne, ahol a szlovák, 

magyar, német és a roma zene, költészet, ételek és italok, illetve a képzőművészet találkozik 

és együtt éled újjá a településen, a Hagyományok házában. 
 

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 
 

3.1 Helyzetfeltárás 
 

3.1.1. Térszerkezet specifikumai 

Kiskőrös város területén három városrész – Központi városrész, Keleti városrész valamint 

Nyugati városrész – került lehatárolásra, továbbá a KSH adatszolgáltatás alapján külön 

vizsgálható területi egységet képez Erdőtelek is. 

A Központi Városrész a történelmi és mai városközpont kiemelt területe a település kulturális 

és szellemi életének. Több banki, kereskedelmi szolgáltatás elérhető a területen, de 

találhatók itt oktatási intézmények, hivatalok és kulturális intézmények (például a Petőfi 

Sándor Művelődési Központ - Művelődési Ház, illetve ugyanebben az épületben a Petőfi 

Sándor Könyvtár is), szakorvosi rendelőintézet, templomok, imaházak, közösségi épületek. A 

városrészben fentieken túl megtalálható a város több jelentős turisztikai látnivalója. Itt 

található a Petőfihez kötődő emlékek nagy része is. 

A Keleti városrész Kiskőrös kereskedelmi-gazdasági súlyponti területe, egyúttal legnépesebb 

városrésze. A területen jelentős a gazdasági tevékenység, hiszen egyrészt a tervezett ipari 

park területe is itt található, de itt működik az egyik nagy kiskereskedelmi multi áruháza is, 

valamint a városi zöldség-gyümölcs piac is. A városrész gazdasági életében komoly szerepet 

játszik a turizmus is, hiszen szálloda valamint borozó is található itt. A városrészben több 

szociális illetve oktatási intézmény is található. A városrész kiemelt szerepet tölt be a városi 

közlekedés szempontjából, hiszen mind a buszpályaudvar, mind pedig a vasútállomás itt 

található. Településszerkezetileg főként a családi lakóházas, rendezetlenül - a mély fekvésű 

területek kikerülésével - kialakult szövet és a nagyobb gazdasági területek jellemző a 

városrészre. 

A város második legnépesebb területe a Nyugati városrész. Bár a terület nem nevezhető 

gazdasági szempontból a város leghangsúlyosabb részének, jelentős számú kiskereskedelmi 

üzlet és vendéglátóhely is található területén. Jelentős része lakóterület, valamint nagy 

hangsúlyt kap a turisztikai rekreációs funkció a területen, a sportpálya, szabadidő-park és 

fürdő, uszoda itt helyezkedik el. Itt kapcsolódik a városhoz Erdőtelek. A két belterületi rész 

között fokozatosan fejlődik egy lakóterület, illetve egy üdülő terület. Az Akasztó felől érkezőt 

a város szélén a gazdasági terület fogadja. 

A helyzetfeltárás alapján a kiskőrösi Akcióterület teljes lakosságát érintő közösségű és 

kulturális célú fejlesztést csak a település középső részén szabad megvalósítani. A kisebb 

egyes csoportokat célzó speciális fejlesztéseket érdemes a célcsoport lakóhelye szerint 

telepíteni. 

3.1.2 Környezeti adottságok 
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Kiskőrös hazánk legnagyobb homokvidékén, a Duna-Tisza közi Hátság nyugati peremén 

helyezkedik el. A táj északon agyagos, homokos felszínű Gödöllői dombságig húzódik. 

Nyugaton a Dunamenti Síkság, Délen az Észak-Bácskai löszös hátság, Keleten a Közép- és 

Alsó-Tiszavidék határolja. 
 

3.1.3 Kulturális erőforrások 

A mai Kiskőrös és közvetlen környékének területéről 20 azonosított és 35 azonosítatlan 

régészeti lelőhelyet ismerünk. 

A magyar honfoglalók megtelepedésére ismereteink szerint csupán egy-egy szórványlelet 

utal. A kiskőrösi határban egykor a történeti források alapján létező középkori falvakról a 

kutatások hiányosságai miatt alig tudunk valamit. Kiskőrös helyén állt Kőrös, északra Szűcs és 

Tabd, északnyugatra Szentimre. 

Kiskőrös Város esetében a védendő városszerkezet és a védendő épületek sűrűsödése 

térben nem fedik egymást. Védett szerkezetű lakóterületnek minősülnek 18. századig 

kialakult várostestnek még a történeti városszerkezetet őrző részei. 

A városszerkezet kiemelkedő értéke a vasútállomást és a városközpontot összekötő, Kiskőrös 

iparos-kereskedő jellegét markánsan őrző Kossuth Lajos utca. A XIX. századi vasútépítést 

követő fejlődés nyomán létrejött hagyományos alföldi kisvárosi arculat, melyben polgári 

lakóházak, műhelyek, mezőgazdasági feldolgozó kisüzemek egymásmellettisége 

tapasztalható, csakúgy, mint a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. 

Utcaképi karakterében van zártsorú, oldalhatáron álló és szabadon álló beépítés is. 

A helyi műemléki védelem alatt áll a Városháza, a Szarvas Szálló, a Helyőrségi és Városi 

Rendőrkapitányság, a Petőfi Gimnázium épületei. Helyi műemléki védelem alatt álló 

lakóházak is vannak a településen. 

Népi építészeti emlékek a műemléki védelem alatt álló Szlovák Tájház és a Petőfi Szülőház jól 

reprezentálja az egykori parasztházak kiskunsági típusát, XVIII. században épült, oldalhatáron 

álló, nyeregtetős, nádfedeles házak, deszkaburkolatos oromfalakkal. 

A helyi borkultúra emlékei a városkörnyéki, főleg az Öregszőlők ászok pincéi 

pincesorainak egyes épületei, melyek hűen őrzik az 1700-as években elterjedt 

egysejtű építészeti stílust. 

Kiskőrös Város közigazgatási területén 3 épület és 1 műalkotás áll országos műemléki 
védelem, ezek: 

 Szlovák Tájház a XVIII. század végén épült. Jelenleg múzeumként működik. 

 Petőfi Sándor Szülőháza 1790 körül épült, 

 Zsinagóga 1915-ben épült. 

 Petőfi Sándor mellszobra, mely 1861-ben készült, egy helybeli kőfaragó 

munkája. A Petőfi Múzeum udvarán áll. 
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A településen megrendezésre kerülő városi nagyrendezvények 

 Városalapítók Napja Országos Rétes Fesztivál 

Helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Központ, Petőfi tér 

 Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok 2016. 

Helyszíne: Petőfi tér és a városközpont 

 Kemencés Gasztronómiai Fesztivál 

Helyszíne: Petőfi tér 

 Adventi ünnepi hét 

Helyszíne: Petőfi tér 

 „Petőfi Szilveszter” 

Helyszíne:  Polgármesteri Hivatal Dísztere 

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

Petőfi tér 

Petőfi Sándor Művelődési Központ 

Szarvas Fogadó 

Evangélikus templom 

Az állami és nemzeti ünnepek városi rendezvényei 

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulója 

Helyszíne: Petőfi tér (a Petőfi szobor előtt) 

 Nemzeti Összetartozás Napja 
 

Helyszíne: 

 Nagy Imre Emléknapja 

Helyszíne: 

 Szent István Napja 

Helyszíne: 

Országzászló 
 
 

Nagy Imre tér 
 
 

Katolikus templom és előtti tér 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

Helyszíne: Nagy Imre tér – Nagy Imre emléktábla 

Református templom - Dr. Vincze Ferenc 

emléktábla 

Gimnázium bejárata: Petőfi Sándor Gimnázium 

56-os emléktábla 

Petőfi tér – Kopjafa 

Katolikus templom - szentmise 

Egyéb városi jelentőségű rendezvények 

 Újévi Koncert 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

 A Magyar Kultúra Napja 

Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

Petőfi Sándor Művelődési Központ 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
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SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

 A Munka ünnepe 

Helyszín: Városi Sporttelep 

 Városi Pedagógusnap 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

 Múzeumok Éjszakája 

Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

 Megemlékezés Petőfi Sándor halálának 167. évfordulójáról 

Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

 Az Aradi Vértanúk Napja 

Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

 Idősek Napja 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

 Városi Nyugdíjas Közszolgálati dolgozók Karácsonyi Ünnepsége 

Helyszín: Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor 

Általános Iskolája- Tornaterem 

 Városi Gyermekkarácsony 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ 

A működő kulturális intézmények és a megvalósított közösségi programok felmérése 

alapján megállapítható, hogy a városban az egyik legfontosabb feladat ezen események, 

lehetőségek tematikus csoportosítása, azonos gondolatokra történő felfűzése, így egy 

azonosítható egységes „kiskőrösiség” megteremtése. Tartalmában olyan program 

megvalósítása, amely közérthető logikával kínálja a közösséghez tartozás élményét. 
 

3.1.3 Közszolgáltatások: 
 
 
 

Oktatási Intézmények 

Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája 

KT Bem József Általános Iskola 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános iskola, Gimnázium és Kertészeti 

Szakközépiskola 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Wattay Szakképző Iskola és Kollégium 

Művészeti Iskola 

Köznevelési Intézmények 

Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája 

Kiskőrösi Óvodák 
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Szociális Intézmények 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona 

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény 

- Humán Szolgáltató Központ 
- Nefelejcs-ház Fogyatékosok Nappali Intézménye 
- Nefelejcs-ház Fogyatékosok Nappali Intézményében nyújtott nappali ellátás 

"Jó Pásztor" Evangélikus Szeretetotthon 

Szeretetházi Baptista Gyülekezet 

Kulturális Intézmények 

János Vitéz Látogatóközpont 

Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 

Old Car Múzeum 

Petőfi Sándor Művelődési Központ 

Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum 

Szlovák Tájház 

Városi Könyvtár 
 

3.1.4 A társadalom állapota 

Kiskőrös térségi szerepköre kiemelkedő, ugyanis a kistérségben ő látja el a körzetközponti 
feladatokat a szakorvosi rendelőnek, a városi rendőrkapitányságnak, a városi bíróságnak, a 
városi ügyészségnek, a járási hivatalhoz tartozó intézményeknek, ÁNTSZ-nek, a 
munkaerőszolgálati kirendeltségnek és a földhivatali kirendeltségnek köszönhetően. 
A környező településekről (Páhi, Kaskantyú, Tabdi, Soltszentimre, Soltvadkert, Kecel, Bócsa) 
a gyermekek az oktatási lehetőséget is igénybe veszik itt, mert a városban két középiskola is 
működik. Ezen kívül Tázlár, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés, Csengőd, Páhi, 
Kaskantyú, Tabdi, Soltszentimre, Fülöpszállás és Akasztó, illetve természetesen magához 
Kiskőrös településekhez tartozó körzetvezető falugazdász ugyancsak itt érhető el. 
Szolgáltatás, kereskedelem és munkahely biztosításának területén szintén térségi szerepkört 
tölt be a város. 
Kiskőrös utolsó ismert népessége 14 495 fő volt 2014. évben, ami akkori Magyarország 
népességének 0.14%-a, Bács-Kiskun megyének 2.76%-a. Népsűrűsége 139 fő/km2. Lakások 
száma 6752, népességet figyelembe véve, ez 2.1 fő per lakás. Központi belterületen 12.754 
fő, egyéb belterületen (Erdőtelek 508 fő,) külterületen 1.233 fő él. 

 

A népesség korcsoportonkénti megoszlása a következő: 
Korcsopo
rt  

Férfi  Nő  Összesen  

0 - 3 éves  259  259  518  

4 - 
14éves  

734  704  1 438  

15 - 18 
éves  

259  256  515  

19 - 62 
éves  

4 374  4 471  8 845  

63 - 100 
éves  

1 216  1 963  3 179  

Összesen  6 842  7 653  14 495  
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Kiskőrös, az 1718-ban történt újratelepítés óta szlovák nemzetiségű település, gyökereit 

tekintve a lakosság jelentős része szlovák. A 2011. évi népszámláláskor 1104 fő vallotta 

magát szlovák nemzetiségihez tartozónak. A cigány lakosság a népesség mintegy 2,7 %-át 

teszi ki. 

A legutóbbi népszámlálási adatok alapján 205 fő vallotta magát cigány nemzetiséghez 

tartozónak. A német kisebbség is jelen van településünkön. A legutóbbi népszámlálás adatai 

szerint 107 fő vallotta magát német nemzetiségűnek. 

A népesség korösszetétele alapján elöregedő. 1998. január 1-jén 15.473 fő az állandó 

lakosság. 2015. január 1-jén 14.495 fő az állandó lakosság, 17 év távlatában 1000 fős 

csökkenést jelent. 

 

A településen az állandó vándorlások 2008-2011 között az alábbiak szerint alakult: 

 Állandó jellegű 
odavándorlás  

elvándorlás  egyenleg  

2008 198 223 -25 

2009 220 271 -51 

2010 200 212 -12 

2011 239 226 12 

Saját szerkesztés 
 
A belföldi vándormozgalom a népesség országon belüli térbeli, földrajzi mozgását követi 

nyomon, hiszen az egyes területeken a népesség száma nem csak a természetes 

népmozgalomból (születés, halálozás) adódóan változik, hanem a népesség vándorlása miatt 

is. 

Jellege szerint a belföldi vándorlás lehet: 

 állandó: amikor állandó lakhelyváltoztatás történik (valaki más településre költözik) 

 ideiglenes: amikor az (állandó) lakóhely fenntartásával költözik el valaki egy másik 

településre és ott tartózkodási helyet létesít. Ideiglenes vándorlásnak minősül az egyik 

tartózkodási helyről a másik tartózkodási helyre való költözés is. 

A statisztikai adatokból láthatjuk, hogy Kiskőrösön 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben az 

egyenleg mínuszt mutat, ez azt jelenti, hogy a városból ezekben az években többen 

vándoroltak el, mint ahányan ide vándoroltak. 2011-ben azonban ez megváltozott, ugyanis a 

239-en idevándoroltak, és 226-an pedig elvándoroltak, tehát az egyenleg +13. 
 

A településen élők korszerinti összetételét mutatja az alábbi tábla nemek szerinti 

megbontásban: 

 

Megnevezés Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

nő 7759 6917 14676 53% 47% 

0-2 évesek      

0-14 éves 952 978 1930 49% 51% 

15-17 éves 222 228 450 49% 51% 

18-59 éves 4343 4285 8628 50% 50% 

60-64 éves 535 458 993 54% 46% 

65 év feletti 1707 968 2675 64% 36% 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR (2010) 
 
A népesség adatok és népesség mozgások alapján megállapítottuk, hogy a programban a 

legfontosabb célcsoportunk a gyermekek és a fiatalok csoportjai. Amennyiben a 

közösségfejlesztés eléri céljait, ezek a csoportok megerősödnek kiskőrösi identitásunkban, 

akkor elértük hosszútávú céljainkat. 

 

A gazdaság helyzete 

Városunkat még manapság is a „szőlő és bor városa” szlogennel jellemezzük annak ellenére, 

hogy településünk gazdasági összetétele, a gazdaság egyes szereplőinek súlya az elmúlt 

évtizedek során jelentős átalakuláson ment keresztül. 

A városban 2015. évben mintegy 1400 gazdasági társaság, közel 700 egyéni vállalkozó végez 

gazdasági tevékenységet. 

A vállalkozások által végzett tevékenységre jellemző, hogy jelentős arányt képviselnek a 

kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások, a ténylegesen termelő tevékenységet 

folytatók száma ehhez képest alacsonyabb, de számuk lassan, egyenletesen növekszik. 

E körbe tartozik a hozzávetőlegesen 140 db ipari jellegű (jellemzően a fémmegmunkáláshoz, 

illetőleg a gépjárműjavítás-karbantartáshoz kapcsolódó) tevékenységet, a mintegy 40 db 

mezőgazdasághoz kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó (borászat), illetve palackozó 

tevékenységet végző vállalkozás, melyek tulajdonképpen a város nagyobb létszámú 

munkaerőt foglalkoztató cégei, természetesen a bankok, pénzintézetek és a multinacionális 

kereskedelmi láncok helyi képviselői kivételével. 

A kiskereskedelmi tevékenységre az utóbbi időben egyre inkább az jellemző, hogy az üzletek 

száma többé-kevésbé állandó, de e számon belül folyamatos a mozgás, figyelemmel arra, 

hogy – különösen az elektronikus pénztárgép bevezetését közvetlenül megelőző időszakban 

– jelentős számú kisebb üzlet zárt be, viszont új üzletek nyitására is sor kerül hasonló 

számban. 

 

A város egyik előrelépési lehetőségeként említhető fürdőturizmus, idegenforgalom területén 

a 2010. évi adatokhoz képest elmozdulás tapasztalható, mely megnyilvánul egyrészről a 

magánszálláshelyek számának növekedésében, mely a városban töltött vendégéjszakák 

számának jelentős emelkedését eredményezte: 2010. évben 826 vendégéjszakát töltöttek 

magánszálláshelyen városunkban, 2014. évre ez 3476-ra emelkedett. Elmozdulás látható a 

kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákra is, bár nem olyan jelentős, csak 

mintegy 10 %-os a elmozdulás tapasztalható a négy év alatt. 

A város mezőgazdaságára jellemző a vegyes gazdálkodás, a szőlő és bortermelés, a 

gyümölcstermelés túlsúlya mellett. 

A Kiskőrös gazdasági alapját, rangját az elmúlt évtizedek mezőgazdasági termelése adta, 

azonban napjainkra az agrártermelésből elérhető tiszta jövedelem kicsi és tendenciájában 

folyamatosan csökkenő. Az adottságok a mezőgazdasági termeléshez közepesnél 

rosszabbak, ennek ellenére a mezőgazdasági őstermelők száma még mindig jelentősnek 

mondható. Az agrártermelést folytatók életkora folyamatosan nő, a belépő fiatalok a kieső 

időszak létszámának csak töredékét teszik ki. A fiatalok belépésével az átlagos gazdasági 
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méret ugyan nő, bizonyos birtokkoncentráció zajlik, de ez még nem nevezhető jelentős 

előrelépésnek az ágazatot tekintve. 

Az állattenyésztés jelentősége városunkban – annak szintén alacsony jövedelmezősége miatt 

– nem számottevő. 

A város gazdaságának fenti – korántsem teljes körű – ismertetése alapján megállapítható, 

hogy a korábbi évek során alapvető megélhetést biztosító mezőgazdasági termelés – 

jelentőségét tekintve - háttérbe szorult, az ennek talaján működő feldolgozóipar 

megcsappant, ugyanakkor a felszabaduló munkaerő foglalkoztatására alkalmas ipar nagyobb 

volumenű kialakítása még várat magára. 

Biztató lehet azonban a családi gazdaságok megjelenése, ezzel összefüggésben a fiatal 

gazdák vállalkozó kedvének növekedése is, amely hosszú távon az ágazat számára kedvező 

fordulatot hozhat. 

Városunk térségen belüli központi szerepe a korábbi évtizedek során kialakult módon ma is 

nyilvánvaló, állami-önkormányzati intézményi rendszerünk (oktatási és kulturális intézményi 

rendszer), egészségügyi ellátó rendszerünk (szakorvosi rendelőintézet), valamint a 

kereskedelmi ellátottság magas színvonala alapján a jövőben is méltán számíthat a város a 

körzetközponti szerep betöltésére. 

A HACS elemzése alapján a fejlesztés céljainak megvalósításához nagyon fontos a 

hagyományosan mezőgazdasági termelői világ kultúrájának, értékeinek bemutatása. 

Mindezt olyan módon, hogy a helyi termelők szerepe az értékek (egészséges élelmiszer, 

felelős gazdálkodás – felelős vásárlás) megerősítéseként megjelenjen a hétköznapokban, a 

közösség életében. Élő kapcsolatok kialakítása, és az identitás erősítéséhez 

elengedhetetlen helyi büszkeség kialakulása vezet a hagyományos, de korszerű termelői és 

fogyasztói közösségek kialakulásához, a mezőgazdasági mikró és kisvállalkozások 

megerősödéséhez. 

 
3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 
 

3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg: 

Projektünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, 

amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések 

megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a 

helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése 

érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és 

közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása 

és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok 

együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi 

identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség 

fejlesztését támogató stratégiák mentén. A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt 

összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik, 

egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A 

beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi 

fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül 
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hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés 

erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is. 

Városunkban 2016. május hónapban az alábbi szervezetek megalakították a Helyi 

Akciócsoportot, Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport elnevezéssel. 

 

Név Képviselt szervezet  

Szedmák Tamás FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület 

Szentpéteri Attila Kiskőrösi Gazdakör Egyesület 

Gmoser András Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 

Domonyi László Kiskőrös Város Önkormányzata 

Gmoser Györgyné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Kincses Mihályné Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Csányi Norbert GARDENOR Kft. 

Gombár Istvánné Kunság-Média Nonprofit Kft. 

Csányi József László HOLDFÉNY Bt. 

Nagy Imre KŐRÖS-CITY Kft. 
 

Jelen projekt célja a településen a kulturális és közösségi tér infrastrukturális fejlesztése, és 

a helyi közösségszervezési tevékenységek támogatása. Ezen belül a programok számára egy 

olyan állandó helyszín kialakítására, mely KISKŐRÖSI KULTURÁLIS KÖZPONT néven 

gasztronómia és kulturális találkozóközpont lehetne, ahol a szlovák, magyar, német és a 

roma zene, költészet, ételek és italok, illetve a képzőművészet találkozik és együtt éled újjá a 

településen, a Hagyományok házában. 

 
 

3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb 

területi szinten megfogalmazott fejlesztési prioritások/beavatkozási 

területek/projektek. 
 
 

Megyei területfejlesztési programhoz való illeszkedés, koherencia: 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési program átfogó céljai - teljes összhangban a Nemzeti 

fejlesztés 2030 céljaival - a következő négy területre irányulnak: társadalmi-gazdasági 

fejlődés, környezeti fenntarthatóság, megújuló társadalom, jelentős térségi különbségek 

csökkentése. 

A tematikus és területi célok az EU 2020 tizenegy tematikus céljából vezethetők le, és jól 

megfigyelhető a megyei célokban a területi sajátosságok karakteres kiemelkedése, 

reflektálva a Nemzeti fejlesztés 2020-ban kitűzött Térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet átfogó célra. Az EU 2020 Fenntartható növekedés megfogalmazása 

Bács-Kiskun megye számára egyedileg is értelmezhető határozott üzenetet hordoz: a 

Homokhátság társadalmi- gazdasági helyzetének rendezése nélkül megyénkben a 

fenntartható növekedés pillérei nem épülhetnek ki. 
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Az EU 2020 Inkluzív növekedés horizontálisan érvényes célja minden tematikus és területi 

célunkat áthatja, de különös hangsúlyt kap az alacsonyabb jövedelmekkel rendelkező vidéki 

népesség, valamint a határ-menti periférikus térségek vonatkozásában, mind a társadalmi 

egyenlőség, mind az infrastrukturális és intézményi felzárkózás terén. 

Az Intelligens növekedés minden tematikus és területi célunk esetében beazonosítható az 

alkalmazkodóképesség, az innovációs törekvések, a digitális írástudás és az élethosszig tartó 

tanulás (LLL) következetes megjelenésével. Mindhárom program esetében azonos az átfogó 

célok szerepe a jövőképben megfogalmazottak eléréséhez: együttes érvényesülésük 

egymással összefüggésben (koherencia) egymást erősíti. 

A koherens fejlesztési célok jó alapot adhatnak a jövőbeni együttműködések tervezéshez és 

megvalósításához és indokolják a megyehatáron átnyúló fejlesztések megvalósításához 

szükséges módszertani-szakmai keretek biztosítást. 

A Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisában elfogadott célok és 

a prioritások kapcsolata rendkívül erős. 

 
 

Projektünk a Megyei Integrált Területfejlesztési Program 8. céljához kapcsolódik. 
 

ITP8 cél: Helyi identitás és kohézió erősítése 
 
Bács-Kiskun megyében jelentős fejlesztés fog megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. A 

gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítés célja akkor valósítható meg sikeresen, ha a 

megvalósuló fejlesztések minden társadalmi réteget érintenek és annak eredményeiből 

mindenki részesül. Ezen hatás elérése érdekében szükséges, hogy a mind  

a projekttervezésben, mind a megvalósításban, mind pedig az üzemeltetésben a 

társadalmi együttműködések révén a lakosság minél szélesebb rétegének részvétele legyen 

biztosítva. Lakosság eredményes bevonása történhet a térségi és települési helyi 

identitást erősítő marketing akciók, valamint kulturális és környezeti örökség megőrzésére 

irányuló programok megvalósításával, a településfejlesztés kérdéseiben aktív civil 

szervezetek és személyek partnerségével. 
 

Helyi és járási szintű Településfejlesztési stratégiához való illeszkedés: 
 

A helyi és mivel Kiskőrös járási székhely, így a járási stratégiákhoz való illeszkedés 
egyszerű, és az ITS tematikus céljaihoz az alábbi pontokban valósul meg: 

 T1:A környezeti szempontból fenntartható városi infrastruktúra kialakítása Kiskőrösön 

 T2.: A humán szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi integráció erősítése a 

lakosság életminőségének javítása érdekében 

Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedés: 

Projektünk biztosítja a HEP –ben megfogalmazott célokat: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának 

követelményét,  a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
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 a 

diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

A Kiskőrösi Helyi Akciócsoport által megvalósítani kívánt program 

egyértelműen következik mind a TOP céljaiból, mind a megyei ITP céljaiból. A 

program kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a fentieken túl a térség 

Leader HFS illeszkedésre is. A kialakítandó program önmagában és céljaiban is 

megfelel a diszkriminációmentességnek és a szegregáció felszámolásának. 
 

3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és 

környezeti fejlődését és a befogadást támogató programok, 

szolgáltatások 

A megvalósítási és fenntartási szakaszban a megyei Foglalkoztatási Paktummal együtt 
kíván működni, valamennyi projektcél elérése vonatkozásában. 
A projekt jellegéből adódóan a megvalósítási szakaszban a programok, és 
lehetőségek kidolgozásánál a helyi TDM szervezet marketing stratégiájára alapozva, 
a szervezettel együttműködve kívánjuk a projektcéljainkat megvalósítani. 

 

3.2.4 Helyi közművelődési rendelettel való illeszkedés 

Településünk rendelkezik a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról 

szóló helyi rendelettel, mely Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő Testületének 4/1999. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelete. 
 

A rendelet a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: tv.) 77. §-ában 

foglalt felhatalmazás alapján a város közművelődési célkitűzései és feladatai 

meghatározásáról és ellátásáról rendelkezik Kiskőrös közigazgatási területére vonatkozóan. 
 

Az HKFS elkészítése és a projektcél elérése szorosan kapcsolódik a helyi rendeletbe foglalt 

szabályokhoz. A projekt megvalósítás során vállaljuk, hogy tekintettel a HKFS közösségi, 

kulturális tartalmára a település –muzeálisintézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § szakasza szerinti – közművelődési 

rendeletét úgy alakítjuk át települési szinten, hogy a közművelődési célok, folyamatok és az 

azok megvalósításáért felelős szereplők együttműködésének rendszere rögzítésre kerül a 

rendeletben. 
 

3.3 SWOT 

Kiskőrös város egy olyan település, amely hosszú éveken keresztül igen domináns szerepet 
töltött be mezőgazdasági dominanciájának köszönhetően, ugyanakkor még nem találta meg 
azt a kitörési pontot, amely a gazdasági-társadalmi erősödést, a méretarányos növekedést és 
integrációt szolgálhatnák. 
 

A helyzetfeltárás alapján elmondható - a SWOT analízis által további alátámasztást nyerve -, 
hogy egy átmeneti időszakot él a település, ahol a további stagnálás igen komoly veszélyeket 
rejt, a továbblépéshez azonban átgondolt, stratégián és összefogáson alapuló irányok és 
cselekvési terv kellenek. 
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A minőségi városi környezet, fiatalok számára értelmezhető lehetőségek (minőségi 
munkalehetőségek, sport, kultúra, IT, felsőoktatás, pilot programok, stb.) nélkül az 
elvándorlást, a magasan képzett munkaerő elszivárgását nehéz lesz megállítani. A kulturális, 
turisztikai és közösségfejlesztési alapokra helyezett gazdasági és társadalmi integráció 
lehetősége azonban még nyitott a település előtt. Más szóval ez azt jelenti, feladatunk az, 
hogy a helyzetfeltárásban alább is kitűnő hiányosságokat és lehetőségeket a 
közösségfejlesztés, a kötődés és a megfelelő (modern) eszközök bevonásával kezeljük. 
 

Erősségek 
 

- erős kulturális civil szervezetek 

- nemzetiségek aktív részvétele a város életében - 

roma kisebbségen belül működő tevékenység 

- kulturális, gasztronómiai rendezvények - 

a régióhoz viszonyítva megfelelő a 

közép/felsőfokú iskolai végzettségűek aránya - 

„Petőfi kultusz” 

Gyengeségek 
 

- közösségi helyek szűkössége, 
minőségi hiányosságaik 
- a civil szervezetek nem tudják önerejükből 
a lakosság többségét aktivizálni, bevonni 
- a roma kisebbségen belül működő 
tevékenység kiterjesztésének hiánya és a 
megfelelő működéshez szükséges hely hiánya 
- fiatalok elköltözése 
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- stabil kisvállalkozások 

- alacsony munkanélküliségi ráta (országos 

átlaghoz viszonyítva is) 

- aktív sportélet a városban 

- kisebbségi önkormányzatok stabil működés - 

civil szervezetek magas száma 

- elkötelezett városvezetés 

- életben tartott kultúrtörténeti-, helytörténeti 

hagyományok (Petőfi szülőhelye, 

gyümölcstermesztés, stb.) 

- arányában magas számú kereskedelmi 

tevékenységet végző vállalkozás 

- Erős nemzeti kisebbségi szervezetek - 

Működő kulturális egyesületek 

- Aktív helyi termelői élet 

- nemzetiségek gasztrokulturális 
hagyományainak ápolására alkalmas terek 
hiánya 
- nincs mozi, színházi előadás kevés 
- civil szervezeteket működtető idősek 
nem innovatívak és kevésbé nyitottak 
- ifjúságnak, fiataloknak, gyerekeknek 
szóló programok, klubok, fórumok hiánya 
- az általános iskolás korosztályon kívül 
nincs interaktív kiállítás / múzeum / 
központ 
- a „szőlő és bor városa” szlogen mögött 
nincs megfelelő, turisztikai attrakcióként is 
megfeleltethető tartalom 
- programok pontszerűsége, egymáshoz 
nem kötődése 
- városban egymáshoz nem kötődő terek 
/ területek / városrészek 

- fiataloknak szóló valódi kötődést 
erősítő programok, közösségek hiánya 

(kis száma) 
- meglévő adottságok szinergia nélkülisége, 
a szervezetek együttműködésének hiánya 
- az egyes szervezeti egységeken belüli 
inaktivitás - nincs körülhatárolható és stabil 
identitás 
- minőségi szabadidős környezet hiánya 
- gyenge érdekérvényesítő képesség a 
kisebb alkotóközösségekben 
- turisztikai szempontból gyenge és 
hiányos termékstruktúra 
- gyenge versenyképesség (úgy, mint 
letelepedésre alkalmas város, úgy mint 
turisztikai célpont) 
- közigazgatási-, civil- és gazdasági 
szféra együttműködésének hiánya 
(gyengesége) 
- turisztikai desztináció menedzsment 
szervezet hiánya 
- nincs egységes és bevett védjegy 
- adatbázis hiánya (CRM rendszer városi 
szinten) - marketingkommunikáció hiánya 
(nem megfelelősége) 
- szociális depresszió 
- minőségi munkahelyek alacsony száma 

Lehetőségek 
- hagyományok ismerete 
- erős nemzetiségi összetartozás 
- a korábbi évtizedek nagyüzemi mezőgazdasági 
dominanciáját átvevő más iparágak (még nem 
alakult ki jelentős ipari tevékenység), családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségek 
-- fürdőturizmus kiaknázása 
- helyi életminőség fejlesztése idősek segítése, 
rekreációban rejlő lehetőségek 

Veszélyek 
- meglévő értékek nem megfelelő helyen való 
kezelése (pl. egy attrakció jelen állapotához 
való ragaszkodás, rugalmasság hiánya, 
nehézkes változtató-képesség) 
- fenntarthatóság 
- kompetenciakörök pontos lehatárolása nélkül 
a közösségi tevékenységek hatékonyságának 
alacsony foka 
- a városból (térségből) való elvándorlás 
csökkenti a munkaerő színvonalát 
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- a különböző szervezetek munkájának 
összehangolása, együttműködések erősítése 
- gasztronómia és sportrendezvények 
- fiatalokat és magasan végzetteket támogató 
foglalkoztatáspolitika 
- civilek fokozódó társadalmi szerepvállalása, 
támogatás szerzése 
- kulturális, turisztikai, ifjúságvédelmi és roma 
koncepció korábban nem létezett, ezen 
anyagokból levont következtetések 
hasznosítása jelen programban 
- városvezetésben, civil szervezetekben is 
fokozódó nyitottság (egymásra, innovációra) 
- elszigetelt termékelemekből integrált 
termékfejlesztés lehetősége (adottságokra 
építve) 
- humánerőforrás menedzsment (helyi és nem 
csak helyi szakemberek tudástranszferével) 
- stratégiai szintű gondolkodásban rejlő 
lehetőségek 
- városmarketing, egységes stratégia a 
rendelkezésre álló anyagok alapján már 
elkészíthető 

- környezeti terhelés, szennyezett talajvíz, illegális 
hulladéklerakók 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

A fejlesztéseket azonban minden esetben meg kell előznie a helyi
 lakosság szemléletformálásának, rekreációjának. 

 
 
 

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A szükségletek feltárásában támaszkodunk mindazon ismeretre, amelyeket az 

előző fejezetekben bemutattunk. Az információk elemzése során megállapítható, 

hogy a településen működő civilszervezetek, és a vállalkozások közül kiemelhető 

helyi termelők körében általános problémaként jelenik meg a működésükhöz, illetve 

együttműködésükhöz szükséges infrastruktúra hiánya. Ezt a problémát feltétlenül 

kezelni kell az Akcióterületen, mert abban az esetben, ha nem készül megoldási 

javaslat a probléma kiküszöbölésére, az veszélyezteti a helyi civilszervezetek és 

mezőgazdasági mikro és családi vállalkozások működésének a jövőjét. Helyi pályázati 

felhívások keretében szükséges végrehajtani ezen szervezetek működésének 

támogatását, egyben agy új közösségi tér létrehozását. 
 

A HKFS szempontjából azonosított szükségletek: 
 
1. Közösségi tér kialakítása a település központjában. 

A Helyzetelemzés, és a városban az elmúlt hónapokban a HACS előkészítése során 
végzett terepmunka tanulságai alapján nem elégséges a zárt kulturális és közösségi célú 
helységek száma. Míg a kortárs kultúra és a „Petőfi kultusz” ápolásának jól működő 
infrastruktúrája került kiépítésre, addig a városi identitás erősítésében nagyon 
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erős szerepet játszó hagyományok bemutatása, illetve erős közösségek nem jutnak 
megfelelő terekhez. A közösség ellenőrzése alatt, a közösség irányításával működő tér 
kialakítására van szükség – mint ahogy a helyzetelemzésből is kiviláglik -, a város belső 
városrészében. 

 

2. Civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok segítése a fejlődésben 
A helyi közösségi élet legfontosabb szervezetei civil oldalon kiépültek, 

számukra egyértelműen a céljaik megvalósításához szükséges eszközök, illetve a 

programjaik háttér finanszírozása a kérdés. A Kiskőrös életében hagyományosan 

jelentős szerepet játszó kisebbségek tevékenysége hasonlóan megerősítésre szorul. 
 

3. A vállalkozások közül kiemelten a kistermelők, helyi termék előállítók 
gazdálkodásának segítése 

A településen - mint ahogy a Helyzetelemzés bemutatja -, a munkanélküliség 

alacsony, a kisvállalkozások száma magas. Egy olyan vállalkozói csoportot 

azonosítottunk, amely jelentős, és a többi csoporttól eltérő nehézségekkel küzd, 

illetve akiknek a HACS a HKFS keretei között segítséget tud adni: a helyi 

gazdálkodókat, termelőket. Számukra elengedhetetlen az összefogás, a 

közösségszervezés, azért, hogy a teljes akcióterület közösségével tudjanak mindenki 

számára előnyöket hozó programokat kialakítani. 
 

4. Az összefogás hiányának felszámolása 
A településen a civil szervezetek aktívak, számosak. A település rendezvénykínálata 

jelentős. A felmérések szerint viszont a lakosság nem látja a kapcsolatot a rendezvények 

között, azok nem segítik a helyi identitás kialakítását. A szervezetek önállóan 

dolgoznak, problémáik megoldásába, vagy programjaik megvalósításába nem 

vonnak be másokat. Fontos feladatként azonosítottuk a HKFS-ben, hogy 

teremtődjenek meg a belső kapcsolatok, alakuljon a városi identitás megerősítése 

érdekében egységes rendszer a ma pontszerű eseményekből, alakuljon ki szoros 

együttműködés a HKFS jövőképének megvalósításáért az önálló szervezetekből. 
 

Kockázatelemzés 
 
Kockázat megnevezése, 

ismertetése 
Bekövetkezés 

valószínűsége (1: kicsi, 5: 
nagy) 

Következmény súlya (1: 
kicsi, 5: nagy) 

Kockázatkezelés módja 

Műszaki kockázatok  

A Kulcsprojekt kiviteli 
tervek nem megfelelő 

színvonalon készülnek el. 
A nem elég körültekintő 
tervezés a lebonyolítás 

során műszaki és 
munkaszervezési 

problémákat okozhat. 

1 3 Ellenőriztetni kell a 
terveket kivitelezési 
szempontból is. A 

tervezők referenciái 
nyújtanak biztosítékot a 

pályázó számára. 

Kedvezőtlen időjárás 
akadályozza a kivitelezési 

munkákat. A projektek 
nem valósulhatnak meg a 

tervezett ütemezés 
szerint, ami akadályozza 

az egyes fejlesztések 

3 3 Olyan kivitelezők 
kerülnek kiválasztásra, 
amelyek vállalják, hogy 
kedvezőtlen időjárási 

viszonyok között is 
alkalmazható 

megvalósíthatósági 
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egymásra épülését, a 
programok működésének 

megkezdését, ami így 
presztízs-veszteséget 

okoz. 

technológiát 
alkalmaznak. 

Időtartalék betervezése 
szükséges. 

A kivitelezés során a 
kivitelező/szállítók nem 

tartják be a szállítói 
határidőket. A kivitelezés 

és a projekt befejezése 
elhúzódik, így a közösségi 

terek nem tudnak a 
tervezett időben kinyitni, 

költségnövekedést is 
okoz. 

3 2 A kivitelezőkkel kötött 
vállalkozási 

szerződésekben a 
befejezés csúszása miatt 

olyan kikötéseket kell 
meghatározni (kötbér), 

amelyek fedezik az 
üzemeltető projekt 

tervezett lezárásának 
elmaradásából származó 

kockázatát. 

A létesítmények vagy az 
eszközök 

meghibásodása. 

2 2 A vállalkozói szerződésbe 
garanciális elemek 

kerüljenek beépítésre. 

Jogi kockázatok 

A megvalósítás ideje alatt 
változnak a vonatkozó 

jogszabályok, 
szabványok. 

2 3 A jogszabályok 
változásának figyelése, 

folyamatos egyezetés és 
jó kapcsolat fenntartása 

a hatóságokkal, a 
minősítést végző 
szervezetekkel. 

Társadalmi kockázatok  

A lakosság nem 
megfelelő tájékoztatása 

a helyi közvélemény 
részéről ellenállást 

válthat ki, mely 
hátráltatja a munkák 

előrehaladását. 

1 3 Lakossággal folytatott 
kommunikáció, 

folyamatos 
információátadás, 

környezetkímélő és 
lehetőleg rövid 

beruházási időszak. 

A felhívásokat 
érdektelenség fogadja, 

nincs elég pályázat 

2 4 Ennek kezelésére a 
következő technikák 

alkalmazhatók: 
 Megfelelő 

kommunikáció, 
 Előzetes 

kapcsolatfelvétel a 
lehetséges pályázókkal, 

 Folyamatos közösségi 
irányítás 

 

A HACS munkája 
ellaposodik, kiürül 

3 5 Folyamatosan 
interakcióban kell lenni a 

lakossággal, civilekkel, 
vállalkozásokkal, a 

tagságot bővíteni kell 
aktív résztvevőkkel. 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok  

Nem várt költségek 
merülnek fel a 

megvalósítás során (a 
Kulcsprojekt nagysága 

miatt ez könnyen 
megtörténhet), a 

2 3 A projektek 
költségvetésének reális, 

megalapozott árakkal kell 
számolnia, emellett a 

pénzügyi elemzés 
gazdasági számításainak 
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beruházási költségek 
alultervezettek, ezért 

többletforrások 
bevonására lesz szükség. 

reálisnak és 
megbízhatónak kell lenni. 

Ennek ellenére 
folyamatosan vizsgálni 
kell a pénzügyi tervek 

realitását és a 
költségtényezők várható. 

A kivitelezők (és egyéb 
beszállítók) gondos 
kiválasztásával és 

körültekintően 
megkötött szolgáltatási 

szerződésekkel 
csökkenthető a 

költségnövekedés esélye. 

Az egyes kivitelezők 
tönkremennek. A 

jelenlegi gazdasági 
helyzetben, amikor a 
körbetartozások és 

fizetési késedelmek miatt 
a vállalkozások nem 

rendelkeznek megfelelő 
anyagi tartalékokkal, 

komoly kockázatot jelent 
a kivitelezők csődje. 
Ebben az esetben a 

kivitelezés késedelmétől 
egészen a hosszadalmas 

peres eljárásokig sok 
bonyodalom 
jelentkezhet. 

1 4 A bekövetkezés 
valószínűsége úgy 
csökkenthető, ha a 

kivitelezők részletes, 
szigorú alkalmassági - 
likviditási, referencia, 
szakmai - kritériumok 

alapján kerülnek 
kiválasztásra. 

A pótlási költségek a 
tervezettnél előbb 

jelentkeznek. 

3 2 Tapasztalt műszaki 
ellenőrrel és szigorú 

műszaki ellenőrzéssel 
elkerülhető a nem 

megfelelő minőségű 
anyagok használata. 

A programokon tervezett 
látogatószám 

növekedése nem a 
terveknek megfelelően 

alakul. 

3 2 Költséghatékony 
marketing eszközök 

alkalmazása 

Intézményi kockázatok  

A projekteket támogató 
(együttműködő) 
partnerek és a 

projektgazda közötti 
kapcsolat megromlik. 

1 2 Folyamatos 
kommunikáció az 
érintettek közt a 

projektmenedzsment 
segítségével. 

Közigazgatási, esetleg 
üzemeltetői változások. 

2 1 Megfelelő feladat- és 
illetékességi kör 

átadással áthidalható a 
változás. 

A feladatok meghaladják 
a munkaszervezet 

képességeit. 

1 2 A munkaszervezet 
feladatok ellátására a 

HACS jelentős 
tapasztalattal rendelkező 
szakembereket választ ki. 
A feladatok és felelősségi 
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körök külön pontosításra 
kerülnek. 

A megvalósítás során 
előkerülhetnek olyan 

előre be nem tervezett 
feladatok, költségek, 

amelyek a 
megvalósításban 
résztvevők között 

konfliktusok 
kialakulásához 
vezethetnek. 

2 2 Részletes 
feladatmegosztásban 
való megállapodás, 

következetesen 
alkalmazott eljárásrend, 
rendszeres ellenőrzés. A 

projekt kezdetétől 
folyamatos tájékoztatás, 

egyeztetések, 
megbeszélések 

szervezése. Szervezeti 
tevékenységekre 

vonatkozó 
visszacsatolások. 

 

4. A stratégia jövőképe 
Kiskörös a hagyományok és a kultúra városa, ahol a múlt értékei a jelen 

mozgatójává váltak, ahol mindenki megtalálja azt a kulturális és közösségi cselekvést, 

amely a városban marasztalja. 
 

5. A stratégia célhierarchiája 
A Helyi Akciócsoport a fejlesztési stratégia megalkotásakor a következő módszertan 

alapján építette fel a célhierarchiát: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
Általános projektcél Specifikus célok eredménye Általános, közvetett 

hatások 

 
 

saját szerkesztés 
 
 
 

Projektünk közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Kiskőrös 
népességmegtartó képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához 

 

- 1. A helyi társadalom megújítása a 300 éves soknemzetiségű város 
közösségeinek fejlesztése 

 

- 2. A helyi gazdaság hagyományokon alapuló, ill. értékmegőrzésre és 
értékteremtésre irányuló, közösségi alapú fejlesztése 

 

- 3. Történelmi hagyományokon alapuló városi identitás erősítése 
 
 



35 

Projektünk közvetlen stratégiai célja: 

- A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása 
 
 

Specifikus céljaink: 

- 1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - 
Kulturális, rekreációs és közösségi terek megújítása, eszközbeszerzés 

 

- 2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési 
kapacitásuk bővítése 

 
Specifikus célok meghatározásának indoklása: 
 
 

S1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, 
rekreációs és közösségi terek megújítása, eszközbeszerzés 
 

A helyzetfeltárás alapján, az Akcióterületen jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő méretű 

és felszereltségű helyszín, ahol a településen működő civil szervezetek és közösségek 

tevékenységüket végezhetnék. A Petőfi Sándor Művelődési Ház a folyamatosan bővülő saját 

tevékenysége mellé nem képes befogadó házként a helyi közösségi élet központjaként is 

működni. Jelentős, jól azonosítható problémaként jelentkezett civil oldalról, hogy a helyi 

identitás megerősítésében fontos hagyományok ápolásának, bemutatásának, tovább 

élésének jelenleg nincsenek meg az infrastrukturális keretei. Hasonlóan gondként jelent 

meg, hogy a kis helyi gazdaságok nem találják kapcsolatukat a település lakosságával, illetve 

a településen nagy hagyománnyal bíró gasztrokulturális események is ideiglenes, bizonytalan 

infrastruktúrára tudnak támaszkodni. 

A specifikus célunk olyan megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító 

megoldások kialakítása, ahol lehetőség nyílik kulturális, közösségi programok szervezésére, 

lebonyolítására, a szabadidő-eltöltés minőségének javításával. Célunk a közösségi önképzési 

folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása, a közösségi bevonásra építő 

irányítás megvalósításával. Ezt kívánjuk erősíteni, az eszközök beszerzésének támogatásával. 

A helyi civil szervezetek infrastruktúrájának kiépítésével, közösségi terek kialakításával 

megindulhat a helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása a 

kulturális intézmények, a civil, a kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének 

keretében. Megvalósulhatnak szakmaismertető és bemutató programsorozatok, kiállítások, 

helyi tehetségek, kreatív személyek sikeres életpályák bemutatása, vándorkiállítások, a helyi 

identitás és kötődés erősítése érdekében. 
 

A specifikus cél megvalósításához a HKFS előkészítése során felmérések történtek a 
településen a közösségi tevékenységre alkalmas, jelenleg kihasználatlan épületekről és 
szabadtéri közösségi helyszínekről. A költségvetés kialakításakor a HACS alapelvként 
fogalmazta meg, hogy csak olyan infrastrukturális fejlesztéseket indíthat el, amelyek 
biztosan befejeződnek, és fenntarthatóak. 
 
 

S2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk bővítése 
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A helyzetfeltárás és az előkészítés során lebonyolított interjúk, az azokból következő SWOT 
alapján jelentős gond a szervezetek elszigetelt működése, és a települési események 
pontszerűsége. Ennek megszüntetésére a specifikus cél megvalósításának egyik alapelve a 
szervezeti együttműködések kialakítása. Erre a HACS a specifikus cél megvalósítás érdekében 
kialakított intézkedések mindegyikében kiemelten figyelni kíván. 
 
Az Akcióterületen működő civil és nemzetiségi szervezetek egyik jelentős problémája a helyi 
közösségszervezési tevékenységek gyengesége. A specifikus cél megvalósításával azt kívánjuk 
elérni, hogy a erősödjenek a helyi identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, 
honismereti, helyi örökség programok. Felelevenedjenek, és a jelenben is értelmezhető 
módon velünk éljenek helyi sajátosságokra épülő hagyományok, megtartásra kerüljenek a 
közösség régi ünnepei. Célunk, hogy település közelgő 300. évfordulójához kapcsolódva 
megtörténjen a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi 
eszközök elektronikus formában történő bemutatása; kiadványok készítése, rendezvények 
szervezése a város közösségei irányításával, munkájával. Célunk, hogy a települési kohézió 
erősítése érdekében folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet 
fenntartó egyeztetési megoldásokat alakítsunk ki és működtessünk. Az 1. számú specifikus 
cél eredményes megvalósulása, az abból következő „Kulcsprojekt” remélt eredményeként 
megújított infrastruktúra lehetőséget ad a település civil szervezetinek otthonra 
találására, megerősödésére. A „Kulcsprojekt” megvalósítása erősíti a civil szervezeteket a 
helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő 
tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, 
adományozói kultúra fejlesztése stb.) fejlesztésében. A specifikus cél eredményes 
megvalósítása segíti a jelenleg hiányzó helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési 
megoldások népszerűsítését, kialakítását és elterjesztésé a településen jól körülhatárolt 
kisközösségekben. Beszerzői, termelői közösségek épülhetnek ki, megindulhat a 
helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése, ezzel segítve a helyi termelői mikro és 
kisvállalkozásokat, őstermelőket és kistermelőket. 
 

A specifikus célhoz rendelt intézkedések kialakításakor az Akciócsoport figyelembe vette a 
rendelkezésre álló ESZA forrás összegét. Ennek alapján határoztuk meg az intézkedések és 
számát, és időzítését. 
 

Specifikus célokhoz rendelt intézkedések szempontjai: 
 

- Az ERFA forrásból megvalósuló fejlesztések tartalommal megtöltését segítsék elsősorban 
az ESZA forrást felhasználó intézkedések. 

- Az intézkedések egymásra épülve szolgálják a célok megvalósulását 
 

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések kialakításán 
 

 1.. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, 
rekreációs és közösségi terek megújítása 

 

 1.1. Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása(ERFA) 

1.2. Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA) 

 1.3. Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések 
(ERFA) 

1.4   Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának és 

felújításának támogatása (ERFA) 
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 2.. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, közösségszervezési kapacitásuk 
bővítése 

2.1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását 
erősítő tevékenységek támogatása (ESZA) 

 
2. 2. Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események támogatása 

(ESZA) 

2. 3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató 
események támogatása (ESZA) 

 

2. 4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása (ESZA) 

2. 5.. Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek fejlesztése 
(ESZA) 

 

  

Beavatkozási területek 
Specifikus célok 

1 2 
 

1 
 

Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása 

 

X 
 

 

 

2 
 

Roma Alkotóház megvalósítása 

 

X 
 

 

 

3 
Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb 
infrastrukturális fejlesztések 

 

X 
 

 

 

4 
Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek 
közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek 
támogatása 

 

 

 

X 

 

5 
Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális 
események támogatása 

 

 
 

X 

 

6 
A város történeti hagyományait, 
társadalomtörténetét bemutató kiadványok és 
programok támogatása 

  

X 

 

7 
Települési és tematikus együttműködési programok 
támogatása 

 

 
 

X 

 

8 
Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok 
együttműködéseinek fejlesztése 

 

 
 

X 

 
9 Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés 

és közösségi tér létrehozásának és felújításának 

támogatása (ERFA) 

 

 
x 

 

 
Specifikus célokhoz rendelt intézkedések és indikátorok 
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Intézkedés / indikátor Városfejlesztés: 
Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy 
kereskedelmi 
épületek (m2) 

Városfejlesztés: Városi 
területeken létrehozott 
vagy helyreállított 
nyitott terek (m2) 

A kormányzati, 
önkormányzati, 
ill. társadalmi 
partnerek vagy 
nem 
önkormányzati 
szervezetek által 
a HFS keretében 
tervezett és 
végrehajtott 
programok 
száma (db) 

1. A közösségszervezés 
infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése - Kulturális, rekreációs 
és közösségi terek megújítása 

   

1.1Kulcsprojekt: Hagyományok Háza 
megvalósítása (ERFA) 

140 1.1 és 1.2 együttesen 160 - 

1.2Roma Alkotóház megvalósítása 
(ERFA) 

40  0 - 

1.3Civil szervezetek tevékenységét 
segítő egyéb infrastrukturális 
fejlesztések (ERFA) 

  7 (nem 
program, 
indikátor 
szinten nem 
jelenik meg) 

1.4   Civil szervezetek tevékenységét 

segítő eszközbeszerzés és közösségi 

tér létrehozásának és felújításának 

támogatása (ERFA) 

 

  3 

 
 

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

Városfejlesztés: 
Városi 
területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított 
nyitott terek 
(m2) 

A kormányzati, 
önkormányzati, ill. 
társadalmi partnerek 
vagy nem önkormányzati 
szervezetek által a HFS 
keretében tervezett és 
végrehajtott programok 
száma (db) 

2. Civil és nemzetiségi szervezetek 
megerősítése, közösségszervezési 
kapacitásuk bővítése 

   

2.1. Hagyományok bemutatását 
szolgáló, kisebbségek 
közösségeinek aktivitását erősítő 
tevékenységek támogatása (ESZA) 

  8 

2.2 Identitás erősítésére alkalmas 
gasztro-kulturális események 
támogatása (ESZA) 

  9 
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2.3. A város történeti hagyományait, 
Kiskőrös társadalomtörténetét 
bemutató események támogatása 
(ESZA) 

  2 

2.4. Települési és tematikus 
együttműködési programok 
támogatása (ESZA) 

  3 

2.5. Hagyományokon alapuló helyi 
gazdaságok együttműködéseinek 
fejlesztésébe (ESZA) 

  2 

 
Projektszinten tehát 24 program megvalósulását vállaljuk. 

 

Projektszintű indikátorok 
 

Indikátor mértékegysé 
g 

Célérték projektzárásig 

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy 
renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 

m2 180 

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott 
vagy helyreállított nyitott terek 

m2   160 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési 
stratégiával érintett települések lakosságszáma 

fő 14.452 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi 
partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek 
által a HFS keretében tervezett és végrehajtott 
programok száma 

db 24 

 
 

6. Cselekvési terv 
 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

1. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Hagyományok Háza 

Kulcsprojekt Igen 
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Indoklás, 
alátámasztás 

A helyzetfelmérésből fakadóan, és a helyi szervezetekkel lezajlott 
egyeztetések, majd projektjavaslatok alapján azonosította a HACS a 
település közösségeinek legnagyobb problémájaként a közösségi 
helyek szűkösségét. A Kiskőrösi Hagyományok Háza történelmi, 
kulturális és nemzetiségi hagyományok ápolására és továbbéltetésére 
tervezett városi intézmény, amelyet a helyben működő civil kulturális 
egyesületek, és nemzetiségek befogadó otthonaként szándékozik 
megvalósítani a Helyi Akciócsoport. A jelenlegi Művelődési Ház 
kapacitását jelentősen meghaladják a városban felmerülő igények. A 
Hagyományok Háza szolgáltató központ, amely termekkel, 
infrastruktúrával várja a jelentkező civil szereplőket. A közösség 
egyetértő támogatásával önkormányzati tulajdonon megvalósuló 
fejlesztés, amely közcéllal történik ugyan, de az önkormányzat 
vagyonát gyarapítja A HKFS célja, hogy a további intézkedések 
segítségével létrejövő kulturális és nemzetiségi programok központja 
lesz a megújuló épület. A tervezett intézkedést alátámasztják a SWOT 
analízis pontjai is, a „közösségi helyek szűkössége, minőségi 
hiányosságaik” általános gyengeségként jelenik meg.  

 
 

Specifikus cél: 
1. Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, fizikai rehabilitáció  

2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 
növelése 

 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

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 végrehajtott eszközbeszerzés, gépbeszerzés, építés, 
felújítás. 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A „Hagyományok Háza kulcsprojekt” intézkedés keretében a 
településen az a fejlesztés valósulhat meg, amelyre közösségfejlesztési 
szempontból valóban szükség van és egyébként nem pályázható meg 
más pályázati kiírásból. A kulcsprojektnek multiplikátor, tovagyűrűző 
hatása is van, azaz sok esetben az előfeltételét képezi a CLLD 
programban végrehajtott további intézkedéseknek. 

 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Az akciócsoporthoz területén működő települési önkormányzat, 
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit kft. 
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A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

A létrejövő fejlesztés önmagában vagy a már meglevő elemekkel 
együtt életképes, működőképes. 

Jelenleg üresen álló, funkció nélküli épületben kerül kialakításra a 
Hagyományok Háza 
A leírtak alapján a projekt majdani működtetése alaposan átgondolt, 
gazdasági 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 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: 
ERFA 
  85.001.625 HUF (1 db támogatott projekt ) 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

A felhívás tervezett megjelenése: 2018. május 25. 
A támogatott projekt megvalósulása:  2020. december 31. 

 
 
 

2. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Roma Alkotóház megvalósítása 

Kulcsprojekt Nem 
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Indoklás, 
alátámasztás 

A települési felmérések alapján a roma kisebbség integrációja erősen 
köthető az általuk végzett kulturális tevékenységez. A Helyi 
Akciócsoport fontosnak tartja, hogy mind a roma közösségen belül, 
mind a város közösségében mindenki találja meg a helyét, erősödjön 
egymás elfogadása, ezzel is a város lakóinak kohéziója. Jelenleg a roma 
kisebbség sem rendelkezik önálló kulturális helyszínnel. Az intézkedés 
célja, hogy olyan környezet kerüljön kialakításra, amely megszünteti 
ezt a problémát, teret ad és befogad. A SWOT analízis kimutatja, a 
kisebbség számára nincs megfelelő helyszín a tehetséggondozásra, 
kulturális értékek őrzésére. 

 

Specifikus cél: 
1. Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, fizikai rehabilitáció 
2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 

növelése 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Jelenleg kihasználatlan közösségi épület felújítása és felszerelése 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Kiskörösön számos olyan szociális és integrációs program valósult meg, 
amely a városban élő roma kisebbséget célozta. A Helyi Akciócsoport 
célja, hogy a Hagyományok Háza kulcsprojekthez kapcsolódóan egy 
Roma Alkotóházat is létrehozzon a településen élő tehetséges 
romaművészek, és a roma gyerekek és fiatalok felkarolására. Az 
intézkedés megvalósítása növeli a településen belül a különböző 
csoportok közötti elfogadást, ez által a belső kohéziót. A művelet más 
forrásokból nem támogatható 

 

 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

A művelet célcsoportja a városban elkülönülten élő roma kisebbség. 
Tágabb értelemben az akcióterület teljes lakossága 

 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

A fejlesztés helyszíne megfeleljen az alábbi kritériumoknak: 1. A 
célcsoport számára könnyen megközelíthető, 2. Alkalmas alkotó 
művészeti tevékenységre, 3. Képes legyen egyszerre befogadni 
csoportokat foglalkozásokra 

 

Tervezett forrás: 
ERFA 
bruttó  19.836.214 HUF (1 darab  támogatott projekt 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

A felhívás tervezett megjelenése: 2018.  augusztus 9. 
A támogatott projekt megvalósulása:  2021. október 1. 

 
 
 

3. Számú intézkedés 
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Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális 
fejlesztések 

Kulcsprojekt Nem 

 

Indoklás, 
alátámasztás 

Az előkészítés elemzései során egyértelműen kiugrott problémaként 
jelentkezett a szervezetek részéről, hogy nem áll rendelkezésre olyan 
forrás, amely segítségével a működésükhöz szükséges alapvető 
beszerzéseket megvalósítsák 

Specifikus cél: Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk növelése 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Kisléptékű infrastruktúra és eszközbeszerzésre irányuló felhívás 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Jelenleg sem hazai, sem nemzetközi forrásokból nem lehetséges az 
akcióterület civil szervezeti számára a működéshez szükséges alapvető 
eszközök beszerzéséhez támogatás elnyerése. A tagság anyagi 
szerepvállalását azonban jelentősen meghaladják a beruházások. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Non-profit szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok. 
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A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

Alapelvek 
Támogatásban az együttműködés vezetője részesül, aki a pályázó. 

Az együttműködésben részt vehetnek magánszemélyek, helyi 
kisebbségi önkormányzatok, helyi egyházközségek, helyi vállalkozók. 

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztéseket térítésmentesen 
veheti igénybe az arra érdeklődő közösség. Megtalálhatóak digitális 
formában a HACS honlapján, a támogatottaknál, helyi rendezvényeken 
vagy a hagyományok Házának gyűjteményeiben. 

A projekt célok indokoltak és megfelelnek az intézkedés által 
meghatározott céloknak. 
A projektek csak együttműködésben valósulhatnak meg. 
Szükséges az együttműködések dokumentum formájában történő 
igazolása a pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési 
szerződés, szándéknyilatkozat). 
A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel 
rendelkező szervezet támogatható. 
A kiválasztási kritériumok 
Előnyben részesül az a projekt, amely kapcsolódik további a HKFS 

keretében támogatott fejlesztéshez. 

Előnyben részesül az a projekt, amely több mint két szervezet 
együttműködésen alapulva hozzá járul a térség civil, egyházi és 
önkormányzati összefogásának erősödéséhez 

 

Tervezett forrás: 
ERFA 
Bruttó  14.328.144 HUF (7 darab támogatott projekt) 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése:  2019. június 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30 

 
 
 

4. Számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Hagyományok bemutatását szolgáló, a kisebbségek közösségeinek 
összefogáson alapuló aktivitását erősítő tevékenységek támogatása 

Kulcsprojekt Nem 
Indoklás, 
alátámasztás 

A település jelentős történelmi, kulturális, gasztronómiai 
hagyománnyal rendelkezik. Az itt élő emberek büszkék múltjukra, 
hagyományaikra. E hagyományok ápolása főként a civil szervezetek, 
egyházak, önkormányzatok feladata. Ennek az örökségnek ápolását, 
begyűjtését, bemutatását és megőrzését veszi célba az intézkedés. A 
civil szervezetek túlnyomó többsége már bizonyította fennállása óta 
létjogosultságát, hiánypótló szerepét működési területén. Az itt élők 
ismerik, támaszkodnak e közösségek munkájára, sok esetben a 
kötelező feladatellátások terén is. Fontos tehát, hogy a civil szférában 
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 tevékenykedő szervezeteink megfelelő infrastrukturális hátterét, 
céljaik eléréséhez szükséges támogatottságát a fejlesztési források 
allokálása során figyelembe vegyük. 
Az intézkedés megalkotásának alapja az e témakörben nagy számban 
beérkezett projektjavaslat, a fórumokon elhangzottak, valamint a 
SWOT elemzés fejezet megállapításai. 

Specifikus cél: 1. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 
növelése 

 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Támogatni kell azokat a civil szervezeteket, egyházakat, kisebbségi civil 
szervezeteket, amelyek a helyi hagyományőrzés feltételeinek 
megteremtésével, továbbvitelével, közösségteremtéssel kívánnak 
tevékenykedni.      A      támogatás      felhasználható a      tevékenység 
végrehajtásához szükséges szolgáltatások beszerzésére és marketingre 
is. 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A hagyományőrzés fogalomköréből a következőkre irányul az 
intézkedés: helytörténet bemutatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, 
hagyományos berendezési tárgyak begyűjtése-bemutatása, 
tradicionális viseletek begyűjtése-bemutatása, népzenei és tánc 
hagyományok életben tartása, eszközeinek begyűjtése-bemutatása, 
kézműves hagyományok eszközeinek begyűjtése-bemutatása, a 300 
éves város polgári hagyományainak megjelenítése. 
Az intézkedés keretében támogatott fejlesztések más programból, 
ilyen formában nem támogathatóak. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Non-profit szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok. 

 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

Alapelvek 
Támogatásban az együttműködés vezetője részesül, aki a pályázó. 

Az együttműködésben részt vehetnek magánszemélyek, helyi 
kisebbségi önkormányzatok, helyi egyházközségek, helyi vállalkozók. 

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztéseket térítésmentesen 
veheti igénybe az arra érdeklődő közösség. Megtalálhatóak digitális 
formában a HACS honlapján, a támogatottaknál, helyi rendezvényeken 
vagy a hagyományok Házának gyűjteményeiben. 

A projekt célok indokoltak és megfelelnek az intézkedés által 
meghatározott céloknak. 
A projektek csak együttműködésben valósulhatnak meg. 
Szükséges az együttműködések dokumentum formájában történő 
igazolása a pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési 
szerződés, szándéknyilatkozat). 
A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel 
rendelkező szervezet támogatható. 
A kiválasztási kritériumok 
Előnyben részesül az a projekt, amely kapcsolódik továbbiak 

keretében támogatott fejlesztéshez. 

Előnyben részesül az a projekt, amely több mint két szervezet 
 együttműködésen alapulva hozzá járul a térség civil, egyházi és 

önkormányzati összefogásának erősödéséhez 
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Tervezett forrás: ESZA 
Bruttó 28 575 000 HUF ( 8 db támogatott projekt) 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése:  2018. július 3. 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30. 

 
 
 

5. Számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Identitás erősítésére alkalmas gasztrokulturális események 
támogatása 

Kulcsprojekt Nem 
 

Indoklás, 
alátámasztás 

Kiskörösön az együtt élő nemzetiségeknek köszönhetően különösen 
erős az étkezési szokások sokfélesége. Az előkészítő tanulmányok, és a 
lebonyolított interjúk azt mutatják, hogy nagyon nagy az igény 
ezeknek a hagyományoknak a továbbélésére, átörökítésére. A város 
története egyben szorosan összekapcsolódik a szőlőművelés és a bor 
kultuszához. Az intézkedés célja, hogy a közösségi összetartozást 
erősítő az étkezés és a bor témaköréhez kapcsolódó programokat, 
tevékenységeket támogasson. 

 

Specifikus cél: 
1. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 

növelése 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Támogatni kell kisebbségi önkormányzatokat, civil szervezeteket és 
egyházakat tematikus rendezvénysorozatok megszervezésében és 
lebonyolításában. 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A helyi életminőség fejlesztése és a közösségteremtés, mint a HKFS 
egyik fő célkitűzés nem csak a civil szektor megerősödését szeretné 
elérni. Egy-egy helyi gasztrokulturális rendezvény/fesztivál, 
gasztronómiai hagyomány bemutatása, megrendezése kívánó esélyt 
ad a közösségteremtésre, továbbá növeli a helyi emberek 
identitástudatát. 
Az intézkedés keretében támogatott fejlesztések más programból, 
ilyen formában nem támogathatóak. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Kisebbségi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházközségek 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

A projekt kizárólag minimum 2 szereplő együttműködésben 
megvalósulhat meg. Támogatásban az együttműködés vezetője 
részesül, aki a pályázó. 

Az együttműködésben részt vehetnek helyi civil szervezetek, helyi 
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 egyházközségek, helyi vállalkozók, magánszemélyek, önkormányzati 
intézmények, kisebbségi önkormányzatok 
A projekt eredményekét megvalósuló rendezvényeket 
térítésmentesen veheti igénybe a jelen lévő közönség 
Szükséges az együttműködések dokumentum formájában történő 
igazolása a pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési 
szerződés, szándéknyilatkozat). 
A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel 
rendelkező szervezet támogatható 

Tervezett forrás: ESZA 
Bruttó 24.074.323 HUF (9 db  támogatott projekt 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése: 2018.  július 2. 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30. 

 
 
 

6. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét 
bemutató kiadványok és programok támogatása 

Kulcsprojekt Nem 

 

Indoklás, 
alátámasztás 

A település 300 éves évfordulója kiváló alkalom a múlt 
feltérképezésére, feldolgozására. A HKFS egyik intézkedéseként ezt az 
eddig hiányzó tevékenységet kívánja támogatni, ezzel is erősítve a 
település lakói identitását, és a belső kohéziót. 

Specifikus cél: 1. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 
növelése 

 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Támogatni kell civil szervezeteket, egyházakat vagy kisebbségi 
önkormányzatokat, a helyi hagyományokat vagy nevezetességeket 
bemutató monográfiák, kiadványok, filmek megjelentetésében, 
makettek megalkotásában, hogy elindulhasson a „hagyaték” gyűjtése, 
digitalizálása, katalogizálása 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A projektek eredményeként elkészülő termékek beépíthetőek a 
továbbiakban a települési civil szervezetek munkájába, a hagyományok 
Háza alap tartalmát biztosítják. Más forrásból ez a tevékenység nem 
támogatható. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Kisebbségi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházközségek, 
magánszemélyek 

 

A kiválasztási 
kritériumok, 

A projekt eredményekét megvalósuló rendezvényeket, kiadványokat, 
egyéb termékeket térítésmentesen veheti igénybe városi közösség 
A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel 

alapelvek rendelkező szervezet támogatható 
Magánszemély kutatási terve, projektjavaslata támogatható 
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Tervezett forrás: 
ESZA 
Bruttó 8 572 500 HUF (2  támogatott projekt 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése: 2018. március 11. 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30. 

 
 
 

7. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Települési és tematikus együttműködési programok támogatása 

Kulcsprojekt Nem 
 

Indoklás, 
alátámasztás 

A HKFS egyik legfontosabb célja a helyzetfelmérés alapján, hogy a 
pontszerűen megvalósuló rendezvények, és az egymástól szeparáltan 
működő szervezetek között tematikus és területi alapon is 
együttműködéseket szorgalmazzon. 

 

Specifikus cél: 
1. Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, fizikai rehabilitáció 
2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 

növelése 
 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Innovatív, komplex, az akciócsoport egész területét lefedő 
közösségfejlesztési projektek támogatása a térségben élő 
lakóközösségek segítése érdekében. Kiemelten támogatandó 
fejlesztési téma az ifjúsági közösségek támogatása, valamint a 
települési döntéshozók, térségfejlesztési szereplők közötti 
együttműködés erősítése érdekében végzett szemléletformálás, 
ismeretátadás. Támogatható az akciócsoport térségén kívüli területre 
irányuló több napos tanulmányút (szállásköltség is). 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Az intézkedés kizárólagosan az akciócsoport egész térségét lefedő 
együttműködési projekteket támogatja, amelyeknél igazoltan 
bevonásra kerülnek a projekt célcsoportját képező szereplők a 
tervezésbe és megvalósításba egyaránt. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Az intézkedés célcsoportját a térségben lakó közösségek, különösen a 
fiatalok, települési döntéshozók, térségfejlesztési szereplők képezik. 
Pályázhatnak non-profit szervezetek, egyházak, kisebbségi 
önkormányzatok. 

 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

A leírtak alapján a projekt megvalósulása iránti igény egyértelműen 
alátámasztott. 

A projekt megvalósítása a célcsoportot képező közösség körében 
jelentős mértékben támogatott a leírtak alapján. 

A leírtak alapján a projekt megvalósításában a célcsoportot képező 
közösség jelentős része közreműködik majd. 

A projekt fejlesztési témája az ifjúsági közösségek támogatása, vagy a 
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 települési döntéshozók, térségfejlesztési szereplők közötti 
együttműködés erősítése érdekében végzett szemléletformálás, 
ismeretátadás. 

A projekt lebonyolítását a projektgazda 12 hónapnál hosszabb 
időtartamban tervezi megvalósítani. 

A projektgazda megfogalmazza a projekt megvalósításába bevonni 
tervezett partnerszervezetek tervezett számát, továbbá bemutatja, 
hogy a megvalósítást követően milyen módon fogja igazolni ezt. 

Tervezett forrás: ESZA 
Bruttó 13.390.677 HUF (3 db támogatott projekt 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése: 2018.  július 2.A támogatott 
projektek megvalósulása: 2022.07.30. 

 
 
 

8. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek 
fejlesztése 

Kulcsprojekt Nem 
 

Indoklás, 
alátámasztás 

A HKFS előkészítése átfogó képet adott a helyi termékek 
előállításának, értékesítésének sajátosságairól, felvázolta a település 
számára célszerű továbblépési, fejlesztési irányokat. A HACS többek 
között javaslatot tesz a helyi termelők együttműködésen alapuló 
fejlesztésére. A koncepció hátterét az adja, hogy sok termelő nagy 
tapasztalattal és kialakult vevőkörrel rendelkezik, akik szívesen 
kijárnak és háztól vásárolnak. Sok még nem termelőként regisztrált 
lakos rendelkezik termelési és ételkészítési hagyományos tudással. 
Azonban az is megállapítható, hogy vannak termelők, akik egyelőre 
nem állnak készen a vásárlók fogadására, sem a szükséges tudás, sem 
az infrastrukturális háttér nem áll rendelkezésükre. Indokolt a 
település helyi szereplőinek széleskörű együttműködésén alapuló 
programok megvalósítása a helyi termékek és szolgáltatások 
vásárlásának, fogyasztásának elősegítése érdekében fókuszba állítva a 
helyi értékeket és kiváló minőséget. 

 

Specifikus cél: 
1. Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, fizikai rehabilitáció 
2. Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk 

növelése 
 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Az akciócsoport egész területét lefedő helyi termék, helyi szolgáltatás 
témájú együttműködések előkészítéséhez, megalakításához, az 
együttműködés fejlesztéséhez kapcsolódó hálózati projektek 
támogatása. A hálózatok célja, hogy olyan közösségi jellegű 
fejlesztéseket valósítson meg, amelyek a hálózat tagjainak egy 
egységes és rendezett megjelenést kölcsönöz, valamint szolgálja a 
helyi termékek, szolgáltatások népszerűsítését, a szemléletformálást, a 
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 helyi értékek megőrzését és a helyi gazdaság fejlődését. Támogatható 
tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott 
rendezvényszervezés, képzés, felmérések, egyéni tanácsadás és 
mentorálás, a szükséges tudásátadás, hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatok megismerése, közös marketingstratégia kidolgozása és 
megvalósítása. 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Az intézkedés sajátos célja egy az Akcióterületet lefedő, a helyi termék 
előállítókat, helyi szolgáltatókat és más kapcsolódó szereplőket is 
bevonó (pl. civil szervezetek) formalizált együttműködés létrehozása, 
amelynek komplex támogatására más operatív program, illetve a VP 
kiírások keretében nincs lehetőség. A program lényege, hogy a 
szereplők aktívan tudják használni a hagyományos és az új élelmiszer-
ellátási csatornákat, amely alkalmazásához az együttműködésből 
származó előnyökön keresztül jutnak. Kiegészítés a VP REL 
programjához. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Az Akcióterületen működő nonprofit szervezet, nonprofit kft, szociális 
szövetkezet, vagy minimum 5 termelő összefogása 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

A leírtak alapján a projekt megvalósulása iránti igény egyértelműen 
alátámasztott. 

A projekt szolgálja a helyi értékek tudatosítását, megőrzését. 

A projekt szolgálja a térségben lakók minőségi helyi termékekkel, 
szolgáltatásokkal való ellátását. 
A projekt szolgálja a helyi termékek bemutatását. 

Tervezett forrás: ESZA 
Bruttó 8 720 455 HUF (2 db támogatott projekt) 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése: 2018. március 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30. 

 

 

9. számú intézkedés 
 

Beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése 

Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi tér 

létrehozásának és felújításának támogatása (ERFA) 

 Kulcsprojekt Nem 
 

Indoklás, 
alátámasztás 

Az előkészítés elemzései során egyértelműen kiugrott problémaként 
jelentkezett a szervezetek részéről, hogy nem áll rendelkezésre olyan 
forrás, amely segítségével a működésükhöz szükséges alapvető 
beszerzéseket megvalósítsák 
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Specifikus cél: 

a) Beltéri közösségi tér, szakköri-, csoport- és klubhelyiségek kialakítása, 

ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, felújítások 

b) Tárgyi eszközök beszerzése 

c) kültéri közösségi tér kialakítása, felújítása 

d) Kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (festés- mázolás, stb.) 

 

 

 

d) Kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (festés- mázolás, stb.) 

d) Kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (festés- mázolás, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása 

Jelenleg kihasználatlan közösségi épület felújítása és felszerelése 

 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Jelenleg sem hazai, sem nemzetközi forrásokból nem lehetséges az 
akcióterület civil szervezeti számára a működéshez szükséges alapvető 
eszközök beszerzéséhez támogatás elnyerése. A tagság anyagi 
szerepvállalását azonban jelentősen meghaladják a beruházások. 

A művelet / helyi 
felhívás 
célcsoportja 

Non-profit szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok. 

A kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

Támogatásban az együttműködés vezetője részesül, aki a pályázó. 

Az együttműködésben részt vehetnek magánszemélyek, helyi 
kisebbségi önkormányzatok, helyi egyházközségek, helyi vállalkozók. 

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztéseket térítésmentesen 
veheti igénybe az arra érdeklődő közösség. Megtalálhatóak digitális 
formában a HACS honlapján, a támogatottaknál, helyi rendezvényeken 
vagy a hagyományok Házának gyűjteményeiben. 

A projekt célok indokoltak és megfelelnek az intézkedés által 
meghatározott céloknak. 
A projektek csak együttműködésben valósulhatnak meg. 
Szükséges az együttműködések dokumentum formájában történő 
igazolása a pályázat benyújtásával egyidejűleg (pl.: együttműködési 
szerződés, szándéknyilatkozat). 
A HACS akcióterületén bejegyzett, legalább 12 hónapja itt székhellyel 
rendelkező szervezet támogatható. 
A kiválasztási kritériumok 
Előnyben részesül az a projekt, amely kapcsolódik további a HKFS 

keretében támogatott fejlesztéshez. 
Előnyben részesül az a projekt, amely több mint két szervezet 
együttműködésen alapulva hozzá járul a térség civil, egyházi és 
önkormányzati összefogásának erősödéséhez 
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Tervezett forrás: ERFA 
Bruttó 10 005 126.- Ft 

     (3 db támogatott projekt) 

Forrás ütemezése: nem releváns 

A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

Az első felhívás tervezett megjelenése: 2020.12.18 
A támogatott projektek megvalósulása: 2022.07.30. 
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek 
 
Sor-
szám 

Megnevezés 
(legfeljebb 1-
2 szó) / 
Kulcsprojekt 
(K)                   – 
amennyiben 
releváns 

Indoklás, 
alátámasztás 
(legfeljebb 4-5 
mondat) 

Specifikus cél 
(legfeljebb 1-
2 szó) 

Támogatható 
tevékenységek 
(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 
(legfeljebb 4-5-
mondat) 

Célcsoport 
(legfeljebb 
1-2 szó) 

Forrás 
(ezer Ft)1 

Tervezett 
időintervallu m 
(év, hónap) 

1. Hagyományo 
k háza (K) 

A helyzetfeltárás 
alapján 
kimutatható, hogy 
hiányzik olyan 
helyszín, ahol a 
jelenleg működő 
művelődési ház 
koncepciójába nem 
illeszkedő 
hagyományok 
őrzését, 
továbbörökítését 
lehetővé tevő 
közösségi 
programok 
megvalósulhatnak. 

Közösségi 

terek 

infrastruktur 

ális 

fejlesztése, 

fizikai 

rehabilitáció; 

Civil és 

nemzetiségi 

szervezetek 

megerősítése 

- Infrastrukturális beruházás 
(épületrehabilitáció) 
- az épület funkcióinak 
kialakítása 
- az épület funkcióihoz 
tartozó kiegészítő 
tevékenységek 
megvalósítását szolgáló 
eszközbeszerzések 

Korábban már 
megvalósult 
fejlesztések, pl.: 
A Petőfi szülőháza és 
János Vitéz 
Látogatóközpont; 
Művelődési Ház nem 
alkalmasak a civil 
szervezetek 
„befogadó 
otthonaként” 
működni 

Az 
akciócsopor 
thoz 
területén 
működő 
települési 
önkormány 
zat, 
nonprofit 
szervezet, 
egyházi jogi 
személy, 
nonprofit 
kft. 

ERFA: 
 85 001,625 
e Ft 

2018. január – 

2020. február 

2. Roma 
Alkotóház 
megvalósítása 

A települési 
felmérések alapján 
a roma kisebbség 
integrációja erősen 
köthető az általuk 

Közösségi 

terek 

infrastruktur 

ális 

- Infrastrukturális beruházás 
(épületrehabilitáció) 
- az épület funkcióinak 
kialakítása 
- az épület funkcióihoz 

Önálló Roma 
Alkotóház 
létrehozása a 
településen élő 
tehetséges roma 

A művelet 
célcsoportja 
a városban 
elkülönülte 
n élő roma 

ERFA 
 19  
836,214e Ft 

 2018 augusztus- 

2021 október 

 

1 A forrás ezer és bruttó forintban került megadásra 
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  végzett kulturális 
tevékenységez. A 
Helyi Akciócsoport 
fontosnak tartja, 
hogy mind a roma 
közösségen belül, 
mind a város 
közösségében 
mindenki találja 
meg a helyét, 
erősödjön egymás 
elfogadása, ezzel is 
a város lakóinak 
kohéziója 

fejlesztése, 

fizikai 

rehabilitáció; 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 

tartozó kiegészítő 
tevékenységek 
megvalósítását szolgáló 
eszközbeszerzések 

művészek, és a roma 
gyerekek és fiatalok 
felkarolására. Az 
intézkedés 
megvalósítása növeli 
a településen belül a 
különböző csoportok 
közötti elfogadást, 
ez által a belső 
kohéziót. A művelet 
más forrásokból 
nem támogatható 

kisebbség   

3. Civil 
szervezetek 
tevékenységét 
segítő egyéb 
infrastrukturál 
is fejlesztések 

Az előkészítés 
elemzései során 
egyértelműen 
kiugrott 
problémaként 
jelentkezett            a 
szervezetek 
részéről, hogy nem 
áll      rendelkezésre 
olyan forrás, amely 
segítségével            a 
működésükhöz 
szükséges alapvető 
beszerzéseket 
megvalósítsák 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Kisléptékű infrastruktúra és 
eszközbeszerzésre irányuló 
felhívás 

Jelenleg sem hazai, 
sem nemzetközi 
forrásokból nem 
lehetséges az 
akcióterület civil 
szervezeti számára a 
működéshez 
szükséges alapvető 
eszközök 
beszerzéséhez 
támogatás 
elnyerése. A tagság 
anyagi 
szerepvállalását 
azonban jelentősen 
meghaladják a 
beruházások. 

Non-profit 
szervezetek 
, egyházak, 
kisebbségi 
önkormány 
zatok. 

ERFA 
 
14 328,144 
e Ft 

2018.  

augusztu

s 

2022. július  
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4. Hagyományok 
bemutatását 
szolgáló, a 
kisebbségek 
közösségeinek 
összefogáson 
alapuló 
aktivitását 
erősítő 
tevékenysége 
k támogatása 

A település 

jelentős 

történelmi, 

kulturális, 

gasztronómiai 

hagyománnyal 

rendelkezik. Az itt 

élő emberek 

büszkék múltjukra, 

hagyományaikra. E 

hagyományok 

ápolása főként a 

civil szervezetek, 

egyházak, 

önkormányzatok 

feladata. Az 

intézkedés 

megalkotásának 

alapja az e 

témakörben nagy 

számban 

beérkezett 

projektjavaslat, a 

fórumokon 

elhangzottak, 

valamint a SWOT 

analízis 

megállapításai. 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Támogatni kell azokat a civil 
szervezeteket, egyházakat, 
kisebbségi civil 
szervezeteket, amelyek a 
helyi hagyományőrzés 
feltételeinek 
megteremtésével, 
továbbvitelével, 
közösségteremtéssel 
kívánnak tevékenykedni. A 
támogatás felhasználható 
szolgáltatások beszerzésére 
és marketingre. 

A hagyományőrzés 

fogalomköréből a 

következőkre irányul 

az intézkedés: 

helytörténet 

bemutatása, 

nemzetiségi kultúra 

bemutatása, 

hagyományos 

berendezési tárgyak 

begyűjtése-

bemutatása, 

tradicionális 

viseletek begyűjtése-

bemutatása, 

népzenei és tánc 

hagyományok 

életben tartása, 

eszközeinek 

begyűjtése-

bemutatása, 

kézműves 

hagyományok 

eszközeinek 

begyűjtése-

bemutatása, a 300 

éves város polgári 

hagyományainak 

Non-profit 

szervezetek 

, egyházak, 

kisebbségi 

önkormány 

zatok. 

ESZA 
28 575 e Ft 

2018.  

július 

2022. július 
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     megjelenítése. 

Az intézkedés 
keretében 
támogatott 
fejlesztések más 
programból, ilyen 
formában nem 
támogathatóak. 

   

5. Identitás 

erősítésére 

alkalmas 

gasztrokulturá 

lis események 

támogatása 

Az előkészítő 
tanulmányok, és a 
lebonyolított 
interjúk azt 
mutatják, hogy 
nagyon nagy az 
igény az étkezési 
hagyományoknak a 
továbbélésére, 
átörökítésére. A 
város története 
egyben szorosan 
összekapcsolódik a 
szőlőművelés és a 
bor kultuszához. Az 
intézkedés célja, 
hogy a közösségi 
összetartozást 
erősítő az étkezés 
és a bor 
témaköréhez 
kapcsolódó 
programokat, 
tevékenységeket 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Támogatni kell kisebbségi 
önkormányzatokat, civil 
szervezeteket és egyházakat 
tematikus 
rendezvénysorozatok 
megszervezésében és 
lebonyolításában. 

A helyi életminőség 

fejlesztése és a 

közösségteremtés, 

mint a HKFS egyik fő 

célkitűzés nem csak 

a civil szektor 

megerősödését 

szeretné elérni. Egy-

egy helyi 

gasztrokulturális 

rendezvény/fesztivál 

, gasztronómiai 

hagyomány 

bemutatása, 

megrendezése 

kívánó esélyt ad a 

közösségteremtésre, 

továbbá növeli a 

helyi emberek 

identitástudatát. 

Az intézkedés 

Kisebbségi 

önkormány 

zatok, non-

profit 

szervezetek 

, 

egyházközs 

égek 

ESZA 
        24 
074,323 e Ft 

2018július- 

2022. július 



57 

      támogasson. SWOT 
analízis 
megállapításai 
szerint. 

  keretében 
támogatott 
fejlesztések más 
programból, ilyen 
formában nem 
támogathatóak. 

   

6. A város 

történeti 

hagyományait 

, Kiskőrös 

társadalomtör 

ténetét 

bemutató 

kiadványok és 

programok 

támogatása 

A település 300 
éves évfordulója 
kiváló alkalom a 
múlt 
feltérképezésére, 
feldolgozására. A 
HKFS egyik 
intézkedéseként 
ezt az eddig 
hiányzó 
tevékenységet 
kívánja támogatni, 
ezzel is erősítve a 
település lakói 
identitását, és a 
belső kohéziót. 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Támogatni kell civil 
szervezeteket, egyházakat 
vagy kisebbségi 
önkormányzatokat, 
magánszemélyeket a helyi 
hagyományokat vagy 
nevezetességeket bemutató 
monográfiák, kiadványok, 
filmek megjelentetésében, 
makettek megalkotásában, 
hogy elindulhasson a 
„hagyaték” gyűjtése, 
digitalizálása, katalogizálása 

A projektek 
eredményeként 
elkészülő termékek 
beépíthetőek a 
továbbiakban a 
települési civil 
szervezetek 
munkájába, a 
hagyományok Háza 
alap tartalmát 
biztosítják. Más 
forrásból ez a 
tevékenység nem 
támogatható. 

Kisebbségi 

önkormány 

zatok, non-

profit 

szervezetek 

, 

egyházközs 

égek, 

magánszem 

élyek 

ESZA 
8 572, 500 e 
Ft 

2018. 

március- 

2022. július 

7. Települési és 

tematikus 

együttműköd 

ési programok 

támogatása 

A HKFS egyik 
legfontosabb célja 
a     helyzetfelmérés 
alapján,      hogy a 
pontszerűen 
megvalósuló 
rendezvények,      és 
az             egymástól 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Innovatív, komplex, az 
akciócsoport egész területét 
lefedő közösségfejlesztési 
projektek támogatása a 
térségben élő 
lakóközösségek segítése 
érdekében. Kiemelten 
támogatandó fejlesztési 

Az intézkedés 
kizárólagosan az 
akciócsoport egész 
térségét lefedő 
együttműködési 
projekteket 
támogatja, 
amelyeknél 

Az 
intézkedés 
célcsoportjá 
t a 
térségben 
lakó 
közösségek, 
különösen a 

ESZA 
13 390,677 e 
Ft 

2018. július 

2022. július 
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  szeparáltan 
működő 
szervezetek között 
tematikus és 
területi alapon is 
együttműködéseke 
t szorgalmazzon. 

 téma az ifjúsági közösségek 
támogatása, valamint a 
települési döntéshozók, 
térségfejlesztési szereplők 
közötti együttműködés 
erősítése érdekében 
végzett szemléletformálás, 
ismeretátadás. 
Támogatható az 
akciócsoport térségén kívüli 
területre irányuló több 
napos tanulmányút 
(szállásköltség is). 

igazoltan bevonásra 
kerülnek a projekt 
célcsoportját képező 
szereplők a 
tervezésbe és 
megvalósításba 
egyaránt. 

fiatalok, 
települési 
döntéshozó 
k, 
térségfejles 
ztési 
szereplők 
képezik. 
Pályázhatna 
k non-profit 
szervezetek 
, egyházak, 
kisebbségi 
önkormány 
zatok. 

  

8. Hagyományok 
on alapuló 
helyi 
gazdaságok 
együttműköd 
éseinek 
fejlesztése 

A HKFS 
előkészítése átfogó 
képet adott a helyi 
termékek 
előállításának, 
értékesítésének 
sajátosságairól, 
felvázolta a 
település számára 
célszerű 
továbblépési, 
fejlesztési 
irányokat. A HACS 
többek között 
javaslatot tesz a 
helyi termelők 
együttműködésen 

Közösségi 

terek 

infrastruktur 

ális 

fejlesztése, 

fizikai 

rehabilitáció; 

Civil és 
nemzetiségi 
szervezetek 
megerősítése 
, aktivitásuk 
növelése 

Az akciócsoport egész 
területét lefedő helyi 
termék, helyi szolgáltatás 
témájú együttműködések 
előkészítéséhez, 
megalakításához, az 
együttműködés 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
hálózati projektek 
támogatása. Támogatható 
tevékenység a fejlesztési cél 
elérése érdekében 
végrehajtott 
rendezvényszervezés, 
képzés, felmérések, egyéni 
tanácsadás és mentorálás, a 
szükséges tudásátadás, 

Az intézkedés 
sajátos célja egy az 
Akcióterületet 
lefedő, a helyi 
termék előállítókat, 
helyi szolgáltatókat 
és más kapcsolódó 
szereplőket is 
bevonó (pl. civil 
szervezetek) 
formalizált 
együttműködések 
létrehozása, 
amelynek komplex 
támogatására más 
operatív program, 
illetve a VP kiírások 

Az 
Akcióterület 
en működő 
nonprofit 
szervezet, 
nonprofit 
kft, szociális 
szövetkezet 
, vagy 
minimum 5 
termelő 
összefogása 

ESZA 
8 720, 455 e 
Ft. 

2019. június 

2022. július 
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  alapuló 
fejlesztésére. . 
Indokolt a 
település helyi 
szereplőinek 
széleskörű 
együttműködésén 
alapuló programok 
megvalósítása a 
helyi termékek és 
szolgáltatások 
vásárlásának, 
fogyasztásának 
elősegítése 
érdekében 
fókuszba állítva a 
helyi értékeket és 
kiváló minőséget. 

 hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatok megismerése, 
közös marketingstratégia 
kidolgozása és 
megvalósítása. 

keretében nincs 
lehetőség. 
Kiegészítés a VP REL 
programjához. 
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9 

 

Civil szervezetek 

tevékenységét 

segítő 

eszközbeszerzés 

és közösségi tér 

létrehozásának 

és felújításának 

támogatása 

Az előkészítés 
elemzései során 
egyértelműen 
kiugrott 
problémaként 
jelentkezett            
a szervezetek 
részéről, hogy 
nem áll      
rendelkezésre 
olyan forrás, 
amely segítségével            
a működésükhöz 
szükséges 
alapvető 
beszerzéseket 
megvalósítsák 

Civil és 

nemzetiségi 

szervezetek 

megerősítése , 

aktivitásuk 

növelése 

Kisléptékű infrastruktúra 
és eszközbeszerzésre 
irányuló felhívás 

Jelenleg sem hazai, 
sem nemzetközi 
forrásokból nem 
lehetséges az 
akcióterület civil 
szervezeti számára a 
működéshez 
szükséges alapvető 
eszközök 
beszerzéséhez 
támogatás 
elnyerése. A tagság 
anyagi 
szerepvállalását 
azonban jelentősen 
meghaladják a 
beruházások. 

Non-profit 

szervezetek , 

egyházak, 

kisebbségi 

önkormány 

zatok. 

 

ERFA 

10 005,126 e Ft 

 

2020. december-

2022. július  
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6.2 Együttműködések 

A HACS a HKFS megvalósítás során törekszik mind a belső, mind az Akcióterületen kívüli (hazai 

és lehetőség szerint nemzetközi) kapcsolatrendszerének bővítésére. 
 

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, az HACS által alkalmazott módszertan 
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 sok esetben formális együttműködéseket tartalommal töltik meg, és 
az identitásukban megerősödő kiskőrösiek büszke képviselőivé válnak városuknak. 
 

1. Specifikus cél: 

Civil és nemzetiségi szervezetek megerősítése, aktivitásuk növelése 
 
 

2. Indoklás, alátámasztás: 

A Helyi Akciócsoport a HKFS legfontosabb céljának az együttműködéseken alapuló 

hagyományápolást és az 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. 

Együttműködési programjaink ezért 3 szinten valósulnak meg: 

1. Helyi együttműködések a HKFS intézkedéseiben 

2. Együttműködések hasonló tevékenységet folytató HACS-okkal 

3. Nemzetközi együttműködések, amelyek a városban élők 

identitását erősítik 
 

3. Az együttműködés tervezett tématerületei: 

Nemzetiségi hagyományápolás – hazai és határon túli 

kapcsolatrendszer kialakítása 

1. Várostörténeti feldolgozások hazai gyakorlatának megismerése 

2. Helyi termelői együttműködések kialakítása – hazai szintű 

együttműködések (Térségben: Leader HACS együttműködés) 

3. Közösségfejlesztési study tour és legjobb gyakorlatok 

megismerése, folyamatos együttműködés kialakítása 

 

4. Tervezett forrás: nem releváns 
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6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

1. A HACS összetétele 

A Kiskőrösi HACS alapítói: 
A Konzorciumi Taggyűlésl 1/2016 (V.06.) Határozata alapján 
 

Név Képviselt szervezet  

Szedmák Tamás FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület 

Szentpéteri Attila Kiskőrösi Gazdakör Egyesület 

Gmoser András Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 

Domonyi László Kiskőrös Város Önkormányzata 

Gmoser Györgyné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Kincses Mihályné Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Csányi Norbert GARDENOR Kft. 

Gombár Istvánné Kunság-Média Nonprofit Kft. 

Csányi József László HOLDFÉNY Bt. 

Nagy Imre KŐRÖS-CITY Kft. 
 
A Kiskőrösi HACS kibővített konzorciuma a Konzorciumi Taggyűlés 1/2018 (VI.21.) Határozata 
alapján 

Név Képviselt szervezet 
Szedmák Tamás Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 
Szentpéteri Attila Kiskőrösi Gazdakör Egyesület 
Gmoser András FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Domonyi László Kiskőrös Város Önkormányzata 
Gmoser Györgyné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Kincses Mihályné Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Csányi Norbert GARDENOR Kft. 
Gombár Istvánné Kunság-Média Nonprofit Kft. 
Csányi József László HOLDFÉNY Bt. 
Nagy Imre KŐRÖS-CITY Kft. 
Szöllősiné Baranyai Kata Kiskunsági Westernlovas Egyesület 
Opauszki György MBE Filadelfia Alapítvány 
Ungvári Ferenc Ungvári Works Kft. 
Dr. Kállayné Major 
Marina 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

Aczél István Architect Line Studio Kft. 
 

Munkacsoportok: Projekt Koordinációs Munkacsoport - (alfabetikus sorrendben): Antal Zsuzsanna 

(pályázat megvalósíthatóságának feltételeinek biztosítása, szakmai felügyelet); Baráth Gergely (helyi 

gazdaságfejlesztés, helyi termékek, stratégiai szintű felügyelet); dr. Polereczki Csilla (jogi, törvényességi 

felügyelet) és Stranszki Mihály (operatív irányító). A munkacsoport munkatársai a HKFS kialakításában is 

fontos szerepet töltöttek be szakmai útmutatásaikkal.  
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Az előzetes tervek szerint a fenti Projekt Koordinációs Munkacsoport  a Támogatási Szerződés 

megkötéséig végezte a projekt előkészítési feladatait, azonban a költségvetés szűkös mivolta végett a 

munkacsoportban változások történtek. 

A munkacsoport 2017. szeptember 29.-én az alábbiak szerint változott: 

Szakmai munkatársak: Korányi Adrienn és Rennes Éva 

2018. szeptember 30. napjáig Dúcz Annamária munkaszervezet vezető 

2018. október 24. napjától Judák Angéla Erika munkaszervezet vezető 

2019. június 1. napjától munkaszerződéssel Szenohradszki Éva adminisztrátor 

Szakmai munkatársak:Korányi Adrienn és Rennes Éva 

 

A Kiskőrösi HACS kibővített konzorciuma 

 

Név Képviselt szervezet 
Szedmák Tamás Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 
Nikléczi Gábor Kiskőrösi Gazdakör Egyesület 
Gmoser András FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Domonyi László Kiskőrös Város Önkormányzata 
Györk Ernőné Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Kincses Mihályné Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Kunhegyesi Nikolett Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Csányi Norbert GARDENOR Kft. 
Dedák  Pál Jona-Drink Kft 
Csányi József László HOLDFÉNY Bt. 
Nagy Imre KŐRÖS-CITY Kft. 
Szöllősiné Baranyai Kata Kiskunsági Westernlovas Egyesület 
Opauszki György MBE Filadelfia Alapítvány 
Ungvári Ferenc Ungvári Works Kft. 
Dr. Kállayné Major 
Marina 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

Aczél István Architect Line Studio Kft. 
 
Munkaszervezet vezető: Madi Erika 2019.09.01-től 
Szenohradszi Éva adminisztáror munkaviszonya megszünt  
 

2. A HACS szervezeti felépítésének bemutatása 

A HACS tagjai az alakuló ülésen megválasztották a szervezet vezetőit. Az elnökség 3 tagú, 

amelyben Kiskőrös civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli szervezeteit 1-1- fő 

képviseli. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség akkor határozatképes, 

ha minden tagja jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 

hozza. Az elnök hatásköre nem különbözik az elnökség többi tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a 

szervezet képviseletére. 

Szedmák Tamás elnök, FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület  

Domonyi László polgármester, Kiskőrös Város Önkormányzata  

Csányi József László ügyvezető, Holdfény Bt. 

 

A HACS felügyelőbizottsága: dr. Nagy Gabriella (Kiskőrös aljegyző); Molnár Elvira (FŐNIX Kulturális és 

Ifjúsági Egyesület operatív munkatársa), Nagy Imre (Kőrös-City Kft.) 
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A felügyelő bizottság szintén 3 tagú, és az adott városrész civil, vállalkozói, és 

önkormányzati/közszférabeli szervezeteit 1-1- fő képviseli. 

 

A Helyi Akciócsoport az  k o n z o r c i u m i  forma mellett döntött, , a megalakulás és a 

működés során. A konzorciumként működő HACS-szervezeti felépítését a konzorciumi 

megállapodásban 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 partnerség mobilizálására és a társadalmi, gazdasági partnerek tudásának 

integrálására jól bevált eszköz a tematikus és/vagy területi munkacsoportok létrehozása, 

valamint az igényekre szabott kommunikáció. E munkacsoportok tagjai a későbbiekben 

segítséget nyújthatnak a helyi felhívások és esetlegesen a támogatási kérelmek elkészítéséhez 

is. 

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 munkacsoport tagjainak feladata az ITS HKFS szempontú 

felülvizsgálata, a Közművelődési rendelet felülvizsgálata, megalapozó tanulmányok készítése, 

lakossági kérdezések és annak feldolgozása, majd a HKFS előkészítése volt. A Munkacsoport a 

továbbiakban segíti a megvalósítást. 
 

HACS elnöksége az elnökség felé delegált ügyeket az elnökségi ülésen vitatja meg. Az elnökségi 

ülést a HACS elnöke hívja össze. Az elnökség bármely tagja tehet előterjesztést egy adott ügy 

napi rendre vételére az elnökségi ülésen, melyről az elnökség többségi döntést hoz, hogy 

felveszi az előzetesen megjelölt napirendi pontok közé. 
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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 minősülő 

partnerek adják. A HACS az ügyrendjén belül rendelkezhet írásos kiválasztási eljárás 

alkalmazásáról is. A HBB-k ügyrendjét az IH fogadja el. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozó testületben a civil, a vállalkozói és az önkormányzati 

érdekek képviseletének egyensúlya valóban biztosított, legyen – elkerülendő, hogy az egyes 

szervezeteket képviselő személyek másik érdekszféra képviseletében is megjelenjenek – azaz 

amennyiben az a személy, aki a közszférában dolgozik, csak a közszféra képviselőjeként vehet 

részt a döntéshozó testületben. 

A HACS úgy dönt, hogy a döntéshozó testület mellé egyéb értékelést előkészítő, segítő 

munkacsoportot hoz létre. 

A HACS a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesületet jelölte meg a HACS munkaszervezeteként, amely 

ellátja az adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. A HACS egy megfelelő szakmai képességekkel 

és tudással rendelkező munkaszervezet vezetőt nevezett meg, és kiválasztotta a 

munkaszervezet munkatársait. 

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. 
 

A HACS munkaszervezet látja el a projektmenedzsment feladatokat a projektmegvalósítás 

során. A HACS munkaszervezet állítja össze a projekthez kapcsolódó beszámolókat és kifizetési 

igényléseket, valamint menedzseli a projekthez kapcsolódó esetleges változásokat és vezeti a 

projekt dokumentációját. 
 
A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás képzett szakemberekből álló team által lesz 

képviselve, A felhívás módosítása tükrében az önéletrajzokat a bírálatot követő 2 hónapon 

belül juttatjuk el. A működés fizikai feltételei is biztosítottak, nem kívánunk igénybe 

venni irodafelszereléshez tartozó eszközbeszerzést. Irodánk a 6200 Kiskőrös,  Petőfi tér 1. (8. 

számú iroda) alatt található felszerelt irodahelyiség lesz. 
 

A működésre tervezett költségvetés alátámasztása: ld. indikatív pénzügyi terv működési 

költségkerete. 

 
6.4 Kommunikációs terv 
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A projekt keretében megvalósuló közösségi és kulturális fejlesztések várható felhasználói köre 

alapvetően az Akcióterületen élők, illetve oda környékről napi ügyeket intéző, hétvégén 

látogatóba érkezők köréből áll össze. Ennek megfelelően a projekt marketig – kommunikációs 

terve sem 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. Ez alól kivételt képeznek a helyi 

termelői együttműködésben megvalósításra tervezett országos bemutatkozások, illetve az 

együttműködési program keretei között partnereknél megvalósított programok. 

 

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! 

 

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 

Másodlagos, de a program szempontjából kiemelt szereppel bíró célcsoportok: 
 

1. Gyerekek 

2. Fiatalok 

3. Fogyatékkal élők 

4. Kisebbségek 

5. Teljes lakosság 
 

A kommunikáció célja: bevonás, részvétel generálása 
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Üzenetrendszer a „Stratégia célhierarchiája” fejezetben kibontva 
 

A célcsoportok eléréséhez az alábbi kommunikációs eszközöket fogja a munkaszervezet 
használni: 
 

 Helyi média intenzív használata 

 Személyes kommunikáció 

 Fórumok, képzések, előadások 

 Önálló projekt portált hoz létre (lásd innovatív megoldások); 

 Önálló web 2.0 felületeket alakít ki (facebook); 

 Kötelező kommunikációs elemek 
 

Projekt keretében kiírásra kerülő helyi pályázati felhívásokat a HACS a weboldalán és a helyi 
sajtóban teszi közzé, a felhívások mellékleteivel együtt, a megjelenések előtt partnerségi 
találkozókon a kiírás közös megfogalmazását kezdeményezi. 
 

A helyi akciócsoport minden döntését, információit és minden tervezett felhívását a 
weboldalon közzétesszük, a felhívásokról konzultációt kezdeményezünk. A regisztráló 
szervezetek, magánszemélyek számára eDM levélben kiküldjük. 
 

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. 
 

A kommunikációért a HACS döntése alapján a kijelölt HACS tag a Kunság-Média Nonprofit Kft. 
felelős. 
 
Kunság-Média Nonprofit Kft. helyett a HACS átveszi a kommunikációt. 
 
 
 

Kommunikációs ütemterv: 
 

1. fázis: Előkészítő kommunikáció 2017. október – 2017. november (program bemutatása, 
edukáció) 

2. fázis: Lehetőségek kommunikációja 2017. november 2018. április (Intézkedések 
bemutatása, eljárás bemutatása, edukáció) 

3. fázis: Megvalósuló projektek kommunikációja 2018. május – 2022. július 
 4. fázis Eredménykommunikáció, új lehetőségek bemutatása 2022. július 

A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve: nem releváns, saját forrásból valósul meg. 
 

6.5 Monitoring és értékelési terv 
 
 

A HKFS elkészítésekor valamennyi intézkedés esetében reálisan elérhető indikátorokat 

határoztunk meg, ezeket a HACS megvitatta. Szintén döntött a HACS arról, hogy a folyamat 

során h a t h a v o n t a  ülést tart, ahol a Munkaszervezet vezetője beszámol a 

folyamatok menetéről. 
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A HACS több kötelezettséget is előír a nyertes pályázók számára: 
 

Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez kapcsolódó 

eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá be 

kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve a megvalósítást követően milyen 

módon fogja dokumentálni, igazolni. A döntéshozatali szakaszban az akciócsoport ezeket a 

vállalásokat is vizsgálja majd 
 

Elvárásunk a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről részletes leírást és ha 

értelmezhető, akkor fényképeket juttasson el az akciócsoport számára, amely azt a CLLD projekt 

oldalán megjeleníteti. 

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. 
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6.6. Horizontális célok 
 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

Projektünk közvetlen stratégiai célja: 

A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása 

Specifikus céljaink: 

1. A közösségszervezés infrastrukturális feltételeinek megteremtése - Kulturális, rekreációs és 
közösségi terek megújítása - Roma Alkotóház megvalósítása 

Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedés: 

Projektünk biztosítja a HEP –ben megfogalmazott célokat: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

A Kiskőrösi Helyi Akciócsoport által megvalósítani kívánt program egyértelműen következik 

mind a TOP céljaiból, mind a megyei ITP céljaiból. A program kialakításánál kiemelt figyelmet 

szenteltünk a fentieken túl a térség Leader HFS illeszkedésre is. A kialakítandó program 

önmagában és céljaiban is megfelel a diszkriminációmentességnek és a szegregáció 

felszámolásának. 
 

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 kulcsprojekt (Hagyományok Háza) 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 (Hagyományok Háza és Roma Alkotóház) nő a 
városi rendezett, kulturált és gondozott területek nagysága. 

- Szinte minden esetben helyi, térségbeli szervezetek bevonásával valósítjuk meg a tervezett 
fejlesztéseket és projektelemeket. 
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- A létrejött létesítményekben (Hagyományok Háza és Roma Alkotóház) ösztönzött 
események kapcsán kiemelten támogatjuk az olyan eseményeket, melyek tartalmaznak 
környezetvédelmi, környezeti nevelési, környezeti fenntarthatósági elemeket. 

- A gasztro-kulturális programelemünknél horizontális előírásként fogjuk érvényesíteni az 
egészséges táplálkozásra vonatkozó szemléletmódot a helyi felhívásokban. 

- A helyi felhívások keretein belül csak olyan projekteket támogatunk, melyek eredményeinek 
fenntarthatósága étlátható 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 „Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek fejlesztése” intézkedés 
keretein belül a helyi termékek használatát ösztönözzük, mely projektelem közvetlenül 
hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, hiszen a lakosságot helyben történő 
vásárlásra ösztönözzük. 

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

 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 
 

A Kiskőrösi HKFS elkészítésekor a Helyi Akciócsoport az egyik legfontosabb feladatának azt 

tartotta, hogy olyan elemeket keressen, 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. A HACS döntése alapján a helyi termelők és a városi lakosság közös projektjei is az 

újdonságuk, és a helyi identitást erősítő várható közösségi projektek miatt került bele a 

HKFS-be. Olyan megoldásokat, projekteket várunk a megvalósítás során, ahol a kölcsönös 

előnyök, az egészséges táplálkozás, a környezetünkben élő termelők iránti felelősség 

szintén a települési kohéziót emeli. 
 

3. A HKFS megvalósítása idején egy olyan online közösségi portált kívánunk megvalósítani, 

amely a település minden lakójának lehetővé teszi, hogy bekapcsolódjon a különböző 

fejlesztésekbe. Nem csak tájékoztatás, hanem partner és önkéntes keresés is a feladata az 

oldalnak. Egyrészt az ötletek begyűjtése, másrészt a megvalósítók összekapcsolása. Az oldal 
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a tervek szerint alkalmas lesz a külső partnerek bekapcsolására, a település iránti 

érdeklődés felkeltésére. 

4. A Roma Alkotóház bázisán olyan országos szinten is példaértékű közösségi együttműködés 

jöhet létre, mely a számos helyi kisebbségi és nemzetiségi közösség együttes, közös 

tevékenységei révén automatikusan lehetővé teszi az interakciót és így integrációt. Kiskőrös 

adottsága, hogy eleve több AKTÍV kisebbségi és nemzetiségi közösség működik, így ha 

kapnak infrastruktúrát és annak a bázisán támogatjuk a közös programokat, akkor nem kell 

erőltetett integrációs programokat szervezni a munkahelyeken, nem kell költséges 

érzékenyítő képzés a vállalkozóknak, hanem azáltal, hogy a helyiek személyesen 

megismerhetik pl. roma tehetségek kiemelkedő alkotásait, automatikusan formáljuk 

gondolkodásukat és ezáltal (nagyon) hosszú távon egy jóval befogadóbb, elfogadóbb és 

összetartó társadalom jöhet létre a városban. Vagyis megvalósul az integráció, sőt az 

inklúzió, befogadás. Amíg és ahogy kialakul, az modellértékűvé válhat. 
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7. Indikatív pénzügyi terv 
 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft, bruttó) 

Ssz. A műveletek megnevezése 2017 2018 2019 2019 2020 2021 Összesen % 

1 1.1 Kulcsprojekt: Hagyományok Háza 

megvalósítása (ERFA) 

0 

 

0 

 

0 

0 0 74,077848 10,923777  

85,001625 

 

40 

2 1.2 Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA) 0 0 0 0 14.875618 4,9601596 19,836214 9,3 

3 1.3 Civil szervezetek tevékenységét segítő 

egyéb infrastrukturális fejlesztések (ERFA) 

0  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

14,328144  

14,328144 

 

6,8 

4 2.1.Hagyományok bemutatását szolgáló, 

kisebbségek közösségeinek aktivitását 

erősítő tevékenységek támogatása (ESZA) 

0  
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

1,4 

0,1  
 
 

28,575 

 
 
 

13,5 

5 2.2 Identitás erősítésére alkalmas gasztro-

kulturális események támogatása (ESZA) 

0  

0 

 

0 

 

0 

 

3,376441 

20,697882  

24,07432
3 

 

11,3 

6 2.3. A város történeti hagyományait, 

Kiskőrös társadalomtörténetét bemutató 

események és kapcsolódó kiadványok 

támogatása (ESZA) 

0  
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

8,5725  
 
 
 

8,5725 

 
 
 
 

4 

7 2.4. Települési és tematikus 

együttműködési programok támogatása 

(ESZA) 

0  
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

4,2 

9,190677  
 
 

13,39067
7 

 
 
 

6,33 

8 2.5. Hagyományokon alapuló helyi 

gazdaságok együttműködéseinek fejlesztése 

(ESZA) 

0  
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

8,720455  
 
 

8,720455 

 
 
 

4,1 
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9 Civil szervezetek tevékenységét segítő 

eszközbeszerzés és közösségi tér létrehozásának 

és felújításának támogatása 

0 0 0 0 0 10,005126 10,005126 4,7 

 Összesen 0 0 0 0 97,9299017   

212,50406
4 

100,00% 
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Ssz 

. 

 Egyéb forrás 

 A műveletek megnevezése 2017 2018 2019 2020 2021 Összesen % 

6 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft, bruttó) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Összesen 

Működési költségek  
 

1,281000 

 

4,606181 

 

4,216253 

 

4,463050 

 

4,376079 

1,432200 0  
 

20,374763 

Animációs költségek  

12,129346 

 

1,195824 

 

1,182090 

 

1,163778 

 

1,159200 

0,289800 0  

17,120038 

Összesen  

13,410346 

 

5,802005 

 

5,398343 

 

5,626828 

 

5,5365279 

1,7252000 0  

37,494801 

 

  



75 

 

A működési és animációs költségek felhasználásának ütemezésének részletes alátámasztása (Ft, bruttó) – összhangban a 
pályázati költségvetéssel 
 

HACS működési 
keret  

jellege  2017  2018  2019  2020  2021  2022 összesen  

Helyi Fejlesztési 
stratégia  

animációs 9 906 000      9 906 000 

előkészítés - 
kutatás 
(kérdőív, fórum)  
 

animációs 1 714 500      1 714 500 

rezsi működési  17 168  68 671  68 671  68 671  51 503  274 685  

nyilvánosság  működési 127 000      127 000 

Szakmai 
megvalósításho
z kapcsolódó 
anyagköltség 

működési     79479  79479 

szakmai 
munkatárs bére 
4 éven át  

működési  1281000  4606181  4216253  4463050  4296600  1432200 20295284  

további külsős 
munkatársak ( 2 
fő) egyedi 
megbízási díja a 
kedvezményeze
ttek támogatása 
érdekében  
 

animációs  508846 195824  1182090  1163778  1159200 289800 5499538 

 összesen  13410346 5802005  5398343 5626828 5535279 1722000 37 494 801 

  3 12 12 12 9   
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 összesítés  2017  2018  2019  2020  2021  2022 összesen  

 működési  1281000 4606181  4216253 4463050  4376079 1432200 20374763  
 animációs  12129346  1195824 1182090 1163778  1159200  289800 17120038  
 összesen  134410346 5802005  5398343 5626828  5535279 1722000 37 494 801  

 
 
 
 

Teljes költségvetés mindösszesen (működési, animációs és fejlesztési források mindösszesen) 
 

Intézkedés  ESZA / ERFA  bruttó keret (millió Ft)  

ÖSSZESEN   249,998865  

0. Működés, animáció ERFA 37,494801 

1.1 Kulcsprojekt: Hagyományok Háza megvalósítása (ERFA) ERFA 85,001625 

1.2 Roma Alkotóház megvalósítása (ERFA) ERFA 19,836214 

1.3 Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális 
fejlesztések (ERFA) 

ERFA   14,328144 

1.4   Civil szervezetek tevékenységét segítő eszközbeszerzés és közösségi 
tér létrehozásának és felújításának támogatása 

ERFA 10,005126 

2.1. Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek 
aktivitását erősítő tevékenységek támogatása (ESZA) 

ESZA 28,575000 

2.2 Identitás erősítésére alkalmas gasztro-kulturális események 
támogatása (ESZA) 

ESZA    24,074313 

2.3. A város történeti hagyományait, Kiskőrös társadalomtörténetét 
bemutató események és kapcsolódó kiadványok támogatása (ESZA) 

ESZA 8,572500 
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2.4. Települési és tematikus együttműködési programok támogatása (ESZA) ESZA    13,390677 

2.5. Hagyományokon alapuló helyi gazdaságok együttműködéseinek 
fejlesztése (ESZA) 

ESZA 8,720455 

 
 

Teljes keret bruttó (millió Ft) 

Összesen 249,998865 

ebből ERFA összesen 166 665 910 

ERFA programok 129 171 109 

ERFA HACS működés és 
animáció 

 

37,494801 

ebből ESZA összesen 166,6659100 
 

A HKFS teljes költségvetése 
Tekintettel arra a tényre, hogy a felhasználható forrásnál nagyobb mértékű forrásbevonást nem tervezünk, jelen fejezet nem releváns. 


