A Helyi Akciócsoport neve

Színezzük együtt Kazincbarcikát Helyi Közösség

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
2014-2020

2017. szeptember – 2. sz módosítással egybefűzve

Tartalom
Vezetői összefoglaló ................................................................................................................................ 4
1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata .......................................... 6
1.1.

A tervezési folyamat átláthatósága ......................................................................................... 6

1.2.

A közösség bevonása érdekében végzett tevékenységek bemutatása................................... 6

1.3.

A tervezési folyamat részletes bemutatása............................................................................. 7

1.4.

A tervezés résztvevői ............................................................................................................... 8

1.5.

A közösségi részvétel eredményei .......................................................................................... 9

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása ................ 10
3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése ......................................... 11
3.1 Helyzetfeltárás............................................................................................................................. 11
3.1.1. A térszerkezet specifikumai..................................................................................................... 11
3.1.2. Elérhetőség .............................................................................................................................. 12
3.1.3. Környezeti, természeti adottságok.......................................................................................... 12
3.1.4 Kulturális erőforrások ............................................................................................................... 15
3.1.5 Közszolgáltatások ..................................................................................................................... 20
3.1.6 A társadalom állapota .............................................................................................................. 24
3.1.7. Gazdaság helyzete ................................................................................................................... 27
3.1.8. Közterületi, városképi fejlesztések .......................................................................................... 31
3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások ................................................... 33
3.3 SWOT ........................................................................................................................................... 38
3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása ........................................................................................... 40
4. A stratégia jövőképe .......................................................................................................................... 41
5. A stratégia célhierarchiája ................................................................................................................. 43
6. Cselekvési terv ................................................................................................................................... 44
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása ............................................................................... 44
6.2 Együttműködések ........................................................................................................................ 51
6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei ........................................................ 52
6.3.1. A HACS összetétele és tisztségviselői ...................................................................................... 52
6.3.2 A HACS szervezeti rendszerének bemutatása .......................................................................... 53
6.3.3 A HACS szervezeti felépítése .................................................................................................... 53
6.3.4 Az egyes szervezeti egységek, funkciók bemutatása, döntéshozatali folyamatok bemutatása
........................................................................................................................................................... 53
6.3.5 A megvalósítás szolgáló szükséges humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, készségek) .... 56

2

6.3.6 A működés fizikai feltételeinek bemutatása ............................................................................ 57
6.3.7 A működésre tervezett költségvetés alátámasztása ................................................................ 57
6.4 Kommunikációs terv .................................................................................................................... 58
6.4.1. A célcsoport meghatározása ................................................................................................... 58
6.4.2. A kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása, beleértve a pályázók és a
szélesebb nyilvánosság tájékoztatásának módját ............................................................................. 58
6.4.3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés
lehetőségeinek bemutatása .............................................................................................................. 59
6.4.4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása.......... 59
6.4.5. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve ....................................... 60
6.4.6. A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve ...................................................................... 61
6.5 Monitoring és értékelési terv ...................................................................................................... 62
6.5.1. Az indikátorok adatforrása, begyűjtésének módja és gyakorisága ......................................... 62
6.5.3. Az objektív monitoring adatok és szubjektív visszacsatolásokból származó információk
felhasználása a HKFS megvalósításában ........................................................................................... 63
6.5.4. A HACS saját teljesítményének értékelése: módszer és gyakoriság ....................................... 64
6.5.5 A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása és terjesztése ................... 64
6.6. Horizontális célok ....................................................................................................................... 64
6.6.1 Esélyegyenlőség........................................................................................................................ 64
6.6.2 Fenntarthatóság ....................................................................................................................... 65
6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása................................................................................... 66
7. Indikatív pénzügyi terv ...................................................................................................................... 68
Mellékletek ............................................................................................................................................ 75

3

Vezetői összefoglaló
Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Területfejlesztési Operatív Program
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva című TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívására. A pályázat alapvető célja
olyan kísérleti jellegű integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten, amelybe a
helyi közösségek részvétele, tudatosságának fokozásával a helyi társadalom megújítását és a helyi és
közösségi gazdaságfejlesztést szolgálja. E cél elérésének alapvető eszközeként olyan stratégia
kidolgozása a cél, amelyben a helyi lakosság, a generációk összefogásával, civil szervezeteken keresztül,
vállalkozásokkal és az önkormányzattal együttműködve, a helyi identitástudatot erősítő programokon
keresztül valósít meg. A stratégiai szintű együttműködés erősítésével „A Színezzük Együtt
Kazincbarcikát Helyi Közösség” megalakításával további cél a helyi civil szektor aktivitásának, és
ismertségének növelése is. Ezen célok érdekében 12 taggal alakult meg a Színezzük együtt
Kazincbarcikát Helyi Akciócsoport (HACS) konzorciumi formában, melynek vezetője a ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Az alapítók a megelőzően tartott összejövetelükön a megalakulással
együtt megválasztották vezető tisztségviselőiket, és elkezdték a kidolgozását a Helyi Közösség
Fejlesztési Tervüknek (HKFS). A munkát a helyzetfeltárás indította, amelyben értékelték Kazincbarcika
társadalmi, gazdasági helyzetét, egyedi adottságait, valamint lehetőségeit, amelyek kihasználásával
komoly fejlődést lehet elérni. A fejlődés egyik mozgatórúgója a már hagyománnyal rendelkező
KolorCity rendezvénysorozat. Szintén kiaknázatlan az iparvárosi múltból megmaradt épületek újra
hasznosításának lehetősége.
Megfogalmazott fejlesztési szükségletek:
•

Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek megújítása
o

•

Szabadtéri fejlesztések
▪

Központi agóra létrehozása Dísztér néven a Főtér egy részéből, amely helyet ad a
kulturális eseményeknek, vásároknak, gasztronómiai és street art fesztiváloknak
egyaránt

▪

Városközponti közösségi terek kreatív elemeket tartalmazó infrastrukturális
fejlesztése, bővítése, eszközfejlesztése, mely terek hozzájárulnak a közösségi
programok szervezéséhez

Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek között
▪

Ipari hagyományok ápolása (bányász, vegyész), helyi identitástudatot erősítő
rendezvények, konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése

▪

sport, mozgás lehetőségének biztosítása minden korosztály számára

▪

generációk közötti együttműködés ösztönzése (pl. támogató szolgáltatások, múlt
örökségével való szembenézés)

▪

hátrányos helyzetű fiatalok segítése korrepetálással

▪

környezettudatos szemléletformáló akciók szervezése, különösen a városi
természetes környezet minőség fejlesztés és a biodiverzitás növelése érdekében

▪

helyi értékek közösségi alapú bemutatása (pl. városi társasjáték), helyi közösségek
egyedi értékeinek kiállítása (pl. vasaló kiállítás, fafaragó kiállítás), illetve
promóciója
4

▪
•

Kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése
o

•

egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények, akciók tartása

Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése
▪

Kézműves, vegyész, robotikai, elektronikai, varró, famegmunkáló, egyéb oktatóés alkotó, ismeretterjesztő programok szervezése a lakosság széles körének

▪

Kiállítások, bemutatkozási lehetőségek helyi művészeti csoportoknak, street art
jellegű programok szervezése, helyi írók-költők bemutatkozási lehetőségének
megteremtése, városi értékek művészeti alapú bemutatása

▪

amatőr művészeti fesztiválok újraélesztése, fotó, néptánc fúvószenekari, jazz,
színjátszó, film, gyermekrajz témákban

Vállalkozások – lakosság - közszféra együttműködésének ösztönzése, kommunikációs felületek
fejlesztése
▪

Informatikai fejlesztés és szervezés a helyi vállalkozások együttműködésének
ösztönzésére, a vállalkozások, közszféra és a civil szervezetek közötti
együttműködés kiépülésére, illetve a helyi munkalehetőségek jobb elérhetősége
érdekében.

▪

A közösségi szereplők közötti
infrastruktúrájának létrehozása

▪

Helyi közösségek digitális kommunikációjának fejlesztése képzéssel, mentorálással
kiegészítve

▪

Utcai hírportál (DiaPress)
beszámolóira, hirdetésre

▪

Helyi értékek (pl. szoborok, egyedi alkotások), jelentős vonzerők (pl. játszóterek)
digitális és hagyományos (pl. kitáblázás) kommunikációja

▪

Lakossági kölcsönösségi programok informatikai hátterének fejlesztése és
kommunikálása (helyi szolgáltatás, termék csere, szívesség bank)

▪

Lakossági közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése különösen a
szolidáris gazdaság témakörben (pl. használt cikkek átadása)

program

kialakítása

egyeztetések

program-ismertetésre,

informatikai

események

HKFS jövőképe: KolorCity, a megújuló város, ahol a helyi közösségek, generációk, vállalkozások
egymással együttműködnek, változatos módon újszerű, kreatív tevékenységeket folytatnak, ami a
közterek, épületek megújulásában is kifejeződik.
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának
folyamata
1.1.

A tervezési folyamat átláthatósága

A TOP-CLLD tájékoztatón - amelyet a TOP Irányító Hatóság tartott – elhangzottak alapján, Kazincbarcika
város vezetése szükségesnek tartotta a helyi lakosok közösségeinek megszólítását, a figyelemfelhívást
a pályázat adta lehetőségekre. A Helyi Akciócsoport megalakítását és a Stratégia kidolgozását a Zöld
Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. gesztorálásával indította el. A Nonprofit Kft. tapasztalatai és
ismertsége tette lehetővé a város különböző szegmenseiben dolgozó, tevékenykedő civil szervezetek,
közösségek bevonását, a kialakult kapcsolatrendszerek mobilizálását. Ezen a kapcsolatrendszeren
keresztül, a közvetlen megszólítással indított megkeresés, minden közösségi-kulturális intézmény, a
város életében szerepet vállaló vállalkozások és civil szervezetek felé irányult. A közvetlen
megkeresésen túl a város honlapján és a városi médiában is hírként szerepelt a tervezési folyamatba
való becsatlakozás lehetősége. A helyi média felületeken (újság, képújság, internet) meghirdetésre
került a teljes mértékben nyilvános, a CLLD stratégiát magalapozó fórum. A tervezést kísérő
egyeztetésekről jelenléti ív, illetve emlékeztető készült.

1.2.

A közösség bevonása érdekében végzett tevékenységek bemutatása

A tervezési folyamat és a stratégia fejlesztése során folyamatosan a „mit-kivel-hol” (– stratégia
megfogalmazása - partner meghatározás – fejlesztési terület/környezet meghatározása) hármas
egységet használjuk. A helyi szereplők jövőképéből kerül meghatározásra a fejlesztési cél, és közösen
határozzuk meg az odavezető utat. A célok elérése érdekében lehetőséget kell biztosítani a partnerek
körének bővítésére, amely során különös hangsúlyt kap a személyes megbeszélések folyamata,
munkacsoport ülések tartásával.
A tervezési folyamat során elsődleges szempontként törekedtünk arra, hogy a folyamatba
bekapcsolódó szerezetek ne kizárólag passzív adatszolgáltatóként vegyenek részt a stratégia
kidolgozásában, hanem aktív részesei legyenek annak a folyamatnak, amit közösségi tervezésnek
nevezünk. Ennek érdekében, a létrejött találkozások alkalmával interaktív módszerek segítségével
fokozatosan ismertettük meg azokat a módszertani alapokat, amelyekkel rövid idő alatt elsajátíthatóvá
váltak azok a technikák, amelyekkel megismerhették egymás igényeit, elképzeléseit, és egységes céllá
formálhatóvá tették. Az együtt gondolkodás, személyes konzultációs alkalmak behatárolt száma,
valamint a résztvevők felkészültségének különbözősége miatt, szükséges volt az elhangzottak tovább
gondolása érdekében feladatok meghatározása a találkozások közötti időre.
A tervezés folyamatában a koordinációt végző moderátoroknak oda kellet figyelni arra, hogy a
közreműködők gondolkodását ne engedjék a projekt generálás irányába elindulni. A projektben való
gondolkodás leszűkíti azt a mozgásteret, amelyet egy stratégia megalkotásánál létre akarunk hozni. A
résztvevők közvetlen tapasztalata – más érdekeltek meglátásaival egyesítve – segíthet olyan ötletek
elfogadásában, amelyek sokkal jobban megfelelnek a valós szükségleteknek és lehetőségeknek. Az így
kidolgozott stratégia egyúttal a helyi identitás és büszkeség érzését kelti, valamint tulajdonosi érzést
és felelősségérzetet az adott tevékenységek végrehajtásáért.
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A tervezési folyamatban fontos szempont volt, hogy a támogatás adta keretek között előzetesen
felmérjük a fejlesztési igényeket, szándékokat. Az előzetes igényfelmérés a HACS tagjainak körében
történt, majd továbbvíve a folyamatot egy széles körű városi fórumot tartottunk. A fórumon való
részvétel lehetősége mindenki számára nyitott volt, illetve a HACS tagok személyesen is megkerestek
olyan szervezeteket, aki nem tagjai a HACS-nak, de a városban fontos társadalmi csoport, vagy ügy
képviseletét vállalják (hátrányos helyzetűek, ifjúsági korú fiatalok). A fórum volt hivatott arra, hogy a
CLLD program tárgyához kapcsolódóan összeszedje a problémákat, javaslatokat fogalmazzon meg a
célokra, priorizáljon azok között, illetve áttekintsék a lehetséges beavatkozási területeket. Végül a
HACS tagok a stratégia kidolgozás, illetve elfogadás folyamatában folyamatos javaslatot tettek a
stratégia tartalmára.
A stratégia tartalma kapcsán fontos kiemelni, hogy az önkormányzat 4 éve elkezdett egy városfejlesztési koncepció megvalósítását. Ennek fő célja és szándéka, hogy vonzóvá tegye a várost a helyi
lakosok, látogatók, üzleti partnerek számára, mely érdekében a kreativitást, a kreatív környezete és a
helyi lakosok alkotó vágyának, kreativitásának fejlesztését állította fókuszba. Ennek kapcsán született
meg a KolorCity koncepció, mely részeként ösztönzik a kreativitást, illetve a közösségi alapon
szervezett, alkotásra építő akciók megvalósítását. A kreativitás nem csak a közös alkotó
tevékenységekben, művészeti programokon, hanem a városi arculat (házak, közterek, szabadtéri
alkotások) kialakításában, korszerűsítésében is megjelenik. A HACS tagok már az alakuló ülésen
elfogadták a KolorCity koncepció folytatását, és ennek egy magasabb szintű, több szereplőt elérő
megvalósulási igényét a CLLD program részeként. Ez volt az a közös, már több éves múltra visszatekintő
alapkoncepció, amire épülhetett a CLLD stratégia.

1.3.

A tervezési folyamat részletes bemutatása

Időpont
2016. május 27.

2016. június 23.

2016. június 28.

Program
Tevékenység
HACS alakuló HACS alakuló ülés, ahol sor került a tagok bemutatkozására,
ülés
illetve a CLLD program megismerése. A HACS stratégia
alapkoncepciójának elfogadása, így a KolorCity koncepció
magasabb szintű megvalósítása a CLLD program részeként.
Emlékeztető és jelenléti ív mellékletben található
Résztvevők száma: 14 fő
HACS szakmai HACS tagok elmondták előzetes elvárásaikat, igényeiket a CLLD
egyeztetés
program kapcsán.
Emlékeztető és jelenléti ív mellékletben található
Résztvevők száma: 11 fő
HACS tervezési HACS tagok, illetve bármely érdeklődő, aki a nyilvános felhívás,
Fórum
illetve a HACS tagok külön invitálására részt vett a fórumon egy
részvételen alapuló tervezés nap résztvevői voltak.
A fórum folyamatában
• a tagok bemutatkoztak egymásnak
• közös munkával megfogalmazták
o a KolorCity közös értelmezését
o a témához kapcsolódó erősségeket, gyengeségeket
o javaslatokat tettek a célokra
o ötleteket
fogalmazta
meg
a
lehetséges
beavatkozásokra
Eredmények összefoglalása és jelenléti ív mellékletben található
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Időpont

Program

2016.
szeptember 20.

2017.
szeptember

2017.
szeptember 29.

1.4.

Tevékenység
Résztvevők száma: 29 fő
HACS szakmai A fórumon elhangzottak alapján elkészülő HACS stratégiai
egyeztetés
tervezet megvitatása, illetve a stratégia elfogadása.
Emlékeztető mellékletben található
Résztvevők száma: 12 fő
HACS szakmai A támogatói döntést követően szükségessé vált a HACS stratégia
egyeztetés
módosítása, mely kapcsán ismertetésre kerültek a módosítási
igények (alapvetően a támogatási költségcsökkentésből
következtek), illetve a résztvevők elmondhatták javaslataikat,
megközelítéseiket a stratégia módosításával kapcsolatosan.
Emlékeztető mellékletben található
Résztvevők száma: 9 fő
HACS szakmai Az előzetes szakmai egyeztetésen elhangzottak alapján a
egyeztetés
módosított HACS stratégia tervezet megvitatása, illetve a
stratégia elfogadása.
Emlékeztető mellékletben található
Résztvevők száma: 9 fő

A tervezés résztvevői

A tervezésben résztvevők köre a HACS alapító tagjaiból, illetve a széles körben szervezett fórumon
résztvevő személyekből, szervezeti képviselőkből kerültek ki. Ezek az intézmények, civil szervezetek és
vállalkozások tevékenységükkel olyan jelentős hozzáadott értéket képviselnek, amely lehetőséget
biztosít a közösség számára magas minőségű vagy éppen hiányzó közösségi szolgáltatások nyújtására.
A résztvevők többsége tapasztalattal rendelkezik a helyi társadalmi együttműködésben, illetve
projektek megvalósításában és fejlesztési javaslataikat valódi közösségi célú tevékenységek
megvalósítása alapján tették meg. A közösségben gondolkodás tapasztalata jó alapokat ad az újszerű
közösségi fejlesztések megvalósítására.
A HACS-ban a 3 szféra megoszlása a következő:
•
•
•

közszféra: 41,6%
civil szféra: 41,6%
vállalkozói szféra: 17,6/

A résztvevők szektoronkénti megoszlása a következő volt:
1. HACS szakmai egyeztetés: Közszféra és civil szféra aránya 50-50%
HACS tervezési fórum: 66% civil szféra, 25 % közszféra, 8% vállalkozók (HACS tagjai)
2. HACS szakmai egyeztetés: Közszféra és civil szféra aránya: 42% civil szféra, 42 % közszféra,
16% vállalkozók (HACS tagjai)
A fórumokba igyekeztünk nagyobb arányban bevonni a civil szférát, mivel az önkormányzati
konzorciumvezetéssel megvalósuló projektben ők a lakosság, illetve speciális célcsoportok
képviseletével reálisan tudják megítélni a fő célokhoz kapcsolódó városi helyeztet, illetve döntően a
lakosság érdekeiért, illetve a civil szerveztek, helyi közösségek aktív részételével fog a stratégia
megvalósulni. A vállalkozások alacsonyabb képviseletét indokolja, hogy ez a szektor a támogatható
tevékenységek alapján csak közvetett kedvezményezettje lesz a támogatásoknak.
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A tervezésben részt vettek olyan szervezetek, melyek fiatalokat, illetve az időseket képviselek, tovább
olyan szereplőket is bevontunk a tervezésbe, akik hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő
közösségekkel foglalkoznak. Ilyen szereplő volt a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, akinek
több civil szervezettel vannak közös, pl. hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős elfoglaltságát,
tanulását segítő programjai.
Az egyeztetéseken résztvevők listája a fórumokhoz kapcsolódóan mellékeltben található.
A tervezési folyamatot olyan szakemberek irányították, illetve kezdeményezték a HACS megalakulását,
akinek több éves projektfejlesztési és megvalósítási tapasztalatuk van: Hegedűs-Medgyesy Anett,
Kristonné Sipos Ágnes. A tervezési folyamat társadalmi egyeztetését, illetve adminisztrálását a HACS
munkaszervezet munkatársa, Lázár Dorina végezte. A fejlesztési stratégia kidolgozásába, illetve a
tervezési fórum lebonyolításába olyan szakértőket vontunk be, akik részletesen ismerik a részvételen
alapuló tervezési technikákat, valamint olyan stratégiai dokumentum kialakítását, amely további
pályázati felhívások alapját képezi. A stratégia dokumentálását és fórumok szervezését a NyugatBorsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. végezte, akik két tapasztalt szakértőt vontak be a tervezési
munkába: Dudás Viktóriát és Wächter Balázst.

1.5.

A közösségi részvétel eredményei

A közösségi tervezés hozzájárult a stratégia dokumentum megalapozásához, hogy reális, a helyi
igényeket is tükröző helyzetelemzésre, swot elemzésre épüljenek a célkitűzések. Továbbá a résztvevők
jelenléte és javaslatai fontos szerepet játszottak abban, hogy olyan beavatkozási területek kerüljenek
kijelölésre, melyek kapcsán reálisan várható, hogy a megvalósítás folyamatában meg tudnak valósulni
a helyi kezdeményezésű projektek.
A partnerségi egyeztetéseken elhangzott főbb javaslatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leromlott állapotban lévő Főtér megújítás, ebből leválasztva egy önálló Dísztér (rendezvények tere)
kialakítása, hogy újra pezsgő helyszíne legyen a városi rendezvényeknek
lakóközösség közeli belső területek megújítása
városi tavak környezetének magasabb szintű hasznosítása
a KolorCity program eredményeire való építkezése
civil szervezetek közti együttműködések ösztönzése,
közszféra és civil kezdeményezések közti kapcsolat erősítése
olyan ismeretterjesztő, interaktív tudásátadó programok szervezése fiataloknak, melyek elősegítik
szakmák megismerését, illetve ösztönözhetik pályaválasztásaikat
a városközponti művelődési, kulturális intézmények mellett szükséges a városszéli közösségi terek
megújítása
régen hagyományosnak számító, de mára már amatőr művészeknek bemutatkozást biztosító
események, rendezvények újjáélesztése
DIAPress, városi fotók bemutatásra alkalmas közösségi tér modern formában való újragondolása
civil szerveztek számra használható infrastruktúra kialakítása.
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és
lakosság meghatározása
A HFS akcióterülete Kazincbarcika város teljes területe, így a város területén élő lakosság lesz az
elsődleges célcsoportja a HFS megvalósításának.
A város lakossága KSH 2014. évi helységnévkönyve alapján: 27.487 fő

Kazincbarcika város területe
A teljes város terület a beavatkozások fókuszpontja, melynek indoka, hogy a város mérete kezelhetővé
teszi a helyi közösségeket, illetve a rendelkezésre álló forrás felhasználásával értelmes eredményeket
lehet elérni, ami hatással van a város teljes lakosságára. Továbbá az infrastrukturális beavatkozások
révén lehetőség van többnyire a városi periférián lévő fejlesztések megvalósítására, melyek az elmúlt
évek városfejlesztési programjából kimaradtak. Félő, hogy a beavatkozások nélkül az egyes periférikus
területeken már középtávon is elmarad az életminőség a városi átlaghoz képest.
A stratégia a KolorCity koncepció magasabb szintű és kiterjedtebb megvalósítására épül, mely az egész
városra vonatkozik és a város lakosságát integrálja. Sőt cél, hogy a KolorCity kreatív elemeit kiterjesszük
és átadjuk a város környezetében lévő településekre, hogy ott is modern arculattal rendelkező, a
kreativitást, az újszerűséget bemutató programok legyenek, hozzájárulva az életminőség javításához.
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A városban rendelkezésre áll az az erőforrás, mely képes a stratégia menedzselésére, illetve a források
felhasználására.

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek
elemzése
3.1 Helyzetfeltárás1
Kazincbarcika Város Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyében, a borsodi iparvidéken. A város Miskolctól közel
24 km‐re északra, a Sajó völgyében található. Miskolc és Ózd után a megye harmadik legnagyobb
városa, a Kazincbarcikai járás székhelye.
A város közigazgatási területe 45,867 km2. Lakosainak száma 27.487 fő; belterülete: 1.246,1 ha;
külterülete: 2.864 ha; zártkertek területe: 476,7 ha (foldhivatal.hu).

3.1.1. A térszerkezet specifikumai
Sajókazincot 1240-ben említik először a források Cozonch néven. 1576-ban már önálló egyházközség,
amelynek filiái Barcika, Berente, majd a közeli Szuhakálló is. A XIX. század közepén a már Sajókazincnak
nevezett falu jelentős agrártelepülés. A falu birtokosai az 1850-es években bányát nyitottak, ennek
következtében a község lakóinak egy része az ipar felé kezdett orientálódni.
A Borsodi Szénbányák Rt. 1922-23-ban erőművet épített Barcikán a kitermelt szén helyi felhasználása
érdekében. Az erőművet a következő évtizedben bővítették, ami nemcsak a környező településeket
látta el villamos árammal, hanem távvezetéken keresztül Egert és a dél-borsodi vidéket is. 1940-ben
indult újra a bányászat a Barcikai Kőszénbánya Vállalat révén.
A mezőgazdaság nitrogénműtrágyával való ellátására vegyi üzem létesült a Sajó vizére és a bányák
kokszolt szenére alapozva.
Hőerőmű, szénosztályozó, kokszoló-üzem, bányagépjavító és műtrágyagyár építése, a bányák
korszerűsítése, bővítése miatt a munkaerőigényt a környék településeinek lakossága nem volt képes
kielégíteni, ezért határozat született egy új város felépítéséről. Az 1947-ben közigazgatásilag összevont
Sajókazinc és Barcika (mely a következő évben a Kazincbarcika nevet vette fel), valamint az építkezések
által érintett Berente alkotta az új város vázát.
1954-ben Kazincbarcikát városi rangra emelték. A várossá történő avatásban szerepet játszott a kor
gazdaságpolitikája, a nagy vegyipari üzemek geopolitikai okokból történő elhelyezése. Ennek a mára
és a jövőre vonatkozóan is igen jelentős kihatása van, s a BorsodChemhez fűződő viszony mindmáig
meghatározó a város szempontjából.
A 60-as években a fejlődés felgyorsult, Kelet-Magyarország egész területéről érkeztek bevándorlók,
főleg fiatalok. Az 1963-tól Borsodi Vegyi Kombinátnak nevezett vegyi üzem egyre nagyobb szerepet
játszott a város életében. A munkalehetőség mellett számos intézményt tartott fenn és részt vett a
város építésében.

1

A helyzetfeltárás Kazincbarcika város 2015-2019-re vonatkozó gazdasági programja alapján készült el.
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A 70-es években a lakosságszám elérte a harmincezer főt, számukra új lakóövezet épült elsősorban
házgyári technikával. Új városközpont épült, elkészültek a még hiányzó középületek. A város
intézményei kialakították vonzáskörzetüket, melyeket napjainkig megőriztek.
A 80-as évek azonban már számos elsősorban gazdasági jellegű problémát hoztak a város számára.
Kazincbarcikán és környékén sorra zárták be a gazdaságtalanná vált bányákat. Az évtized végére
megszűnt a szén kitermelése. Ennek következtében szintén megszűnt a szénosztályozó üzem és a
bányagépjavító. A helyi építőipar szerepe is csökkent. A válság a vegyipart is érintette. A mai
BorsodChem-ben a foglalkoztatottak száma csökkent, de a gyártás korszerűsítésével, új termékek,
tevékenységek bevezetésével talpon tudott maradni. A munkahelyek csökkenésére, az álláshelyek
beszűkülésére a népesség elvándorlással reagált.
Az elmúlt években stabilizálódott a város és környéke gazdasága, a KolorCity program révén új modern,
kreatív arculati elemekkel lett gazdagabb a nagy zöldfelületekkel, számos köztéri alkotással rendelkező
város. A lakókörnyezet, életminőséget meghatározó elemek fejlesztésére törekedő város célja, hogy
megszűnjön az egyes szakmákban már most tapasztalható munkaerőhiány, illetve csökkenjen a városi
lakosság elöregedésének üteme és újra vonzó lakó és munka környezet legyen a fiataloknak.

3.1.2. Elérhetőség
Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések Budapest felől az M3 – as, az M30 – as autópályán
és a Miskolcot Bánrévével (határátkelőhely) összekötő 26 – os főúton, valamint a 92 – es számú
(Miskolc – Bánréve – Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg.
Budapest távolsága 206 km (Miskolcig autópálya M30, M3). Kazincbarcika – Miskolc távolsága 19,3 km,
melyet részben négysávos gyorsforgalmi út köt össze. Az út továbbépítését a Sajószentpéteri,
kazincbarcikai elkerülő úttal a jövőben tervezik megvalósítani.
Kazincbarcika a 92– es számú Miskolc – Ózd – Bánréve vasútvonalon érhető el. A vasútvonal az ipari
park zöldmezős tartalékterületével közvetlenül érintkezik, iparvágány kiépítése lehetséges.
Kazincbarcikától a szlovák határ közúton 23,3 km-re van Bánréve határátkelőhely felé, miközben a
legközelebbi nemzetközi repülőtér Szlovákiában, Kassa városában található (105 km). Az ukrán határ
távolsága Záhony - Csop határátkelőhely felé 169,2 km.

3.1.3. Környezeti, természeti adottságok
A város két település, Barcika és Sajókazinc összenövéséből jött létre több évszázad folyamán,
szerkezetét meghatározza a Sajó völgye, a Tardona‐patak völgye és a déli dombvidék. Kazincbarcika a
Bükk hegységtől északra elterülő dombvidékre épült, ott, ahol a dombságot széles völggyel átszelő Sajó
folyóba beleömlik a kis Tardona patak. A Tardona‐völgy belakható, betelepült az utóbbi két évszázad
folyamán, míg a Sajó‐völgy és a dombvidék továbbra is az ember alkotta művi elemek terjeszkedésének
természetes gátja. Ezt a vidéket már hosszabb idő óta Borsodi-medence néven tartja számon a földtani
és földrajzi szakirodalom. A Borsodi medence nem tartozik a Kárpát- medence évszázadok óta ismert
népi elnevezésű tájai közé, mint például a Bükk hegység. Az évszázados barnaszén bányászat alapja
adta meg a táj elnevezését.
A medence kifejezés tükrözi a táj viszonylagos alacsony fekvését a szomszédos hegységekhez - Bükk,
Aggteleki -karszt-hoz képest, hiszen Kazincbarcika csaknem a medence közepén helyezkedik el. De utal
a földtani viszonyaira is. A földrajzi elhelyezkedés meghatározza Kazincbarcika flóráját és faunáját.
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Kazincbarcika és környéke a növényföldrajzi beosztás szerint a flóravidék bükki flórajárásába tartozik.
Nem beszélhetünk a város közigazgatási területén természetes ősi vegetációról, az erdők egy része
félkultúr erdő, nagyobb része pedig telepített kultúrerdő.
Kazincbarcika éghajlatáról elmondható, hogy földrajzi elhelyezkedéséből adódóan - az ország alacsony
évi középhőmérsékletű vidékei, közé tartozik. Csak a hegységekben fordulnak elő az itteninél
alacsonyabb középhőmérsékletek, nyara is csak mérsékelten meleg.
Kazincbarcika tájbesorolása:

Gyakori élőhelyek:

Északi‐középhegység nagytáj

Gyertyános‐kocsánytalan tölgyesek

Észak‐magyarországi medencék középtáj

Jellegtelen száraz‐félszáraz gyepek

Borsodi‐dombság kistájcsoport

Cseres‐kocsánytalan tölgyesek

Sajó‐völgy kistáj

Galagonyás‐kökényes‐borókás száraz cserjések

Bükkvidék középtáj

Franciaperjés rétek

Tardonai ‐ dombság kistáj
Főbb természeti jellemzők Kazincbarcikán
Védett természeti területek
Az országosan védett természeti területek Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és
Szabályozási Tervéről szóló 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint a Tardona‐
vulkán, a Sajó‐völgy és a Herbolya‐tölgyes. A később bemutatott Nemzeti Ökológiai Hálózat
Magterülete védelemre tervezett területként nyilvántartott az illetékes hatóságnál. A Tardona‐patak
jobb partján a Várhegy‐tetőn országos jelentőségű természeti emlék, egy késő Árpád‐kori
terepalakulat, földvár található. Ugyanezen rendelet 4. sz. melléklete szerint helyi védelemre kijelölt
természetvédelmi terület a Csónakázó‐tó és környéke, valamint a Herbolya‐bánya és környéke. Ez
utóbbiak turisztika‐rekreációs célú hasznosításának fejlesztése a település középtávú stratégiai céljai
között szerepel.
A KvVM adatbázisa szerint Kazincbarcika területén nemzetközi jelentőségű (Natura 2000) védett,
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SCI ‐ Sajó‐völgy HUAN 20006) és madárvédelmi
terület (SPA‐Bükk‐hegység és peremterületei HUBN 10003) egyaránt található.
Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
•
•
•
•
•

•
•
•

A település jelentős természeti értéket képviselő területek közé ékelődött be (Sajó‐völgy,
Tardona‐patak völgye, Tardonai‐dombság).
Nagy kiterjedésű erdőterületeken gyakoriak a tájidegen haszonfák.
A belterület környéki fás társulásokban gyakoriak a gyomfák.
A település környéki ligetes és fátlan vegetációk gyakran gyomosak, degradáltak.
Jelentős az egyedi tájértékek száma, de ezek helyi szintű védelme nem elég széles körű.
Nyilvántartás, tudatos kezelés nélkül nehezen képzelhető el turisztikai célú tematikus
összefűzésük és hasznosításuk.
Az egyedi tájértékek hálózatára szervezhető kulturális‐, turisztikai programok nem kellően
propagáltak.
A felhagyott bányák területe jelentős, rekultivációt igénylő területek jellemzőek a külterületen.
Az egykori tájsebeken a növényzet spontán megújulása folyamatban van, de a gyomok
visszaszorítása nem kap elég figyelmet.
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•
•
•

A szőlőművelés helyi múltjára való tekintettel arculatformáló potenciál lehet a településen. A
legrégebbi pincesorokat a város keleti dombvidékén találhatjuk.
Kazincbarcika falusias településrésze, mely a 19. század világát idézi (tornácos házak, gémes‐
és kerekes kutak, pajta, istálló stb.) különleges helytörténeti érték.
A Sajó folyó és a Tardona patak medre az ökológiai folyosó mag‐és puffer‐területébe tartoznak,
fontos élőhelyei az élővilágnak. Ezek állapota nagy részben elhanyagolt, kevésbé rendezett,
élővilág védelmi és korridor szerepét csekély mértékben tudja betölteni.

A városi fasorok faj összetétele, kiterjedése és állapota változó. Egységes fasor ritka, a fásítás inkább
szakaszosan jellemző annak ellenére, hogy a 20. század második felében tervezett, széles úthálózattal
jellemezhető településszerkezet elviekben az intenzív, egyidejű fásítást lehetővé teszi. Az Egressy Béni
út promenádszerű, impozáns megjelenése zöldfelületi szempontból is jobban kihasználható és
fejleszthető.
Kazincbarcika belterületi zöldfelület ellátottsága kedvező különösen a D‐i településrészen, ahol a 20.
század közepén létrehozott lakótelepek körül nagy kiterjedésű zöldfelületeket tartottak meg.
Példaértékű a Belváros megújított térrendszere és a Völgy park. A Hild díjat a város elsősorban a
kiemelten kezelt zöldfelületi rendszere miatt kapta meg. A lakótelepi parkok növényállománya kevés
kivételtől eltekintve monoton, gyakran csupán kétszintes (gyep és lombkorona szint). A közparkok
funkcionális értéke a közelmúltban rehabilitációba vont területeken kívül általában alacsony. A
játszóterek száma megfelelő, műszaki karbantartásuk, felülvizsgálatuk a kormányrendeletben
előírtaknak megfelelően történik.
Szintén korlátlan használatúak a város környéki, ill. belterületi véderdők (pl. Pincesor utca környéke),
melyek helyenként mesterséges telepített erdők erős gyomosodási hajlammal, míg más területeken a
természet közeli állapotú vegetáció éri el a beépített, lakott területeket.
Jelentős rekreációs potenciállal bír a Belváros közeli Csónakázó‐tó és a Herbolya‐bánya környéki tavak.
Ez utóbbiak környéke tudomásunk szerint jelenleg részben korlátozott használatú zöldfelület.
Az intézményi zöldfelületek állapota kielégítő, karbantartásuk megfelelő színvonalú. A korlátlan
használatú zöldfelületektől eltérően e csoportban már a cserjeszint megléte és változatossága is
jellemző a bejárt zöldfelületeken.
Kazincbarcika zöldfelületei valamennyi szerepkörben hordoznak értékeket, de fejleszthetőek, és
fejlesztendőek.
Építészeti örökségek
A település országos jelentőségű műemlékkel rendelkezik, ide tartozik a Sajókazinci Református
Templom (916 törzsszámon nyilvántartva). Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
47/2014. (X.3.) önk.‐i rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről alapján a településen
a helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek száma 80‐nál is több. Ezek közül néhány
jelentősebb:
•
•
•
•

A belváros lakó‐ és középületei,
Felső‐Barcika református temploma,
Barcika régi lakóépületei,
Avilai Nagy Szent Teréz római katolikus templom.

Kazincbarcika kiemelkedő építészeti értékei
Falusi településrész: A XIX. Század nyugodt világát idézik Kazincbarcika falusi településrésze, ahol még
láthatóak tornácos házak, gémes és kerekes kutak, pajta, istálló, orgonabokrok, falusi kis utcák.
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Egressy Béni út: A rendszerváltás előtti Lenin út az 50-es, 60-as évek szocialista realista lakóépületei
ritkaság számba mennek ma hazánkban. Az U lakú elrendezés, ablakok, bejáratok kialakításai, a köztes
kis terek, az épületek erkélyei, domborművei mind-mind az akkori építészet emlékeit őrzik.
Pincesor: A szőlő a városi címerben is meghatározó díszítőelem. Pincesorokat találhatunk a város déli
dombjain és északi területein. A modern város kontrasztja a szép és régi borospincék világa.
Szobrok – emlékművek: A városszerkezet a jelentős zöldfelületi rendszerre a háború utáni korai magyar
városépítészet egyik legszebb példája, a szobrok városa. Kazincbarcika a szobrok, térplasztikák,
emlékművek, emléktáblák változatos világa. A különféle stílus, anyag, témagazdagság jellemzi őket.
KAZINCBARCIKA legöregebb épülete: A 15. században épült Kazincbarcika alsói református templom.
Itt található egy dokumentum Egressy Béni születéséről.
Vasúttörténeti gyűjtemény található a vasútállomás épületében. Relikviák a vasút történetéből.
Gyűjtő: Husonyicza Gábor.

3.1.4 Kulturális erőforrások
A közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a könyvtári ellátást az Egressy Béni Városi Könyvtárban biztosítja,
mely önállóan működő költségvetési szerv. A városi könyvtárban nyert elhelyezést a korábban más
telephelyen működő gyermekkönyvtári részleg is. A könyvtár folyamatosan fejleszti gyűjteményét,
tájékoztat, szolgáltat, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében, könyvtári
rendezvényeket szervez, könyvtárellátási szolgáltatási rendszert, működtet, mely kapcsán
„mozgókönyvtári szolgáltatást” nyújt 30 településen. Az intézmény a működéséhez szükséges személyi
feltételekkel rendelkezik. A felnőtt- és gyermek könyvtár igazodva a magas színvonalú
szolgáltatásnyújtásához immár méltó fizikai körülmények között, a felújított és teljes körűen
akadálymentesített – volt Újvárosi iskola épületében kialakított - Mezey István Művészeti Központban
működik 2014-től.
Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint a közfeladatok ellátására köteles önkormányzat évekkel
ezelőtt megállapodást kötött a Barcika Art Kft.-vel a további közművelődési feladatok átadásáról, mely
közvetett önkormányzati tulajdonú vállalkozás a közművelődési feladat-ellátási szerződésben az alábbi
feladatok ellátását vállalta:
•

•

•
•
•

formális és non-formális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli,
főleg ismeretterjesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek ifjúsági
korosztály számára;
gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásait, elősegíti az
iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok működését, ezek
megvalósításához szakmai segítséget, ötleteket ad;
Kazincbarcika városában működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok
bemutatkozását elősegíti, támogatja;
lehetőséget teremt fiatal művészek, eredményes sportolók bemutatkozásához;
a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja létesítményeit,
eszközeit, díszleteit ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, tanulmányi verseny, stb.)
megrendezéséhez;
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•

•
•

•
•
•
•
•

szerves kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, részt vesz a tanulók, irodalmi,
művészeti, természettudományos nevelésében különböző előadásokkal, vetélkedőkkel,
táborokkal;
színházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, hangversenyeket
szervez, illetve befogad;
megszervezi, megrendezi és koordinálja az önkormányzat rendezvényeit (például a különböző
bálokat, az idősek napját, a pedagógus-napot, a köztisztviselők napját, stb.), a művészeti
fesztiválokat és az egyéb állandó önkormányzati rendezvényeket;
Kazincbarcika testvérvárosaival tartja a rendszeres kulturális kapcsolatot;
a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt;
a közösségi tér ingyenes biztosítása keretében a Művelődési Ház előcsarnoka és a hozzá
kapcsolódó szociális helyiségek bárki számára ingyenesen látogathatók;
összeállítja és az önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a közművelődési tervet;
ellátja a részére, illetve az önkormányzat részére jogszabályban, valamint az önkormányzat által
közvetlenül meghatározott egyéb feladatokat.

A Barcika Art Kft. további feladatokat lát el a sportszolgáltatások területén is, hiszen felel a KSK
Sporttelep, a KSK Tornacsarnok, illetve a Városi Uszoda működtetéséért is. Továbbá a társaság látja el
az önkormányzat megbízásából a kommunikációs tevékenységeket, hírportált működtet, kiadja a város
lapját és üzemelteti a városi televíziót is.
A társaság szervezi a város kiemelt kulturális és művészeti eseményeit, valamint a városi ünnepségeket
is, így kiemelten a Kolorfesztivált is, mely 2013-tól kezdődően a Borsodi Művészeti Fesztivállal
összekötve kerül megrendezésre, valamint az egyéb városi rendezvényeket, ünnepségeket.
A társaság két meghatározó intézményen keresztül látja el a feladatát.
Az Egressy Béni Művelődési Központ 356 fős színházteremmel, 110 fős klubteremmel és 15 fős
tárgyalóval rendelkezik. Szeptembertől májusig színházi és prémiumbérletes előadások várják a
felnőtteket és a gyermekeket egyaránt, de a kiemelt nagyrendezvények - Kolorfesztivál, „Adventtől
újévig” - sorozat, városi ünnepségek - központi programelemei is itt zajlanak. Ez az épület ad otthont
az évtizedes hagyománnyal rendelkező és újonnan alakult amatőr előadó-művészeti csoportok egy
részének is. A megfelelő – ugyanakkor már csak részben korszerű és elegendő - technikával felszerelt
termek kiváló helyszínei többek között egy-egy szakmai konferenciának, könyvbemutatóval
egybekötött író-olvasó találkozónak, játszóházi foglalkozásnak, civil rendezvénynek, jótékonysági
bálnak, családi eseménynek (pl. lakodalom, keresztelő).
A 2014-ben átadott Mezey István Művészeti Központban az alábbi szolgáltatások kaptak helyet:
•

•
•
•

Gyermekek Háza-Kézművesház, ahol a Sajómenti Népművészeti egyesülettel dolgoznak
együttműködve – a korszerű műhelyekkel és eszközökkel felszerelt intézmény programjain
iskolásoktól felnőttekig széles korosztály vesz részt. A Gyermekek Háza gondozásában többféle
kézműves szakkör és alkotóműhely fejleszti a gyermekek, tanulók kreativitását, kézügyességét,
megismerteti őket a népi hagyományokkal és népi kismesterségekkel (origami, gyöngyfűzés,
csipkeverés, tűzzománc, bőrművesség, fazekasság, fafaragás stb.).
Egressy Béni Városi Könyvtár és művészolvasó
Mezey István Emlékszoba és Kiállítás, emlékezve a városban élő meghatározó képzőművészre
Interaktív kiállítóterek, rendezvénytermek

A Barcika Art Kft. támogatásával az alábbi művészeti csoportok működnek a településen:
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•
•
•
•
•
•
•

Kazincbarcikai Citerazenei Műhely
Izsó Miklós Képzőművészeti kör
Egressy Stúdió - színjátszó kör
Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes
Kazincbarcikai Társastánc Klub (jelenleg alakulóban van)
Kamera Fotókör
MÁS-KÉP Diákfotó Alkotócsoport Felföldi Fotográfusok Szövetsége

A városi művészeti élet további bemutatkozási helyszíne a Városi kiállító terem és Kisgaléria.
A városban meghatározó művészeti utánpótlást képző intézmény a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola, ahol a következő tanszakon oktatnak diákokat és felnőtteket is:
•

•
•
•

zeneművészet (hegedű, gordonka, gitár, zongora, szintetizátor, magánének, szolfézs, népzene,
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, bariton, harsona, tuba, ütő). Az iskola két
együttese a Melódia Kamarazenekar és az Ifjúsági fúvószenekar.
táncművészet (balett, társastánc, néptánc)
Képző és iparművészet (grafika, kézművesség, festészet)
Színművészet

A Deák Ferenc Szakképző iskola
és
Művészeti
Szakgimnáziumban
középiskolai
szinten
grafikusokat képeznek.
Egyéb kiemelt rendezvények
Kazincbarcikán: Egressy‐napok
(nemzetközi szavalóverseny és
koszorúzás), Majális, városi
gyermeknap, Szent Iván‐éjjele,
Szüreti vigalom, Adventtől
Kazincbarcikai Goblein kör alkotása
újévig programsorozat, Mesekuckó‐sorozat,
Petőfi Sándor Vers‐ és Prózamondó Verseny, Szabó Zoltán Szépkiejtési Verseny. Állandó bérletes
sorozatok a kulturális évadban: felnőtt színházi bérlet, prémiumbérlet, óvodás színházi bérlet, alsós
színházi bérlet. A gyermekek kulturális élményét bővítő színházi sorozatokon kívül országosan is
egyedülálló kézműves bérlet bevezetése általános iskolás és óvodás korosztály részére is.
A Barcika Art Kft. részeként Tourinform iroda működik, a kistérségben egyedüliként. A Tourinform
iroda egyik fő feladata a térség közművelődési és kulturális programjainak kínálata a helyi és távolabbi
lakosság számára.
Sportélet
A Barcika Art Kft. kezelésében álló sportlétesítmények biztosítják a megfelelő hátteret a tömeg‐, illetve
versenysportnak. Utóbbiban Kazincbarcika legnevesebb képviselője a hazai férfi röplabda NB I-ben
szereplő, háromszoros magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika.
A településen egyébiránt több mint húsz versenysportágból (pl. korcsolyázás, úszás, karate, birkózás)
választhatnak az érdeklődők.
Az uszodát 1998‐ban nyitották meg először az úszás szerelmeseinek nagy örömére. A Kazincbarcikai
Fedett Uszodában minden korosztály számára biztosított az úszástanulás, ezen felül gyógyúszás
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igénybevételére is van lehetőség. A város lakossága jellemzően aktív részese a különböző városi
tömegsport rendezvényeknek. Ennek köszönhetően már két alkalommal (2014 és 2015 években) is
elnyerte az országos Kihívás napján a Legsportosabb város címet.
Civil szervezetek
A város 2015. februári adatszolgáltatása alapján 34 civil szervezet volt bejegyezve kazincbarcikai
székhellyel. A civil aktvitást jelzi, hogy a regisztrált nonprofit szervezetek száma ezer lakos vetítve
meghaladta az elmúlt 2011 és 2014 között mind a megyei, mind az országos átlagot.

Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma
A civil szervezetek tevékenységi köre széles skálán mozog, található köztük a teljesség igénye nélkül:
városszépítő, bányász hagyományőrző, természetjáró, egészség megőrző és népművészeti is.
A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma jelentős szerepet tölt be a Kistérség közéletének fejlesztésében,
az egyesületek, alapítványok munkájának segítésében, tevékenységük koordinálásában. A
Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma 1996-ban alakult meg. A Fórum alapvető célja a Kazincbarcikán és
a kistérségében működő civil szervezetek összefogása, érdekképviselete. Szolgáltatásaival elősegíti a
civil szervezetek és közösségek megerősödését. Kapcsolatot épít és tart fenn regionális, országos és
nemzetközi szinten. A fórum működtette a kistérségi társulással közösen a Közkincs Kerekasztalt és jó
együttműködése van a Barcika Art Kft-vel.
A városban négy egyház képviselteti magát (baptista, görög katolikus, református és római katolikus),
jelentős hitéleti munkát végezve. Ennek keretében számos programot szerveznek (karácsonyi
koncertek, előadások, egyéb rendezvények, vallási ünnepek) nem csak a felekezet tagjai, hanem
valamennyi érdeklődő számára. Az egyházak közül meghatározó a városban a szalézi rend jelenléte,
amely két középiskolát is működtet, mely közül az egyik a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, ahol számos hátrányos helyzetű, roma diák is tanul. Az iskola
működtetése mellett sokat tesznek az ifjúság nevelése érdekében, így szabadidős programként a
fiataloknak mind „Herbolyán”, mind a belvárosban oratóriumi foglalkozásokat tartanak.
A kultúra és a közművelődés szerves részét képezik a településen a közszolgálati televíziók és a
jelentősebb folyóiratok. Ezek közül kiemelkedik a Kazincbarcikai Városi Televízió (KVTV), a Diák TV és a
Kolorhét című heti lap, Opont internetes lap, amelyek segítségével a város és a kistérség lakossága
rendszeresen tájékozódhat a legfrissebb kulturális hírekről, rendezvényekről, eseményekről.
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KolorCity imázsváltás
Kazincbarcikán a Svájci Hozzájárulási támogatás részeként kezdődtek el és valósulnak meg évről évre
olyan programok, amelyek a város imázsának javítását tűzték ki célul. A város számára kiemelten
fontos, hogy vonzó életminőséget, jövőképet kínáljon a lakosoknak, vállalkozásoknak és mindezeknek
nem csak a szolgáltatásokban, infrastruktúrában kell megjelenniük, hanem a közösségi programokban,
valamint ezen elemek együttes kommunikációjában is, hogy az emberek fejében kedvezőbb kép
alakuljon ki Kazincbarcika városról. Ennek érdekében valósul meg a KolorCity program, mely a város
kapcsán egy tudatos stratégia mentén felépített és menedzselt nyilvánosságbeli megjelenést jelent,
amely „színes város” imázsépítés alapvető célja, hogy a városban mind a vállalkozások, mind a lakosok,
mind pedig az ide érkező vagy átutazó turistáknak a körében is elősegítse a megújulást (innovativitást)
illetve a kreativitást, ezeken keresztül pedig az évtizedek során a városról kialakult kép átformálódását.
Fontos, hogy ezen célokhoz kapcsolódó programok ne csak egyszeri események legyenek, hanem
jelenjenek meg a hétköznapokban, illetve a város mindennapi életében.
Ezen program részeként készül el 2016 év végéig 30 db épület
kreatív homlokzati festése, illetve valósulnak meg az ún. utcai
művészeti (street art) projektek. A város a Borsodi Művészeti
Fesztivállal összekötve 2016-ban immár negyedik alkalommal
rendezte meg a KolorCity fesztivált, amely a város lakosságának
aktív közreműködésével megvalósuló újszerű művészeti
programokkal nem csak a megyében, hanem országosan is három
hétre Kazincbarcikára irányítja figyelmet. A jövőben a város
folytatni kívánja a KolorCity programot és a város imázsának
építését, benne a város színesebbé tételével, valamint a mind
szélesebb közönséget bevonó kreatív művészeti eseményekkel,
illetve az évenként egy alkalommal megvalósuló – reményeink
szerint egyre nagyobb ismertségre és látogatói létszámra szert tevő
- fesztivállal. A KolorCity program részeként néhány közösségi alapon szervezett és a lakosség minden
korosztályának bevonására képes rendezvény: közös horgolások és fadíszítések, színes óriás sütemény
sütése, óriás sál kötése, graffiti fesztivál. A kreativitás alapját képezi Mezey Művészeti Központ, ahol
helyet kapott a Kézművesek háza és számos gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek van lehetősége
önkormányzati támogatással a képzőművészet különböző területeit megismerni és az alkotás,
kreativitás világába elmerülni. A művészeti központnak fontos szakmai partnere a Sajómenti
Népművészeti Egyesület. A természettudományok területén a kreativitás és a játékos tudásátadás a
BorsodChem kiskémikus programja, illetve a Játékos Tudománynak a „Testünk a csoda” és a Fizikai
csodái kiállítása révén terjed el szélesebb körben.
Kazincbarcika nemzetközi kapcsolatai
Kazincbarcika városának hat testvértelepülése van (Burgkirchen, Knurów, Nagyszentmiklós,
Rimaszombat, Swidnica, Técső, Revúca, Xiajin, Dimitrovgrád), akikkel igen szoros kulturális kapcsolatot
ápol a város. Ennek köszönhetően a testvértelepüléseket mindig szívesen látják a térségi kulturális
rendezvényeken. Továbbá a város az elmúlt években változó intenzitású együttműködéseket építtet ki
főként gazdaságfejlesztési, városmarketing, street art témakörökben svájci településekkel: Sierre-rel,
Vevey-vel, Yverdonne-les-bain-nel.
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3.1.5 Közszolgáltatások
Kazincbarcikán az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a település minden
lakosa számára biztosítottak.
Kisgyermekek ellátása
2010-től két családi napközi elindulásával, majd 2011-től az önkormányzati bölcsődei férőhelyek
bővítésével nőtt a városban a férőhelyek száma (216 db 2015-ben). A kisgyermekek elhelyezésén
javított a családi napközi rendszer 14 férőhellyel. A kormány - összhangban a foglalkoztatási céljaival –
továbbra is ösztönözni kívánja a kisgyermekes anyukák szülés utáni mihamarabbi munkába állását,
amihez szükséges a bölcsődei kapacitás-bővítése, hogy az önkormányzat és az állam ezzel is biztosítsa
a gyermekek napközbeni felügyeletét.
Az óvodákat az önkormányzat tartja fenn a korábbi nevén Kikelet Közi Tagóvoda kivételével, mely
2011-ben került Görög Katolikus Exarchátus fenntartásába, majd tulajdonába, és jelenleg Angyalkert
Görögkatolikus Óvoda néven működik a városban. Az óvodai férőhelyek száma 2015-ben 978 fő volt.
Az óvodákban közel teljes körű a kihasználtság, ami köszönhető az elmúlt évtizedben megvalósított
férőhely racionalizálásoknak is. Tekintettel arra, hogy 2015 szeptemberétől kötelező – egyes
kivételektől eltekintve- valamennyi 3 évet betöltött gyermek óvodai beíratása, ezért – akár még
csökkenő lakosságszám mellett – is javasolt a férőhelyek szinten tartása. Az elmúlt években
jelentősebb léptékű, pl. energetikai célú beruházások döntően az iskolákban, a nagyobb
energiafogyasztó intézményekben voltak, ezért a jövőben szükséges az óvodai épületek korszerűsítése.
Általános iskolák
A 2000-es években megtörtént a városban az általános iskolai működés racionalizálása, 9-ről 6-ra
csökkent a feladat-ellátási helyek száma. Ez különösen indokolt volt, hogy míg 2001-ben 3.074 fő, addig
2013-ben már csak 2.483 fő tanult a kazincbarcikai általános iskolákban, ami 20%-os
létszámcsökkenést jelentett. Az általános iskolába járó gyerekek száma az elmúlt 5 évben nem sokat
változott. Az alsó- és felsőtagozat létszámarányában nincs jelentős különbség, így várható, hogy a
jövőben az intézmények a jelenlegi kapacitásokkal tudnak működni. Az általános iskolákat – a volt
Ádám Jenő Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolája (mai nevén Tompa Mihály Református Általános
Iskola), illetve a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium kivételével – az
állam tartja fenn.
Középiskolák
2010 óta közel 20 %-kal csökkent a középiskolai tanulók száma is, 2013-ban a középiskolai tanulók
száma 3.977 fő volt a városban. Míg a gimnáziumi tanulók létszáma szinte változatlan maradt, addig a
legnagyobb arányú csökkenés a szakközépiskolai és szakiskolai tanulók létszámában történt (23%
illetve 18%). A városban az idei évig 2 helyen folyt gimnáziumi oktatás (a Szalézi Szent Ferenc
Gimnáziumban a jövőben is megmarad, míg a másik iskolában, a Surányi Endre Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégiumban már elballagott az utolsó osztály), 4 illetve 3 helyen szakközépiskolai, valamint
szakiskolai oktatás. Az intézményekben jellemzően magasabb az alapító okiratban szereplő férőhelyek
száma, mint a ténylegesen beíratott diákok létszáma. Az elmúlt években a középiskolák fenntartásban
volt a legnagyobb változás, mivel a kedvezőbb állami finanszírozás szempontjából két intézményt, az
Irinyi János Szakközépiskolát (jelenleg Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon) és a volt
Ságvári Endre Gimnáziumot (jelenleg Szalézi Szent Ferenc Gimnázium) is egyházi fenntartásban
működtetik tovább.
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A jogutóddal 2011-ben megszűnt Jókai Mór Gimnázium, és Szakképző Iskola épülete további
hasznosításra vár, bár közfeladat ellátás céljából az épület már átadásra került a Barcika Szolg Kft-nek.
Egészségügyi ellátás
Kazincbarcikán 13 felnőtt háziorvosi körzet, 8 fogorvosi körzet és - 2014 decembere óta – a korábbi 6
körzet helyett 5 gyermek háziorvosi körzet került kialakításra. Minden körzet ellátott vállalkozó
orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések útján. 2013-ban egy háziorvosra és házi gyermekorvosra
átlagosan 1.468 lakos jutott, ami megfelel az országos átlagnak. A sürgősségi ügyeletet vállalkozói
szerződés keretében látják el, mely szolgáltatás elérhető a városhoz közeli településeken is. Az orvosi
szolgáltatásoknak helyet adó épületek közül több azonban felújításra szorul az elkövetkezendő
időszakban, hogy korszerű helyet biztosítson az ellátás részére. A jövőben a város számára kiemelten
fontos - a háziorvosok, védőnők, civil szervezetek, oktatási intézmények és nagyfoglalkoztatók
bevonásával - az egészségfejlesztési programokban való részvétel. Cél, hogy a gyakoribb
szűrővizsgálatok, illetve különösen az egészséges életmód széles körű elterjesztése, így az egészséges
táplálkozás, mozgás eredményeként csökkenjen a megbetegedések száma. Az egészséges, mozgékony
életmódot ösztönzik azok a megvalósult (pl. játszóterek, szabadidős rekreációs park), vagy jövőben
tervezett szabadidős és sport célú fejlesztések (pl. kerékpárutak, kalandparkok, futópályák,
sportcsarnoképítés, strand- illetve sporttelep korszerűsítés, további szabadidős parkok fejlesztése,
bővítése), melyek javítják, illetve megteremtik a mozgás feltételrendszerét, és hozzájárulnak az
egészséges életmódra való áttéréshez. Az egészségnevelési és életviteli programok indításában
meghatározó szerepét tölt be a városban a Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület és az Ideál
Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület.
A városban működő kórházat (Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.) a magyar állam tartja fenn,
amelynek vagyonkezelője a GYEMSZI. A kórházban működő járó beteg-szakellátás többek között a
következő területeken nyújt szolgáltatást: gyermekambulancia, mammográfia, ideggyógyászati,
nőgyógyászati szakrendelés, tüdőbeteg gondozó intézet, fizioterápia, fül-orr gégészet és laboratórium.
Az elmúlt évek kórházi átszervezési programja során a város kitartásának köszönhetően megmaradt a
szülészet-nőgyógyászat, a kórházban működik belgyógyászat-sebészet, egynapos szemészet,
mozgásszervi rehabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció. Jelenleg 78 település tartozik a beutalási
területhez, a járóbeteg szakrendelők által ellátott lakosságszám mintegy 67 ezer fő, kivéve a
reumatológiát, ahol 106 ezer lakos ellátásáról gondoskodnak.
A jelenlegi szakrendelői infrastruktúra erősen amortizálódott, a korábbi kórház felújítás ezt a területet
csak részben érintette. Az elmúlt években a teljes szakrendelői épületrész felújításra került,
akadálymentesített, korszerű, hatékonyan működtethető betegfogadó-ellátó tereket alakítottak ki. A
fejlesztés eredményeként a szakrendelőkben dolgozó orvosok magas színvonalú munkáját segíti
három darab korszerű ultrahang készülék. (Forrás: www.barcikakorhaz.hu)
Szociális ellátás
A szociális ellátás meghatározó intézménye a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, mely a
következő alapszolgáltatásokat nyújtja:
•
•
•
•
•

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,
házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés,
nappali melegedő,
valamint idősek klubja.
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A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működteti a város bölcsődéit is.
Az intézmény több szakosított ellátást is nyújt, melyek keretében a hajléktalanok számára Nappali
Melegedőt, Éjjeli Menedékhelyet működtet, továbbá a fogyatékos személyek nappali ellátását is
biztosítja, és az Időskorúak Gondozóházát, illetve két Idősek Otthonát is működtet.
Az elmúlt években, ahogy az intézményi kapacitások, úgy az ellátottak száma sem sokat változott.
Kivétel jelent az újonnan indított fogyatékosok nappali ellátása, illetve ahogy az korábban szerepelt a
bölcsődékben is volt férőhelybővítés. Az önkormányzat kezelésében lévő tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények teljes kapacitáskihasználtsággal működnek. Az állandó, vagy
átmeneti jelleggel bentlakásos idősek ellátását biztosító intézményekben 2014-ben összesen 155 fő
volt várólistán, ami közel kétszeresen haladja meg a rendelkezésre álló férőhelyeket. E területen
rendkívül szükséges a férőhelyek bővítése, különösen, ha arra gondolunk, hogy a város lakónépessége
egyre jobban elöregszik.
A szolgáltatások fenntartását az állami normatíván túl az önkormányzat kiegészíti évi mintegy 200-250
MFt saját forrással. Az elmúlt években (2007 és 2012 viszonylatában) a csökkenő állami normatíva és
önkormányzati támogatások mellett nőtt a saját bevételek összege és a fenntartásban való aránya. A
közelmúlt (2015. március 1.) jogszabályi változásai miatt a segélyezésben az önkormányzatokra
nagyobb szerep hárul. A rendszeres szociális segélyt felváltotta foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a 11/2015.(II.27.) számú rendelete határozza meg a települési
támogatásokat, melyek fedezetét teljes egészében az önkormányzat biztosítja. A települési támogatás
magába foglalja a lakásfenntartási, az adósságkezelési, valamint a gyógyszerkiadásokra vonatkozó
támogatást, továbbá a rendkívüli települési támogatást is.
Az új rendszernek köszönhetően bővül az igényelhető támogatások köre, és azok elosztása várhatóan
igazságosabb lehet. A törvénymódosítás igazi nyertesei az idős nyugdíjasok, az egyszemélyes
háztartásban élők, vagy az olyan két-háromfős háztartások, ahol alacsony jövedelemmel rendelkeznek
a szülők.
Ivóvízellátás és szennyvízkezelés
Kazincbarcika város saját víztermelő bázissal nem rendelkezik. A város ivóvíz ellátását az ÉRV Zrt. Ózdi
Regionális Vízellátási Rendszer Lázbérci Vízműve és a Borsodi Regionális Vízellátási Rendszer
Borsodsziráki Vízműve biztosítja. Kialakítása az 1950‐es évektől folyamatos. A város által átvett ivóvíz
mennyiség évente 1,5 millió m3. Az ivóvízzel ellátott ingatlanok száma 12.656 db (99,5%)
számottevően nem változik.
Szennyvíz hálózatának kialakítása az 1950‐es évektől kezdődött és folyamatos a mai napig. A szennyvíz
elvezető rendszer jellemzően gravitációs elválasztott rendszerű, esésnövelő átemelőkkel. A város
ingatlanjainak majd mindegyike csatlakoztatható a vezetékes szennyvíz elvezető rendszerre olyan
nagyobb település rész nincs, ahol a szennyvízelvezetés nem megoldott. Jelenleg néhány utcában nincs
szennyvíz elvezető rendszer, de annak kiépítése is folyamatos. A vezetékes szennyvíz-elvezetéssel
érintett ingatlanok száma 10.878 db (86%).
Hulladékkezelés
Kazincbarcika Városa, mint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési önkormányzati Társulás
(továbbiakban Társulás) egyik társult települése, regionális hulladékkezelési rendszerben oldja meg a
hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat. A rendszer elemei a Sajókaza Hulladékkezelő centrum,
mint regionális hulladékkezelő központ, a szelektív hulladékgyűjtő rendszer, valamint lakosság felé
történő szemléletformáló kommunikáció a hulladékgazdálkodás hatékonyságának fejlesztése
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érdekében. A városban a hulladék gyűjtését és szállítását közszolgáltatás keretében a ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el 2014. október 1-től. A városban a rendszeres szilárd
hulladékgyűjtésbe és szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a korábbi évek folyamatosan
javuló tendenciáit követően 2012-ben elérte a 100 %-ot. De ez nem jelenti azt automatikusan, hogy
minden háztartásban szelektíven válogatják szét a kommunális hulladékot. A településről elszállított
szilárd hulladék azonban jelentős mennyiségben tartalmaz biológiailag lebomló hulladékokat (33,5 %),
továbbá szintén jelentős mennyiségben fordul elő benne műanyag (13,9 %), papír, (7,7 %), üveg (3,2%).
Ezek kapcsán megállapítható, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékok vonatkozásában még sok
kihasználatlan lehetőség van a rendszerben.
Évente 1 alkalommal valósít meg a közszolgáltató lomtalanítást, illetve 8 db hulladékgyűjtő udvar
(ebből 2 db Kazincbarcikán) és 2 db átrakó állomás üzemeltetésével teszi hatékonyabbá a lakosságtól
származó hulladékok gyűjtését a teljes szolgáltatási területén.
A hulladékgyűjtés 2015-2016-ban megvalósult legutolsó fejlesztése, hogy szabványedény segítségével
megoldásra került a házhoz menő elkülönített – szelektív - gyűjtés a csomagolási hulladékok
tekintetében, evvel párhuzamosan pedig a gyűjtési kapacitások növelésre kerülhetnek az
átcsoportosított szelektívgyűjtő szigetek segítségével.
Csapadékvíz-elvezetés
A város csapadékvíz elvezető rendszere két részre osztható. A belvárosi bérházas területen az 1960‐as
évektől és kertvárosi részen az 1970‐es évektől a zárt felszín alatti csapadékvíz elvezetés a jellemző,
addig a régi település részeken a nyíltárkos felszíni vízelvezetés a domináns. A csapadékvizek
befogadója mindkét rendszer esetében a Tardona patak, illetve a Sajó folyó. A zárt csapadékvíz hálózat
hossza bekötésekkel együtt 66.360 m, a bekötések száma 2.180 db. A település zárt csapadékvíz
elvezető rendszerének műszaki állapota nem kielégítő az elöregedő, nem kellően karbantartott,
feliszapolódott vízelvezető rendszer egyre nehezebben birkózik meg a feladatával. A vezeték hálózat
majd teljes egésze 1980 előtt épül. A hálózat teljes körű rekonstrukciója (bélelése, cseréje) az
elkövetkezendő években elengedhetetlenül fontos a település csapadékvíz elvezetésének biztonsága
érdekében.
A felszíni vízelvezető rendszert javarészt burkolt árkok jelentik, amik még az ’60‐as ’70‐es években
kerültek kialakításra, bár a perem területeken találhatunk földmedrű szakaszokat is. Kivételt képeznek
ez alól a fő vízelvezető árkok, amik minden esetben burkoltak, egy részük lefedésre került. A meglévő
felszíni vízelvezető rendszer állapota nem kielégítő. A település egyes – főleg a régi település részeken
– területein a korábbi árkok teljesen feliszapolódtak, eltűntek. Ezáltal a magas talajvizes területekről a
csapadék nem kerül levezetésre, ezáltal napi gondokat okoz. A 2014 – 2020 időszakban szükséges e
település részek felszíni vízelvezetésének teljes körű megoldása (új árkok kialakítása, a meglévők
felújítása burkolása), valamint a meglévő árokrendszer felújítása.
Helyi közösségi közlekedés
2015. január 16-tól az Észak-magyarországi Közlekedési Központ ZRt., mint a Borsod Volán ZRt.
jogutódja biztosítja a városban a helyi közúti közforgalmú személyszállítási közszolgáltatóiüzemeltetési feladatokat, ami helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózatot jelent. A
járatokkal a város mindegyik városrészébe el lehet jutni (Kertváros-Herbolya, Belváros, ÚjkazincSajókazinc, Barcika-Alsóváros), és részben a nagyobb foglalkoztatókhoz is. 2016. év során – az előző
szerződés hatályának lejárása okán - új beszerzés fog történni a helyi közúti közforgalmú
személyszállítási közszolgáltatói- üzemeltetési feladatok ellátására, melyben továbbra is törekedni
szükséges a lakossági igények minél magasabb mértékű kielégítésére.
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3.1.6 A társadalom állapota
Népesség
Kazincbarcika állandó‐, illetve lakónépessége is folyamatosan csökkendő tendenciát mutatott a 2000‐
2014 közti időszakban. A település az ezredfordulón még több mint 34 ezer állandó lakossal
rendelkezett, a lélektani 30 ezer alá 2011‐ben csökkent. A lakónépesség vonatkozásában
megfigyelhető, hogy az már 2008‐ban 30 ezer fő alá csökkent. A 2013‐as állandó népesség 86,5%‐a
2000‐es állapotnak, még a lakónépesség esetében a csökkenés nagyobb volt, ott az időszak végi
népesség 83,4%‐a a 2000‐esnek.

Kazincbarcika lakónépessége (fő) 2004‐2014
Egy terület népességének csökkenése mögött két tényező áll. A városban már 2001-ben is, de 2007től minden évben kevesebben születnek és többen halnak meg, így a város lakosságának természetes
fogyása figyelhető meg átlagosan évi 109 fővel. A vándorlások is meghatározzák egy város népességét.
Kazincbarcikán 2007-től átlagosan évente mintegy 300 fővel csökkent a lakónépesség az állandó
belföldi vándorlások miatt. Fontos kiemelni, hogy a várost nem csak elvándorlás, de bevándorlás is
jellemzi.
Idősödő lakosság és csökkenő számú fiatalság: A népszámlálási adatok alapján 2001-hez képest 2011re közel 6 százalékponttal nőtt a 60 év felettiek aránya (23,1%) és 3,6 százalékponttal csökkent a 0-14
évesek aránya (13,8% -2011-ben). Az öregségi mutató megmutatja, hogy száz 0-14 évesre mennyi 60
év feletti lakos jut. Míg ez az érték a városban 2000-ben csak 92,4% volt, addig 2008-ban (148,1%) már
kicsivel meghaladta az országos értéket és 2013-ra 181,3% volt. Ez előrevetíti a jövőre az ellátási
igényeket, miszerint a gyermekellátásban, iskolákban a kapacitások kihasználtsága kérdéses, míg az
idősellátásban, szolgáltatások, férőhelyek bővítése, minőségi javítása iránti igény várható.
A városban 2011-ben a roma népesség aránya az országos átlag körül alakult (2,9% Kazincbarcika –
3,2% – országos átlag) 2011. évi népszámlálás alapján.
Képzettség és foglalkoztatás
A városban 2001-hez képest 2011-re a népszámlálás alapján 1,6% ponttal csökkent a legfeljebb
általános iskola 8. osztályát végzettek aránya (2,26%), ami jobb, mint a megyei és az országos átlag.
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Hasonlóan kedvező a helyzet a középfokú végzettségűek körében (Az érettségizettek aránya 31,4 %
Kazincbarcikán, míg 27,5% az országos átlag). Ugyanakkor az egyetemi végzettségűek aránya (12,27%)
elmarad az országos átlagtól (15,5%), ami a magas képzettséget igénylő munkahelyek hiányában
diplomások nagyobb arányú elvándorlásával is magyarázható. Összességében a városban képzettségi
szint magasabb az országos átlagnál, ami jó alapot kínál a gazdasági tevékenységek további bővítésére,
illetve igény szerint a szakma-specifikus ismeretek elsajátításához szükséges továbbképzésekre.
A foglalkoztatottak aránya 7,2% ponttal nőtt a 15-64 éves korosztályban 2011-re (54,5%) 2001-hez
képest. A foglalkoztatási arány bár magasabb a városban, mint B.-A.-Z. megyében, de alacsonyabb,
mint az országos átlag. 2014-ben 2.174 fő regisztrált munkanélkülit (álláskeresőt) tartottak nyilván. A
munkanélküliségi ráta nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú lakosság (15-59 éves
állandó lakos) arányában 11,7% volt 2014-ben Kazincbarcikán, ami jelentősen meghaladta az országos
átlagot. A 180 napnál hosszabb ideje álláskeresők 1000 lakosra vetített száma 2014-ben 43,26 ezrelék
volt, ami több mint duplája volt az országos értéknek. 2014-ben a pályakezdő álláskeresők aránya
12,7% volt az álláskeresők körében, ami az országos átlagnak megfelelő szint volt és arányuk döntően
stagnál. Ezzel ellentétben az országos és megyei tendenciákkal összhangban nőtt az elmúlt években a
45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküli között (2013-ban 36,6%).
Kazincbarcikán a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya minimálisan ugyan, de csökkent a két
legutóbbi népszámlálás időpontja között.
A foglalkoztatásban továbbra is vannak tartalékok, az új munkahelyek teremtésével sikerülhet talán az
elvándorlást megszűntetni, de a tartósan munkanélküliek egyre nagyobb hányada jelent komoly
problémát, akik nem tudnak tartósan munkát találni az elsődleges munkaerőpiacon és a szociális, vagy
támogatott foglalkoztatási rendszerre vannak ráutalva.
A településen 2013-ban az egy lakosra jutó nettó jövedelem 732.929 Ft volt, ami meghaladta mind a
megyei és országos átlagot. 2013-ban először haladta meg a jövedelem a 2008 évi szintet.
Közfoglalkoztatás
A Barcika Park Nonprofit Kft. az a társaság, amely az elmúlt években a legnagyobb létszámban
foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat, pl. 2014-ben 367 főt. Ők döntően zöldterület gondozási,
parkfenntartási, illetve karbantartási feladatokat látnak el az önkormányzat megbízásából. Továbbá a
Start program keretében zöldségtermesztést végző kertészeti tevékenységet is elindítottak. Cél, hogy
a közfoglalkoztatottak egy része a jövőben az elsődleges munkaerőpiacon találjon magának állást,
illetve, ha ez nem sikerül, akkor a Barcika Park NKft. nyújtson olyan szolgáltatást, amelyre piaci
feltételek mellett is igény van.
Szegregátumok a városban
A városban jelen lévő szegregátumok, területek komplex infrastrukturális és társadalmi célú fejlesztést
igényelnek.
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) alapján az a terület számít
szegregátumnak, ahol az érintett területen 30%-ot meghaladó a szegregációs mutató értéke a városi
átlaghoz viszonyítva, illetve a területen (legalább népszámlálási –gyűjtés során meghatározott
háztömb) élő lakosság száma eléri az 50 főt.
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1

Tardonai út - Herbolya régi lakótelep - névtelen utca – Géza-völgy - Illyés Gyula út - Herbolya régi
lakótelep - Tardonai út

2

Bükkalja út - Csille u. - Herbolyai út - Gábor Á. U.

3

Iskola köz nyugati oldala - Hámán K. u. - Béke tér - Május 1. út - Egyház dűlő - Névtelen utca

4

Kossuth L. u.- Mikes K. u. - Hadak útja

Külterület

Vécsetáltanya

Kazincbarcikai szegregátumok, 2011. évi népszámlálási adatok alapján
A korábbi európai uniós támogatási ciklusban a Herbolya városrészen indult el szociális célú
rehabilitációs program. A program részeként egy projekt lezárult, mely keretében parkot, játszóteret,
a családsegítőnek is helyet adó közösségi épületet alakítottak, illetve közműfejlesztések,
útkorszerűsítések is megvalósultak. Megvalósult egy felnőttképzési program, illetve létrejött a
városrész értékeit védő önkéntes polgárőr mozgalom. Továbbá számos közösségépítő, sport
rendezvény, kézműves, tájékoztató program zajlott (pl. szemétgyűjtés, virágültetés, információs fórum
leendő anyáknak egészséges kisgyermeknevelésről, fertőző betegségekről). A programot szükségszerű
tovább folytatni egy második ütemmel Herbolyán, folyamatban van a legrosszabb állapotú ingatlanok
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szanálása, valamint a Hámán Kató úti kiürült lakótömbök elbontása is megkezdődött a szegregátum
csökkentése érdekében.
Esélyegyenlőség biztosítása
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. §
(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás ‐ a külön
jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével ‐ öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
településeire vonatkozó Kistérségi/Települési Esélyegyenlőségi Program 2011‐ben készült és került
elfogadásra a törvény előírásainak megfelelően. A program kiemelt figyelmet fordít az egyenlő
bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, az oktatás és a képzés területén a
jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre. Hangsúlyt helyez az egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, a közszolgáltatásokhoz, valamint az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre, valamint az olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek
munkaerő‐piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. Kazincbarcika Város
Önkormányzata rendelkezik továbbá Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely 2013‐ban készült,
melynek felülvizsgálata 2015 szeptemberében történt meg.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja érvényesíteni az egyenlő bánásmód, és az
esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés
elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az
egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket ‐ az óvoda kivételével ‐
érintő intézkedések érdekében Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködik a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ területi szerveivel. Az esélyegyenlőségi program a település területén élő
hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a
helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző
területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Az
esélyegyenlőségi terv potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a:
•
•
•
•
•
•

mély szegénységben élőket,
romákat
valamint a gyermekeket,
a nőket,
az időseket
a fogyatékkal élő személyeket.

3.1.7. Gazdaság helyzete
Kazincbarcika gazdaság-története2
„Sajókazincot 1240‐ben említik először a források Cozonch néven. 1576‐ban már önálló egyházközség,
amelynek filiái Barcika, Berente, majd a közeli Szuhakálló is. A XIX. század közepén a már Sajókazincnak
nevezett falu jelentős agrártelepülés. A falu birtokosai az 1850‐es években bányát nyitottak, ennek
következtében a község lakóinak egy része az ipar felé kezdett orientálódni.”
2

Idézve a Kazincbarcika Városi Önkormányzat Gazdasági Stratégiájára (2007‐2013.), Gazdasági Programjára (2007‐2010.) és
Operatív Programjára (2007‐2008.) vonatkozó önkormányzati előterjesztés, 2007.
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„A Borsodi Szénbányák Rt. 1922‐23‐ban erőművet épített Barcikán a kitermelt szén helyi felhasználása
érdekében. Az erőművet a következő évtizedben bővítették, ami nemcsak a környező településeket
látta el villamos árammal, hanem távvezetéken keresztül Egert és a dél‐borsodi vidéket is. 1940‐ben
indult újra a bányászat a Barcikai Kőszénbánya Vállalat révén.”
„A mezőgazdaság nitrogénműtrágyával való ellátására vegyi üzem létesült a Sajó vizére és a bányák
kokszolt szenére alapozva. Hőerőmű, szénosztályozó, kokszolóüzem, bányagépjavító és műtrágyagyár
építése, a bányák korszerűsítése, bővítése miatt a munkaerőigényt a környék településeinek lakossága
nem volt képes kielégíteni, ezért határozat született egy új város felépítéséről. Az 1947‐ben
közigazgatásilag összevont Sajókazinc és Barcika (mely a következő évben a Kazincbarcika nevet vette
fel), valamint az ipari építkezések által érintett Berente alkotta az új város vázát.”
„1954‐ben Kazincbarcikát városi rangra emelték. A várossá történő avatásban szerepet játszott a kor
gazdaságpolitikája, a nagy vegyipari üzemek geopolitikai okokból történő elhelyezése. Ennek a mára
és a jövőre vonatkozóan is igen jelentős kihatása van, s a BorsodChemhez fűződő viszony mindmáig
meghatározó a város szempontjából.”
„A ’80‐as évek azonban már számos elsősorban gazdasági jellegű problémát hoztak a város számára.
Kazincbarcikán és környékén sorra zárták be a gazdaságtalanná vált bányákat. Az évtized végére
megszűnt a szén kitermelése. Ennek következtében szintén megszűnt a szénosztályozó üzem és a
bányagépjavító. A helyi építőipar szerepe is csökkent. A válság a vegyipart is érintette. A Borsodi Vegyi
Kombinátban (BVK) a foglalkoztatottak száma csökkent, de a gyártás korszerűsítésével, új termékek,
tevékenységek bevezetésével talpon tudott maradni. A munkahelyek csökkenésére, az álláshelyek
beszűkülésére a népesség elvándorlással reagált.”
„A rendszerváltás számos változást hozott a város fejlődésében. Megváltozott a település presztízse,
ipari fellegvár helyett gondokkal küzdő város képe került be a köztudatba. A bányászat, a
szénfeldolgozás, az építőipar válságba került vállalatainak nagy részét felszámolták, 1994‐re a
munkavállalók harmada munka nélkül maradt. A többi ágazatot is érintette a létszámleépítés.”
„Az 1990‐es évek második felére Kazincbarcika túljutott a mélyponton. Új vállalkozások születtek, de a
munkahelyteremtés továbbra is kiemelt feladat. Az utóbbi években nőtt a vállalkozói kedv, azonban
több magánvállalkozás rövid életű. A város gazdasági fejlődését több probléma nehezíti. A munkaerő
kínálat egyoldalú szakmakínálattal párosul, a bányászati, vegyipari munkanélküliek átképzésre
szorulnak. A bányászat megszűnését követően felhagyott infrastruktúra üzemeltetése, új funkcióval
való megtöltése, természeti környezet rehabilitálása komoly feladatok elé állítja a várost. A fejlődés
motorja: a műszaki‐technológiai megújulás, intenzív fejlesztés nagyon tőkeigényes, ahhoz külföldi tőke
bevonása szükséges.”
Napjaink gazdasági helyzete
A vállalkozások árbevételének alakulásából következtetni lehet az iparűzési adó változására is, ezért
nem lényegtelen, hogy miként alakul a városban működő vállalkozások gazdasági teljesítménye.
A kazincbarcikai vállalkozások nettó árbevétele a gazdasági válság idején csökkent, majd 2011-től
növekedésnek indultak. Az elmúlt három évben ez a növekedés töretlen volt, így feltételezhetjük, hogy
változatlan nemzetgazdasági és világgazdasági helyzet esetén a vállalkozások árbevétele és
eredményességének pozitív tendenciája tovább folytatódik. Nem lehet azonban figyelmen kívül
hagyni, hogy a változásokban jelentős súlya van a térség legnagyobb foglalkoztatójának, a BorsodChem
Zrt.-nek.
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Vállalkozások nettó árbevételének alakulása 2008-2014 között (M Ft)
Vállalkozások
nettó árbevétel
(MFt)
éves változás

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2008

391 453

376 300

270 112

273 156

361 071

477 058

545 502

154 049

-4%

-28%

1%

32%

32%

14%

39%

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A szolgáltató szektor mellett a településen markánsan jelen van a feldolgozóipar és az építőipar is a
vállalkozások számát vizsgálva. A városban a legjellemzőbb nemzetgazdasági ágazatok a kereskedelem,
gépjárműjavítás, ingatlanügyletek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, míg közepes
mértékben van jelen az oktatás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, és az építőipar.
A2013. évi kazincbarcikai regisztrált vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak alapján (db)
Ágazat
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
bányászat, kőfejtés
feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás
vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
építőipar
kereskedelem, gépjárműjavítás
szállítás, raktározás
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

db
184
0
116
6
4

129
383
39
91

Ágazat
információ, kommunikáció
pénzügyi, biztosítási tevékenység
ingatlanügyletek
szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység
oktatás
humán-egészségügyi, szociális ellátás
művészet, szórakoztatás, szabadidő
egyéb szolgáltatás
Összesen

db
82
117
330
272
86

205
83
84
123
2 334

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 2004. évről 2012. évre több mint a kétszeresére nőtt, azaz,
1.428 e Ft‐ról 3.112 e Ft‐ra változott. Mind az országos átlaghoz, mind a megyei járási központokhoz
és a járási átlagokhoz képest kimagasló érték, illetve a dinamikus növekedés javarészt a BorsodChem
Zrt. működésének köszönhető.
Vállalkozások támogatása
A Svájci Hozzájárulási program révén valósul meg a vállalkozások fejlesztéseinek támogatása a
kazincbarcikai kistérségben. A program keretében egy Pályázati Alap működtetésével mintegy
összesen 234 millió Ft kerül pályáztatásra azzal a céllal, hogy a kazincbarcikai kistérség
gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban ösztönözze új munkahelyek létrehozását, a térségben
működő vagy ott beruházó vállalkozások fejlesztésével.
A program prioritásai és céljai:
•
•
•

Az info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán
alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása.
Új termékek fejlesztése, illetve bevezetése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari ágazatban és
gépiparban.
A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítását
(pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését szolgáló beruházások támogatása, melyek
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•

térben vagy együttes szolgáltatás-kínálatban illeszkednek a projekt keretében megvalósítani
tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai vonzerőfejlesztés és kistérségi promóció
témákhoz (KolorCity-koncepció)
Kezdő vállalkozások elindításának, illetve mikrovállalkozások növekedésének és innovatív
tevékenységeinek ösztönzése.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke függ a megpályázott prioritástól és a vállalkozási formától,
valamint a támogatás jogcímétől, ami 50-100% között lehet.
Az elmúlt években összesen 34 projekt részesült 189.831.136 Ft támogatásban 4 pályázati körben,
mely eredményeként 296.394.091 Ft értékű helyi fejlesztés valósul meg 2014 és 2016 között a
Kazincbarcikán, illetve közvetlen térségében.
A Pályázati rendszert a Kazincbarcika Város Önkormányzat bonyolította le külső szakértői kapacitás
bevonásával. A pályázati rendszer működtetése során rendelkezésre áll a városban mindazon
készségek, melyek szükségesek pályázati felhívás és dokumentáció csomag elkészítéséhez, projekt
értékelésekhez, bíráló bizottsági ülések lebonyolításához, támogatási szerződéskötéshez,
elszámolások értékeléséhez, ellenőrzéséhez, kifizetéshez, helyszíni ellenőrzésekhez, illetve a rendszer
adminisztráláshoz.
Üzleti infrastruktúra
Mintegy 9 hektár zöldmezős, megfelelő infrastruktúrával ellátott – Ipari Park címmel még nem
rendelkező - iparterület érhető el a városban a 26-os út mentén, továbbá a BorsodChem területén
változó igényű és szükségletű fejlesztési lehetőségek vannak még.
2017-ben nyit a KolorLab Üzleti Park és benne inkubációs szolgáltatásokkal a volt Központi Általános
Iskola megüresedett épületének átalakításával. A beruházást szintén a Svájci Hozzájárulási Program
finanszírozza. A fejlesztési elem eredményeként a pince szinttel együtt több mint 4.000 m2- többnyire
irodai - terület áll majd a betelepülni szándékozó gazdasági szereplők rendelkezésre. Az épületben a
kezdő vállalkozások működésének segítésére bérleti díj-kedvezményt nyújt majd az önkormányzat,
illetve központja lesz a gazdaságfejlesztési, szervezési szolgáltatásoknak.
A BorsodChem területén meghatározó ipari tevékenységből származó környezetszennyezés
esetenként jelentős, gyakori a riasztási küszöbérték feletti PM10 szállópor koncentrációja levegőben.
Turizmus
Országos viszonylatban nézve a város turizmusa kevésbé jelentős, de 4 meghatározó, ezek közül három
darab 3 csillagos szálláshely fogadja a vendégeket. Az év folyamán a vendégek többsége munkavégzés
céljából, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan érkezik. Ugyanakkor a szálláshelyek minősége
lehetővé teszi a pihenés, üdülés céljából érkező vendégek fogadását is, akik a városon kívül a környék
természeti, kulturális látványosságainak bebarangolását tűzhetik ki célként. Az eltöltött
vendégéjszakák száma határozza meg az idegenforgalmi adó bevételeket.
Vendégéjszakák számának alakulása 2008 és 2014 között
2008
vendégéjszakák száma (db)
éves változás

24 136

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014/
2008

21 936
-9%

21 513
-2%

20 691
-4%

17 873
-14%

17 298
-3%

18 919
9%

-5 217
-22%

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A vendégéjszakák 2008 után, a gazdasági válság időszakában csökkentek, ami részben az üzleti, részben
a nyári üdülési turizmus országos tendenciájú csökkenésének is köszönhető. 2014-ben mintegy 9%-os,
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1.621 fős növekedés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva. Tekintve a pozitív gazdasági
folyamatokat, illetve az önkormányzat rekreációs, kulturális, turisztikai célú fejlesztési elképzeléseit
várható, hogy az elkövetkezendő években folytatódik a vendégéjszakák számának kismértékű
növekedése.
A turisztikailag vonzó célpontok mind Kazincbarcika szomszédságában találhatóak. Ezek közül a két
legfontosabb az UNESCO világörökség részét képező Aggteleki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park.
A leghíresebb cseppkőbarlangot ‐ a Baradlát ‐ 98 ezren látogatják évente, a Bükkben a regisztráltan
látogatható helyszíneken 98 ezer turista fordul meg.
A város üdülési célú vonzerejét jelenti, hogy jó minőségű szállás- és vendéglátóhelyekkel rendelkezik,
és központi fekvése van Miskolc (Diósgyőr, Miskolctapolca) - Bükk – Szilvásvárad - Lázbérci-tó –
Aggtelek –Edelény térsége által kínált látványosságokon belül. További vonzerőt jelent a város nagy
kiterjedésű és gondozott zöldfelületei, közterei, parkjai, az ott található játszóparkok, az utcai
művészeti alkotások, a megannyi szobor, és egyéb kreatív alkotások, mint a 2016-ig elkészülő összesen
30 db kreatív homlokzati falfestés. A város térségében található kirándulóhelyek kora tavasztól őszig
az aktív kikapcsolódást keresők ‐ túrázók, kerékpárosok ‐ célpontjai.
További turisztikai fejlesztési lehetőség van a BorsodChem mellett található volt bunker kulturális célú
hasznosítására, mint turisztikai attrakció, ahol lehetőség lenne interaktív módon bemutatni a
hidegháborúra emlékeztető tárgyakat, relikviákat. A város helyszínül szolgálhat különböző
osztálykirándulásoknak, illetve interaktív tanulási programoknak, melyek során helyben, illetve a
környéken számos témakörben (kémia, fizika, természetismeret, történelem) sajátíthatnak el
szakismereteket a diákok személyes megtapasztalás útján. Ezen program megvalósításához azonban a
városban egy állandóan elérhető turistaszállás, ifjúsági szálláshely kialakítása lenne szükséges.
A városban szervezett programok, rendezvények, kiállítások, állandósulni látszó fesztiválok, mint az
országosan ismert KolorFesztivál, versenyek szintén jelentős vonzerőt jelentnek, jelenthetnek a
jövőben, akárcsak a város sportolási és szabadidős célú infrastruktúrája is.

3.1.8. Közterületi, városképi fejlesztések
Belváros
Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Kazincbarcika város belvárosában, melyek célja egy
élhetőbb belvárosi környezet kialakítása volt. Ennek okán olyan fejlesztések valósultak meg, melyek a
város „főutcáján”, az Egressy úton értek el forgalomcsillapítást, erősítve ezzel az utca közösségi tér
jellegét, preferálva a gyalogos és a kerékpáros közlekedést. A beruházás részeként két épülettömb
esetén megvalósult az utca menti közintézmény és üzletsor részleges akadálymentesítése, valamint a
főutcáról nyíló közterek – összesen hat tér – teljes körű felújítása, parkosítása, és a forgalmi rend
megváltoztatása. Ezen beruházások megvalósításának előfeltétele volt, a Keleti és Nyugati gyűjtő utak
megépítése, melyek biztosítják a belvárosba való gyors eljutást, a közeli parkolási lehetőséget úgy,
hogy tehermentesíti az Egressy úti autós forgalmat. A beruházás részeként 152 új parkolóhely létesült,
elősegítve az üzletek, szolgáltatók megközelítését, illetve a belvárosban lakók parkolását. A komplex
rehabilitáció részeként néhány üres épület is megújult, új funkciókkal gazdagodott, így költözött be a
7 éve használaton kívüli üres iskolai épületbe a Mezey István Művészeti Központ. A nagy volumenű
beruházás eredményeként megújultak a belvárosi terek, zöldfelületek is, ami tovább javítja a belváros
vonzerejét és közösségi tér funkcióját. A város tervezi az ilyen jellegű rehabilitáció kiterjesztését a
jövőben az Egressy út és a Jószerencsét út közötti – eddig kimaradt – területre is, mely magába foglalja
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mind a Fő teret, mind a leendő Díszteret, hogy annak részeként megújulhasson a térségi szerepkört
ellátó Egressy Művelődési Központ fejlesztése is egy multifunkcionális kulturális központ formájában.
Az egész város – szűkebb értelemben a belváros - funkcióit gazdagítja a Liget-parkban a Szalézi Szent
Ferenc Rend által megépíttetett sportcsarnok.
A Mikszáth Kálmán – Veres Péter lakótelepen szociális város-rehabilitáció zajlott le az elmúlt években,
melynek keretében a zöldfelületek, a közterek, a közösségi intézmények (orvosi rendelő, bölcsőde,
szolgáltatóház) felújítása mellett 254 lakásos panel-lakóépületek energiahatékonyságát javító
beruházás valósult meg.
Parkolás
A város egész területén mintegy 4.200 db parkoló található. Az elmúlt évtizedekben a gépjárművek
számának bővülése, továbbá a belvárosi forgalmi rend megváltozása okán, a városban egyre inkább
megoldandó kérdéssé vált a parkolás. Ezen igényekhez illeszkedve létesített az önkormányzat az elmúlt
években 152 új parkolóhelyet a belvárosban, ahol az elfogadott parkolási koncepció alapján elsődleges
feladat volt a városközpont gépjárműforgalom általi tehermentesítése, a gyalogosforgalom elősegítése
és a megmaradó forgalom feltételeinek megteremtése. Az Egressy út átépítése, mind a csatlakozó
terek fejlesztése kapcsán új forgalmi rend került bevezetésre, melynek nyomán meglévő parkolók
szűntek meg és újak épültek.
Kerékpárutak
A városban 2007 óta mindösszesen 7 151 fm új kerékpárút épült meg az alábbi szakaszokon:
Jószerencsét út
Mátyás király út
Herbolyai út
Irinyi út

Építők útja
Tardonai út
Egressy út

Továbbá kihelyezésre került 187 db kerékpártámasz, 5 db fedett kerékpár tároló és 7 db információs
tábla. További kerékpárút hálózat bővítése indokolt a BorsodChem további üzemi bejáratainak, a
kazincbarcikai vasútállomásnak, a városi uszodának, az ipari parknak, a városi horgásztavaknak, a
csónakázó-tónak, illetve Tardona település kerékpárral történő megközelítése érdekében.
Játszóterek
A város nagyobb, frekventált játszótereinek EU konformmá alakítása az elmúlt évek során – 2009 és
2014 között – megtörtént. Jelenleg összesen 13 db EU konform játszótér van a városban. A
legjelentősebb beruházás a Völgy-parkban történt 2014-ben (a Völgy-park fejlesztés I. ütemeként),
ahol Magyarországon is egyedülálló módon koncentrálódnak a szabadtéri játékok és fitnesz-eszközök
valamennyi korosztály számára, ami mind a helyi lakosság, mind a szűkebb értelemben vett környező
települések, de akár még a miskolci lakosság számára is vonzerőt jelent kikapcsolódás, rekreáció téren.
A játszóterek, pihenőparkok, azaz az élhető környezet biztosításával mind a kisgyermekesek,
tinédzserek, mind a fiatalok, idősek, mind pedig a sportkedvelők kiszolgálása is egyaránt fontos a város
számára. Az önkormányzat minden évben – a lehetőségeihez mérten - különít el forrást vagy biztosít
fedezetet költségvetésében a kisebb-nagyobb játszótéri fejlesztésekre, illetve azok rendszeres
karbantartására, a minősített játszóterek kötelező felülvizsgálatainak elvégzésére, mely feladatokat a
Barcika Park Nonprofit Kft. a városüzemeltetési szerződés keretében látja el évről évre. Természetesen
a fejlesztésekhez a saját forrás biztosításán túl további források megszerzésére is folyamatosan
törekszik az önkormányzat, és fog is a jövőben, hiszen vannak közterületek, városrészek, ahol még nem
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épültek meg a tervezett játszóterek, vagy a meglévő játszóterek bővítése még nem történt meg, vagy
a nagy igénybevétel, amortizáció miatt már szükségszerű a felújítása.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
Külső koherencia kiegészítő jellege
A fejlesztési stratégia a 2014-20-as programozási ciklus keretében megvalósuló Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program alapján kiírt „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című
kódszáma: TOP-7.1.1-16 pályázati felhívás alábbi tevékenységeihez illeszkedik:
7. A: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
•

A városi helyi akciócsoportok (HACS) fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez kapcsolódó projektelőkészítési tevékenység.

•

Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve
eszközfejlesztése.

•

Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások
befogadására alkalmas térré alakítása.

•

Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség
által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó
eszközbeszerzések támogatása.

•

A városi közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés szempontját is szükséges szem
előtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek
bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét
képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására.
7. B: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

•

helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek;

•

megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi
programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása,

•

helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek;

•

helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg
jól körülhatárolt kisközösségekben

•

helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmikulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;

•

helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása a kulturális intézmények, a civil, a
kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének keretében, szakmaismertető és bemutató
programsorozatok megvalósítása;

•

„Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése
(növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel: a helyi tudásra, hagyományokra, a civil
és üzleti szereplők együttműködésére épülő, a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság,
szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések;

•

közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók,
programok végrehajtása.

A HKFS tartalmát befolyásoló megyei programok
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A fejlesztési stratégia BAZ Megyei Fejlesztési Program alábbi célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja:
A tervezett stratégia elsődlegesen a BAZ megyei fejlesztési program Társadalomalkalmazkodóképességének javításán belüli Kulturális programok intézkedés megvalósítását szolgálja.
Az intézkedés közvetlen céljai:
-

kulturális alapú identitás erősödése, a térségi imázsváltás ösztönzése

-

helyi közösségi együttműködések ösztönzése, kreatív közös tanulás formáinak elterjesztése

Az intézkedésen belül az alábbi tevékenységekkel van összhangja a stratégiának:
-

Települési identitást erősítő, imázs-javító programok megvalósítása az egyedi értéken
alapulva.

-

Közösségi terek és központok minőségi fejlesztése a helyi közösség bevonásával

-

Helyi kulturális programok, események támogatása, nonformális képzési programok,
öntevékeny szakkörök működésének ösztönzése.

-

Innovatív megoldások, akciók alkalmazása a helyi társadalom megújulásának, fejlődésének
szolgálatában („társadalmi innováció”), illetve a helyi kötődés, lokálpatriotizmus erősítése. A
társadalmi akciók során folytatni kell azon modelleket, melyek a településszerkezethez, illetve
a civilek bevonásához kapcsolódnak, így például:
o

lakótelepi környezetben, súlyos társadalmi problémákkal küzdő kistelepüléseken
közösségszervezők bevonása a helyi lakosság társadalmi mobilizálásának
ösztönzésére;

A fejlesztési stratégia az alábbiak szerint szolgálja Kazincbarcika Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának megvalósítását:
ITS specifikus célok
(mind)
1. A helyi gazdaság diverzifikálása
1.2. Helyi kötődésű KKV-k megerősítése
1.5. Helyi mezőgazdasági termékek előállításának és
helyi piacra jutásának elősegítése
1.6. Foglalkoztatási programok és vállalkozói kultúra
fejlesztése

2. A turizmus jövedelemtermelő képességének
növelése
2.1. Turisztikai kínálat bővítése
2.3. A térségi turisztikai együttműködések javítása
3. Élhető települési környezet
3.1. Szabadidős, sport, közösségi tevékenységekhez
megfelelő terek tovább fejlesztése
3.2. Funkciógazdag, vonzó belvárosi környezet
3.3. Településrészek leszakadásának megállítása
3.5. Közösségi élet fejlesztése
3.7. A település épített és természeti értékének
védelme
3.8. Lakosság környezeti szemléletének javítása
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Illeszkedés módja
Vállalkozások
együttműködését
segítő
információs rendszerek kialakítása, adatbázis
létrehozása helyi vállalkozásokról
FabLab kialakítása, hogy elősegítse vállalkozási
kezdeményezések létrejöttét, illetve teret adjon
modern technikai eszközökkel megvalósított
alkotó tevékenységeknek, műszaki szakterületek
megismeréséhez
A KolorCity imázsába illeszkedő programok,
újjászületendő fesztiválok alkalmasak lehetnek
arra, hogy turistákat vonzanak a városba.
A tervezett kulcsprojekt, azaz a városi agora,
rendezvénytér kialakítása hozzájárul az élhető
települési környezethez, míg a közösségi
házakban tervezett korszerűsítések, valamint a
lakókörnyezetben tervezett beruházások
hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, illetve
közösségi programok szervezéséhez.

A stratégia az alábbi Kazincbarcikán korábban megvalósult, vagy megvalósítás alatt lévő projektekhez
illeszkedik:
Projekt megnevezése
/Projekt összköltsége /
Finanszírozás forrása

Rövid tartalom és illeszkedés

Kazincbarcika
"Városközpont"
akcióterület
funkcióbővítő
rehabilitációja
927.415.665 Ft
ÉMOP 3.1.2/A-2f-20100007

A beavatkozási terület szomszédságában valósult meg a belváros funkcióbővítő
korszerűsítése.
A projekt részeként megvalósult:

„Herbolya - Régi telep”
szociális város
rehabilitációja
520.664.000 Ft
ÉMOP-3.1.1./B/2f-20100002

A Kazincbarcikán 2010-2013 között civil partnerekkel együttműködésben és
konzorciumban megvalósult projekt fő tartalma:

•

a város főutcájának, bevásárló utcájának számító Egressy útnak és közvetlen
környezetének (6 köztér) a korszerűsítése, forgalomcsillapítása, az épületek
akadálymentes megközelítése
• Elkészült az új nyugati gyűjtőút
• Egykori általános iskola épületében kialakításra került a Mezey István Kulturális
Központ, ahol helyet kapott a kézműves ház, a városi könyvtár, illetve
előadótermek, kiállítótermek is kialakításra kerültek
• a kötelező magántőke bevonásának jóvoltából a városi piaccsarnok megépülése
A soft elemek közül megvalósult a „Belvárosi esték” kulturális rendezvénysorozat,
illetve városszépítő és foglalkoztatási akciók zajlottak.

•
•
•
•

•
Kazincbarcika és térsége
munkahelyteremtését
szolgáló fejlesztése
SH/1/1 – Svájci
Hozzájárulás
finanszírozása
1.727.075.011 Ft

a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások Herbolya városrészben,
Herbolya városrészben közösségi helyiség kialakítása, hol helyet kapott
játszószoba, közösségi helyiségek, higiéniás egységek (zuhanyzók, mosókonyha),
melyek kedveltté váltak a lakosság körében.
egészségügyi szűrővizsgálatok, illetve „Játsszunk együtt” elnevezésű,
gyermekeknek szóló közösségi foglalkozások.
A közösségi ház helyet ad „Ifjúsági klubnak”, amely a Don Bosco Iskola
oratóriumok hagyományára építve működik. A működési rend a tagok
véleményezése mellett alakult ki. A klub keretében sikeresen valósult meg 28
program.
Diákmentor program megvalósítása.

A projekt Kazincbarcika Város Önkormányzat konzorciumi vezetésével valósult meg
Rudabánya, Sajókaza, Bánhorváti települések önkormányzatainak bevonásával,
valamint a Barcika Park Nonprofit Kft. részvételével.
A projekt a kazincbarcikai kistérség munkahelyteremtő fejlesztését kívánja
megvalósítani, a kistérség erőforrásaira (ipari hagyományokra, a jó oktatási
infrastruktúra nyomán rendelkezésre álló motivált munkaerő, a jelentős turisztikai
desztinációkhoz is közel fekvő vonzó természeti és kulturális környezet) építve.
Fő cél a népességmegtartás érdekében közép- és hosszú távú munkahelyteremtés
keretfeltételeinek megteremtése Kazincbarcikán, egy MODERN városban és a
kistérségében.
A fő célt szolgáló stratégiai célok:
•
•

Munkahelyteremtés ösztönzése az üzleti környezet fejlesztésével
A helyi identitás erősítése, a lakosság helyben tartása érdekében
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Projekt megnevezése
/Projekt összköltsége /
Finanszírozás forrása

Rövid tartalom és illeszkedés

• A Kazincbarcikai kistérség imázsának javítása
A 2016. decemberében befejeződő projekt tervezett eredményei:
•
•

Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park létrehozása Kazincbarcikán
34 db vállalkozás termék- és szolgáltatás fejlesztésének támogatása munkahelyteremtési célból vállalkozásoknak szóló Pályázati Alapból
• sajókazai Radvánszky kastély felújítása magasabb szintű kulturális-oktatásiturisztikai szolgáltatások nyújtása érdekében
• Megvalósult Rudapithecus Park és tematikus útvonal Rudabányán a település
kiemelt értékeinek bemutatására
• Kiépített Damasa tanösvény és látogatható Falumúzeum Bánhorvátiban
• Elsődlegesen Kazincbarcikán a megvalósított új kulturális programok és
kommunikációs akciók – KolorCity fesztivál, közösségi részvétellel megvalósult
street art projektek, színes, kreatív házfalak, utcai alkotások
A vállalkozásokat finanszírozó Pályázati Alap menedzsmentjét Kazincbarcika Város
Önkormányzata végezte, így jelentős tapasztalatot szerzett pályázati felhívások
elkészítésében, projektek befogadásában, formai és szakmai értékelésében,
támogatási szerződések megkötésében, illetve az elszámolások ellenőrzésében,
kifizetésében, finanszírozásában.
Kazincbarcika Veres
Péter-Mikszáth Kálmán
úti akcióterület
rehabilitációja
ÉMOP-3.1.1/A-2f-20100001
824.599.013.- Ft

A projekt célja a lakóépületek és intézmények energia megtakarítást eredményező
felújítása, a gépészeti rendszereinek felújítása, korszerűsítése. A megújuló
energiafelhasználás növelése, nyílászárók energia-megtakarítást eredményező
cseréje, homlokzatok szigetelése. A projekt eredménye: Lakóépületek,
közintézmények és közterületek megújulása, a lakókörnyezet minőségének javítása.
A projekt rövid leírása: A szociális integráció fenntartható megvalósítása a közösségi
programok szervezésével és képzésével.

Völgyparkban fejlesztése
Önkormányzati forrás

A Völgyparkba rekreációs célú eszközöket, fittnesz parkot, illetve játszótéri elemeket
telepítettek.

Az önkormányzat által, illetve részvételével megvalósítandó egyéb kapcsolódó közösségfejlesztési
támogatások és programok 2016-ban
•

•

Sportegyesületek támogatása 6/2013. (IV. 09.) sz. önkormányzati rendelet alapján. A
sportegyesületeknek nyújtott támogatás a sportlétesítmények bérleti díjának, a
sportegyesületek működési támogatásához, valamint a sportrendezvények szervezésének
megfizetéséhez nyújtható.
Civil szervezetek működésének és programjainak támogatása 7/2010. (II. 19.) sz.
önkormányzati rendelet alapján. A pénzügyi támogatás célja a civilszervezetek társadalmi
szerepvállalásának erősítése, polgárok közéletbe való bevonásának segítése, az
esélyegyenlőség megteremtése, a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi szolidaritás
megerősítése. Elismert tevékenységek különösen a település szépítése és környezetvédelem,
oktatást-nevelést segítő tevékenység, kultúra- és hagyományápolás, egyéb karitatív és
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•

•

szociális tevékenység. A vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként: 50 000 - 150
000 Ft volt.
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Városszépítő Egyesület 2016-ban első alkalommal
hirdette meg Kazincbarcika legszebb konyhakertje pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél
többen műveljenek konyhakertet a városban.
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2016-ben felélesztette azt a régi hagyományt, amelyben
pályázati felhívást hirdetett meg a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím adományozására. A
pályázat célja, hogy elismerésben részesítse azokat a lakóközösségeket, lakóingatlantulajdonosokat, -használókat, akik kiemelkedően sokat tesznek a város szépítése érdekében.

A stratégia az alábbi Kazincbarcikán megvalósítani tervezett projektekhez illeszkedik:
Projekt megnevezése
/ Tervezett
finanszírozás
„Szellembunker”
Kazincbarcikán
TOP-1.2.1

Kazincbarcika
városközponti
barnamezős terület
rehabilitációja
TOP-2.1.1-15

Közösségi integráció
Kazincbarcikán, Hámán
Kató akcióterületen
TOP 5.2.1
TOP 4.3.1.

Kazincbarcika és
térsége kerékpároshálózatának fejlesztése
I. ütem

Rövid tartalom és illeszkedés

Egykori óvóhely és használaton kívüli bunker turisztikai célú hasznosítása, kreatív
bemutatási eszközökkel. Hidegháborús helyzete bemutató történelmi kiállítással,
korabeli katasztrófavédelmi eszközök bemutatásával, időszakos képzőművészeti
kiállításokkal és interaktív játékok szervezésével, fényművészeti programokkal (pl.
lézershow, 3Ds bemutató, árnyjátékok).
A projekt célja az Egressy út, Lini István tér, Tardonai út, SPAR Áruház által
határolt alulhasznosított önkormányzati barnamezős terület közösségi célú
funkciókkal való bővítése, illeszkedve a területen meglévő szabadidős sport- és
kulturális funkciók magasabb színvonalú ellátásához. Egy leromlott állapotú,
régóta használaton kívüli régi üzemcsarnok elsődlegesen kulturális
rendezvénycsarnokká való átalakítása, illetve a környezetének rendezése,
multifunkcionális sportpálya és skate park kialakítása.
A belvárosi közeli szegregátumban megvalósuló projekt várt eredményei a
következők: A tervezett tevékenységek, így a közösségi programok,
csoportfoglalkozások, támogató szociális munka eredményeképpen fejlődik a
programok bevont résztvevők személyisége, empátiás képessége, önismerete,
nyitottabbá válnak különféle fejlődési pályák iránt, javul társadalmi megítélésük,
integrációjuk. A programban bevont gyermekes családoknak javul az oktatással
kapcsolatos igénye. Az oktatási célú programok eredményeként várhatón javul a
szegregátumban élők iskolázottsági szintje és a foglalkoztatási esélyük. A
közösségi programok hasznos és tevékeny szabadidő eltöltését kínálják lakosság
számára.
Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési beavatkozások:
• Szociális bérlakások felújítása, elsősorban olyan üres bérlakások felújítása,
amelyek tartós lakhatási feltételeket biztosítanak hátrányos helyzetű lakosok
számára.
• Közösségi tér kialakítása a szegregátum környezetében
• Akcióterületen lévő üres szolgáltató épületek bontása és kapcsolódóan
közterület rendezése.
• Parkolók létesítése az akcióterületen lévő zsúfoltság csökkentése érdekében
• Szabadtéri sportpályák, játszótér létesítése a lakossági igények függvényében
Városi kerékpárút hálózat bővítése az Egressy úttól Tardona, irányába a Kertváros
kerékpáros hálózatba való bekötése érdekében:
• Új kerékpárút kialakítása a Pollack Mihály úton Egressy út és Mátyás király
út között.
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Projekt megnevezése
/ Tervezett
finanszírozás
TOP-3.1.1

Rövid tartalom és illeszkedés

•

Új kerékpárút kialakítása a Tardonai úton a Május 1. úttól a Gábor Áron
úti buszmegállóig
Új kerékpárút építése az Attila úton Építők útja és Tesco körforgalom között 700
méter hosszan

A stratégia megvalósításával párhuzamosan az alábbi helyi kezdeményezések valósulnak meg:
Együttműködési
fórum, szerveződés

Kapcsolódás a stratégia megvalósításához

Foglalkoztatási
paktum

A térségben megalakuló foglalkoztatási paktummal való együttműködést
biztosítjuk, mely keretében kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, legalább
évente a paktumban, illetve a stratégia keretében megvalósuló programokról.

TDM – Turisztikai
Desztinációs
Menedzsment
szervezet

A városnak és térségének szándéka, hogy a közeljövőben egy turisztikai
desztinációs szervezetet alakítson, melyhez a stratégia megvalósítása,
különösen a vállalkozások és a civil szerveztek, intézmények közti párbeszédre
vonatkozó platform kialakítása megfelelő felületet kínálhat az együttműködés
elindításához, illetve a szervezetek közti párbeszédhez, a kölcsönös
megismeréséhez.

3.3 SWOT
A SWOT elemzést a fejlesztési stratégia fő célja, illetve tematikája (támogatható tevékenységek)
alapján végeztük el a helyi szereplők bevonásával. A SWOT elemzés során az alábbi kérdésekre
kerestük a választ: Melyek Kazincbarcika közösségi életének erősségei, pozitív jellemzői és
hiányosságai a következő tématerületek kapcsán: művészet, sport, szabadidő, hagyományok, alkotás,
vállalkozások közössége.
A közösségi bevonáson alapuló SWOT elemzést kiegészítettük szakértői véleménnyel a város
elfogadott 2015-2019-re vonatkozó gazdasági programja alapján.
Erősségek
Nyitott és
fedett terek

•
•

Gyengeségek

Mezey Művészeti Központ létrejötte
Megújult belváros, kiterjedt zöldfelületek,
modern játszóterek nagy száma
o Virágos főutca (megújult Egressy
út) és kapcsolódó terek
o Nagy terekkel, zöldfelülettel
rendelkező város (Mo-on itt a
legnagyobb az egy főre eső
zöldfelület, szobrok száma)
o Korszerű sport játszóterek
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•
•
•
•
•
•

Városháza előtti tér leromlott állapota
Táncsics utcai közösségi ház leromlott
állapota
Civilek által használható internetes
közösségi tér hiánya (szkennelés, másolás)
Kevés a civilek által igénybe vehető
helyiségek száma
Hiányos rendezvény infrastruktúrák
Egressy Művelődési Központ kistermének
alacsony kihasználtsága (magas bérleti
díjak)

•

Programok

Terek és
programok

Új, megújult sport-létesítmények
(tornatermek, műfüves pályák)
• Részben kiépült városi kerékpárút
rendszer
• Sok megújult közintézmény
• Elkészülő, korszerű infrastruktúrájú Üzleti
park – „Kolorlab”, illetve néhány
innovatív, fejlődő kisvállalkozás
• Befektetés-ösztönzési szolgáltatások,
működő vállalkozás-fejlesztési támogatási
program megléte
• Megkezdett városimázs váltás (KolorCity
koncepció), kultúra nagyobb tere
közéletben, köztereken
• Sok kiállítás és színházi előadás
• Számtalan nyugdíjasoknak szóló civil
program
• Gyerekeknek szervezett programok
• író-olvasó találkozók
• adventi Jeles napi rendezvények
• KolorFesztivál – street art fesztivál
megszervezése
• Városi borfesztivál
• Számtalan koncert
• Kézműves programok és szakkörök a
Mezey házban
• Sok színes könyvtári rendezvény,
• Egyházak közösségi programjai
• Sokféle sport rendezvény
Lehetőségek
• KolorCity program adta lehetőségek, új
kreatív megoldások létrehozása
• Nemzetközi kapcsolatok bővítése a
művészek, alkotók körében
• Az egyes terek újszerű használata (új
programok, közösségek hasznosítása)
• Stabilizálódó gazdasági környezet, ami
lehetőséget ad további beruházásoknak,
vállalkozás-fejlesztéseknek, illetve nőhet a
lakosság jövedelme, ami lehetővé teszi a
kulturális és szabadidős célokra fordított
kiadások bővülését
• Innovatív alkotó technikák széles körű
megismertetése a lakosság, fiatalok
számára
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•
•
•

Városi strand üzemen kívülisége;
Alacsonyan hasznosított lakótelepi
tömbbelsők, udvarok, terek
Olyan szabadtéri terek hiánya, ahol
egyesületek nagyobb létszámban pl. közös
főzést, programot tudnának csinálnak (pl.
Csónakázó-tó, Kiserdő, herbolyai
horgásztavak)

Korábbi évtizedek hagyományos rendezvényei
elmúltak
• Dia Press – nyilvános nagy léptékű,
korszerű fotó bemutatók a városi
eseményekről, azok beharangozásáról
• folklórtánc fesztivál
• fúvószenei fesztivál
• színjátszó fesztivál
• gyerekrajz fesztivál)

Veszélyek
• Lakosság további elvándorlása magasabb
jövedelmet kínáló munkahelyek és
térségek irányába
• Változó állami támogatások nehezítik az
utánpótlás sportegyesületek működését,
így kihasználtan sport infrastruktúrák
maradnak a városban
• Változó kormányzati szabályozás, további
költségvetési elvonások, melyek kevesebb
teret hagynak a fejlesztéseknek és az
önként vállalt feladatok ellátásának

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása
A fejlesztési szükségleteket a helyzetértékelés és a swot elemzés alapján határoztuk meg. Az alábbi
fejlesztési szükségletek kerületek a tervezési folyamatban kiemelésre, melyek gyakorlatilag
rávezetnek a program specifikus céljaira.
A lakó közösség együttműködését és mobilizálását segítő rendezett városi közterek, zöldfelületek
megléte
A városban jelentős a zöldfelületek száma és mértéke, illetve az elmúlt évek fejlesztései
eredményeként számos városi közterület állapota javult, illetve kapott közösségi, rekreációs célú
funkciót. Ezen korábbi fejlesztésekkel az volt a cél, hogy a lakosság széles célcsoportját (gyerekek,
ifjúság és idősebbek) szolgálják ki, ezzel is hozzájárulva különféle korcsoportok, közösségek
találkozásához, ugyanakkor a városnak még vannak olyan területei, ahová a fejlődés nem ért le, mint
pl. az Újkazinci lakótelep, vagy a városi tavak környéke, illetve Fő tér rendezetlen állapota, melyek
feltétlen beavatkozást igényelnek.
A közösségépítést, a jövőben hasznos ismeretek oktatását, kreativitást szolgáló közösségi terek,
programok megléte a város teljes területén
A városban az elmúlt években adták át a Mezey Kulturális Központot, ami a kézműves alkotások,
tanulások, illetve képzőművészeti bemutatók központi tere. 2017 elején megnyílik a KolorLab Üzleti
Park, amely a kreatív, induló vállalkozások központja lesz. Szükséges, hogy utóbbi egy modern technikai
alkotóközponttal bővüljön, ahol lehetőség lenne a fiatalok, érdeklődők számára a modern alkotó
technikákat megismertetni, hozzájárulva a városi humán erőforrás állomány fejlesztéséhez.
Természetesen a tereknek megfelelő tartalommal és szakmai programmal kell működniük. A fenti
központok, szolgáltatások főként a belvárosban vannak, de a város déli és északi városrészén is vannak
olyan rossz állapotú közösségi terek, amelyek kisebb közösségeknek biztosítanak alkotó, illetve
találkozási helyszínt. Szükséges ez utóbbi terek fejlesztése, hogy a város peremén élők sem
szenvedjenek hátrányt a közösségi programokban. Ezen tereknek ki kell tudni szolgálni a civileket, hogy
megfelelő háttér infrastruktúrát teremtsen programjaik megtervezéséhez és megvalósításához.
Közösségi együttműködések megteremtése vonzó lakó és közösségi élet érdekében
A városban sokféle civil közösség működik megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal, amelyek sokszor
már bejáratott hagyományos rendezvényeket, programokat valósítanak meg. Felmerül a városban a
generációk együttműködésének igénye, hogy az idősebbek átadhassák tapasztalataikat a fiataloknak,
miközben a fiatalok számos újdonsággal ismertetik meg az időseket. Ennek érdekében szükséges
ösztönözni a különféle civil közösségek közti együttműködést, amely hozzájárulhat a lakosság körében
egy vonzó városi közösség kialakításához, az elvándorlás csökkentéséhez. A közösségi együttműködés
és az erős szervező erő hozzájárulhat a korábbi években hagyományos, de már elmúlt programok „új
köntösben” és megközelítésben való felélesztéséhez.
Vállalkozások, civil szervezetek, lakosság, intézmények közti hatékony együttműködések,
kommunikációs felületek
Az elmúlt időszakban a vállalkozások fejlesztése terén számos eredményt ért el a város, működtet egy
vállalkozás-fejlesztési programot. Annak érdekében, hogy mindez a támogatási rendszer még
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hatékonyabban elősegítse a vállalkozások fejlődését, szükséges olyan információs platform kialakítása,
ami ösztönzi a vállalkozásokat az egymással való együttműködésre, valamint információt nyújt a helyi
lakossági igényekről üzleti modelljük sikeresebb kialakítása érdekében. Ugyanakkor a kommunikációt
nemcsak a vállalkozások működésének támogatása kapcsán, hanem a civil szervezettekkel való
párbeszéd kapcsán is szükséges fejleszteni.

4. A stratégia jövőképe
A fejlesztési stratégia hosszú távú jövőképét az alábbiakban lehet megfogalmazni:
KolorCity koncepció megvalósítása

Megújuló város, ahol a helyi közösségek, generációk, vállalkozások egymással
együttműködnek, változatos módon újszerű, kreatív tevékenységeket folytatnak, ami a
közterek, épületek megújulásában is kifejeződik.
A jövőkép kapcsán alapvető egyetértés született a tervezésbe bevont szereplők között, hogy a kreatív
város irányába való elmozdulást szeretnék folytatni, így alapvető szándék a KolorCity koncepció
megvalósítása.
Minden részcél ezt a kreativitást szolgálja, legyen az infrastrukturális beruházás vagy közösségi
program. A kreativitásnak meg kell jelennie a köztereknek, nem csak szobrok, hanem a közterek
kialakítása formájában is, illetve a kreatív, alkotó folyamatoknak helyet kell kapni a közösségi célú
intézményekben, legyen a helynek művészeti vagy vállalkozási, netán kulturális orientáltsága. Továbbá
a kreativitásnak meg kell lennie a városban működő civil szervezetek, egyéb közösségek által szervezett
programokban is, ezért kell ösztönözni a szervezetek együttműködését közös és újszerű programok
megalkotásában, valamint a régebbi, de már megszűnt rendezvények új megjelenési módban való
felélesztésében. Fontos, hogy a városban egyik szektor sem maradjon egyedül, hanem ösztönözni kell
a különböző szférák tartós együttműködését, ezért szintén szükséges olyan kommunikációs felületek
kialakítása, ahol a különféle szereplők (vállalkozások, civilek, intézmények) egymásra találjanak, illetve
párbeszédet generáljanak. Így várható, hogy javul a városban élők képzettsége, szakmai rugalmassága,
erősödik lakosok, helyi közösségek közti kohézió, ami az elvándorlási hajlandóság csökkenéséhez
vezet.
Specifikus célok:
•
•
•
•

Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek megújítása
Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek között
Kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése
Vállalkozások – lakosság-közszféra együttműködésének ösztönzése, kommunikációs felületek
fejlesztése

A beavatkozások megvalósítása kapcsán közösségfejlesztési intézkedéseknél (ESZA projekt)
érvényesíteni kell az alábbi szempontokat:
•

A társadalmi integrációhoz, illetve ez esélyegyenlőséghez kapcsolódó projektek ösztönzése
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•

KolorCity programba illeszkedő –kreatív, újszerű megoldásokat, színes bemutatásokat,
dizájnt érvényesítő projektek támogatása

Középtávon, 2018 év végéig elérni tervezett részcélok:
•
•
•

Kulcsprojekt, városi Dísz tér kialakítás megvalósítása
10 db az együttműködő civil szervezetek által megvalósított, illetve kulturális célú program
2 db kommunikációs platform fejlesztése vállalkozások és civil szervezetek, valamint a
közszféra együttműködésére
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5. A stratégia célhierarchiája
Specifikus cél
Lakosság, civil
szervezetek által használt
közösségi terek és
zöldfelületek megújítása

Közösségi
együttműködések
ösztönzése szervezetek,
generációk, térségek
között
Kreativitás, alkotó
tevékenységek
ösztönzése és széles körű
megismertetése
Vállalkozások – lakosságközszféra
együttműködésének
ösztönzése,
kommunikációs felületek
fejlesztése

Beavatkozások
Központi agóra
kialakítása a Fő
téren (ERFA)
Szabadtéri
közösségi tér
fejlesztése (ERFA
Civil szervezetek,
helyi közösségek
programjai (ESZA)

Eredmény indikátor
A megújított közösségi
téren szervezett
események száma: +20%
A megújított közteret
rendszeresen használók
száma: +10%
A programokon résztvevő
szervezetek
elégedettsége a
programok sikerével: 80%

Művészeti
rendezvények,
alkotó programok
szervezése (ESZA)

A programokon
résztvevők száma: 200 fő

Helyi vállalkozások
és lakossági
együttműködések
támogatása (ESZA)

Az érintett szervezetek
elégedettsége 10%ponttal javul
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Kimeneti Indikátor
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
(m2) – 6.800 m2
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
(m2) – 1.300 m2
A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HKFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 10 db
A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HKFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 10 db

Indoklás
Leromlott állapotú központi városi
rendezvénytér

A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HKFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 3 db

Kommunikáció színtereinek javítása a
civil szervezetek, vállalkozások,
lakosság, intézmények között

Leromlott állapotú terek, hiányos
közösségi funkciók a városközpont
terein
Civil szervezetek együttműködési
igénye, újszerű programok
megvalósítása

Kreatív alkotó programok, modern
igényeknek megfelelő művészeti
rendezvények létrehozásának igénye
a közösségi tereken (kreatív
rendezvények számának kibővítése)

A projekt teljes indikátor listája
Indikátor megnevezése

Egység

Célérték
2018.
október
31

Célérték
projekt
zárás

Azonosító

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek (m2)
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)

m2

8.100

CO38

m2

0

CO39

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek
vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott programok száma
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
stratégiával érintett települések lakosságszáma

db

23

PO23

27.892

PO16

fő

27.892

6. Cselekvési terv
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása
A stratégiában egyetlen kulcsprojekt tervezett, a központi Agora kialakítása a Fő téren.
Beavatkozási terület
megnevezése
Kulcsprojekt

Indoklás
alátámasztása

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek
meghatározása

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Központi agóra kialakítása a Fő téren
Központi agóra, amolyan városi dísztér létrehozása a Fő téren, mely keretében
megvalósul a pihenőpark, illetve a rendezvény funkciónak megfelelő
infrastruktúra kiépítése
A Fő tér Kazincbarcika központi rendezvény tere, amely az Egressy Béni
Művelődési Központ, az Önkormányzat, a Bíróság, illetve leharcolt állapotú
üzletházak épületegyüttese között helyezkedik el az Egressy útnak azon az
északi részén, mely az elmúlt években nem újult meg. A város központi tere
helyet ad közösségi rendezvényeknek helyet ad vásároknak, bormustrának,
kulturális eseményeknek, street art programoknak. A megújulásra váró teret
töredezett burkolat jellemzik. A tér jelenlegi állapotában nem biztosítja az
ünnepek, jeles városi események, kulturális programok méltó helyszínét.
Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek
megújítása
• Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása
• Játszótér kialakítása, többféle célcsoport igényeinek kiszolgálása érdekében
• zöldfelület megújítása, fejlesztése
• rendezvény infrastruktúra kialakítása
• projekt menedzsment
• kötelező nyilvánosság tevékenység
• Az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos projekt előkészítései,
tervezési, közbeszerzési költségek
Kapcsolódik a nemrég megvalósult városközponti funkcióbővítő (Egressy úti)
város-rehabilitációhoz, annak az északi irányú befejezését jelentené. A
közvetlen környezetében készül el 2016-ban a Don Bosco Sportközpont egyházi
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Beavatkozási terület
megnevezése

A művelet / helyi
felhívás célcsoportja

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

Tervezett forrás
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

Beavatkozási terület
megnevezése
Indoklás
alátámasztása

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek
meghatározása

Központi agóra kialakítása a Fő téren
beruházásként, ami fokozza a környéken a közösségi funkcióknak adó
helyszíneket és emeli ki a rendezvény tér szabadtéri funkcióját.
Célcsoport
• Lakosság
• Fő tér környékén lakók, dolgozók
• Kulturális események, vásárok szervezői (pl. Barcika Art Kft)
Lehetséges kedvezményezett: Kazincbarcika Város Önkormányzat
• Rendezvény funkciók kiszolgálása
• többféle célcsoport által használható terek, eszközök
• Költséghatékony fenntarthatóság
• Zöldterület bővítése
• Kreatív, újszerű megoldások, színes bemutatások, dizájn érvényesítése –
KolorCity imázshoz illeszkedés
• Akadálymentés közlekedés biztosítása
Összköltség 50%-a támogatás (EU és nemzeti társfinanszírozás): 141 970 000 Ft
+ 50% saját forrás: 141 970 000 Ft
2018. január – 2019. december

Szabadtéri közösségi tér fejlesztése
Kazincbarcikán az egyes városrészekben eltérő minőségűek a szabadtéri
közösségi terek, különösen a városközpontban a Fő tér környékén vannak
elhanyagoltközösségi terek. Az elmúlt években a fejlesztések elkerülték a
városközponti tereket különösen a Jószerencsét út és Fő tér által határolt
terület, ahol számos intézmény, középiskola, óvoda, idősek otthona is található.
Cél, hogy az egyes városrészek mellet a fő tér méltó találkozási pontja legyen a
helyi lakosságnak, illetve a környéken dolgozó, tanuló, illetve intézménybe
járóknak. A tér fejlesztésénél biztosítani kell a megújuló, kreatív, színes város
arculati elemeket.
Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek
megújítása
Városközponti közösségi terek kreatív elemeket tartalmazó infrastrukturális
fejlesztése, bővítése, eszközfejlesztése, mely terek hozzájárulnak a közösségi
programok szervezéséhez
A fejlesztések során lehet támogatni:
• zöldfelület fejlesztését és kapcsolódó gyalogos, kerékpáros utak létesítését,
valamint a pihenő funkciót biztosító kreatív városi arculatot képviselő
elemek létesítését
• közösségi kert létesítését
• játszótér és sportpálya létesítését
• használathoz, elérhetőséghez kapcsolódó gyalogos járófelület, illetve
kerékpáros infrastruktúra létesítését, valamint az élhető lakókörnyezethez
hozzájáruló parkolóhelyek igény szerinti bővítését
• rendezvény infrastruktúra kialakítása
• projekt menedzsment
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Beavatkozási terület
megnevezése

Szabadtéri közösségi tér fejlesztése
•
•

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

A művelet / helyi
felhívás célcsoportja

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

Tervezett forrás
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

Beavatkozási terület
megnevezése
Indoklás
alátámasztása

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek
meghatározása

kötelező nyilvánosság tevékenység
Az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos projekt előkészítései,
tervezési, közbeszerzési költségek
A beruházások nagy léptékben kapcsolódnak a városközpont megújulásához,
valamint a fejlesztések kapcsolódnak a városi terek kreatív megjelenését
szolgáló KolorCity programhoz, falfestésekhez, street art alkotások
telepítéséhez.
Célcsoport
• Városi lakosság
• helyi lakóközösségek
• A területen iskolába, óvodába járók, vagy a térségben dolgozók
Lehetséges kedvezményezett: a fejlesztési területek tulajdonosai, pl.
társasházak, Kazincbarcika Város Önkormányzat, illetve tulajdonában lévő
gazdasági társaságok, intézmények, civil szervezetek
• A lakóközösségek, civil szervezetek bevonása tervezésbe, műszaki tartalom
kialakításába
• Többféle célcsoport által használható terek kialakítása, eszközök telepítése
• Költséghatékony fenntarthatóság
• Kreatív, újszerű megoldások, színes bemutatások, dizájn érvényesítése –
KolorCity imázshoz illeszkedés
• Akadálymentés közlekedés biztosítása
Összköltség 50%-a támogatás (EU és nemzeti társfinanszírozás): 79 646 167 Ft +
50% saját forrás: 79 646 167 Ft
2018. március – 2020. december

Civil szervezetek, helyi közösségek együttműködése
A civil szervezetek a városi közösségi élet motorjai, aktivitásuk színessé teszi a
városi programokat, illetve változatos programokat kínálnak különféle
célcsoportoknak. A KolorCity program egyik eleme az életminőség növelése, így
az egészséges életmód, a különféle rendszeres szabadidős célú mozgások,
aktivitások, valamint a környezettudatosság fejlesztése iránti igények
kiszolgálása. Ennek érdekében valósulnak meg közösségi kezdeményezésre
akciók a beavatkozás részeként. Fontos, hogy újszerű események jöjjenek létre
és ennek érdekében a programok szervezése során lehetőség szerint több civil
közösség (nem feltétlenül mind jogi személy) működjön együtt. Az újszerűség
mellett kiemelten fontos, hogy a helyi hagyományok újszerű értelmezést
nyerjenek és a városi identitás fontos részét képezzék.
Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek
között
Civil szervezetek, helyi közösségek programjainak megvalósítása, illeszkedve az
ESZA jellegű tevékenységekhez
Helyi (városrészi, szomszédsági) identitás tudatot erősítő tevékenységek:
helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok szervezése
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Beavatkozási terület
megnevezése

Civil szervezetek, helyi közösségek együttműködése
•

Hagyományok (bányász, vegyész) tiszteletben tartását, helyi kötődés
erősítését szolgáló rendezvények szervezése (pl. vetélkedők, kiállítások (pl.
Tárgyi, eszmei értékek összegyűjtése), konferenciák (pl. városszépítő)
szervezése; ismeretterjesztő előadások, anyagok készítése; kiállítások
szervezése; kapcsolattartás a városból elkerült fiatalokkal, lokálpatrióta
személyekkel)
• Városi szintű értékek, eredmények bemutatására szervezett országos szintű
városmarketig konferencia szervezése és kapcsolódóan a városi értékek
bemutatást szolgáló promóciós eszközök készítése,
• Helytörténeti dokumentáció készítése - szöveges, képi és film archívumok
készítése, valamint az új eredmények eseményszerű bemutatása;
• Városrészi programok szervezése, ezen belül hagyományok (bányász,
vegyész) tiszteletben tartását, helyi kötődés erősítését szolgáló
rendezvények szervezése (pl. vetélkedők, kiállítások (pl. Tárgyi, eszmei
értékek összegyűjtése); kiállítások szervezése
Helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő
tevékenységek, valamint megújított infrastruktúra közösségi használatát
biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése,
lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása az alábbi
tevékenységek révén
• Városrészhez kötődő kulturális programok szervezése
• Lakóközösségek sport – mozgás lehetőségeinek ösztönzése programszervezéssel minden korosztály számára (pl. túrák, versenyek, sportág
választó bemutató programok szervezése)
• Generációk közti együttműködés megvalósítása a szabadidő programokban,
ismeretterjesztésben (pl. tanórán kívüli oktatás, ismeretterjesztés;
felsőoktatásban tanulók konzultációs, mentor támogatása; szabadidős
hasznos eltöltését segítő programok (pl. ringató, iskolai szünetekben,
hétvégi eseti időszak) szervezése különösen hátrányos helyzetű fiataloknak,
gyerekeknek); pl. múlt örökségével való szembenézés; hagyományos
mesterségek alkalmazásának átadása)
• Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények szervezése
• Közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és
környezettudatossági akciók, programok végrehajtása, különösen a városi
természetes környezet minőség fejlesztés és a biodiverzitás növelése
érdekében
• Helyi értékek közösségi alapú bemutatása (pl. városi társasjáték), helyi
közösségek egyedi értékeinek kiállítása (pl. vasaló kiállítás, fafaragó
kiállítás), illetve promóciója
• Helyi sportszervezetek közti együttműködések szervezése, kölcsönös
tanulási programok szervezése, tanulmányutak szervezése
• Sajátos helyzetű társadalmi csoportok, mint szépkorúak, vagy fogyatékkal
élők számára a szabadidő aktív mozgással, sportolással történő megtöltése
• alulhasznosított üres ingatlanok közösségi célú hasznosításának szervezése
• Helyi szervezetek, közösségek közti együttműködést és az önkéntes munkát
ösztönző beavatkozások, programok szervezése
A fejlesztések során lehet támogatni:
• programok szervezését (bérköltség és vásárolt szolgáltatás, áruk
elszámolása)
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Civil szervezetek, helyi közösségek együttműködése
• építészeti tervek készítése
• programok lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzése
• projekt menedzsment
• kötelező nyilvánosság tevékenység
A beavatkozások városrészek közti együttműködését ösztönző városi szintű
programok lebonyolítását biztosítja. A beavatkozások építenek a városi szinten
szervezett már támogatott projektek tervezett tartalmára és eredményeire.
Célcsoport
• város lakossága, ezen belül kiemelten az ifjúság, nyugdíjasok
• helyi közösségek
Lehetséges kedvezményezett: Barcika Art Kft., mint az önkormányzat
közművelődési feladatait ellátó 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság
• Több szervezet együttműködésével megvalósuló programok
• Hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása programokba (pl. romák,
tartósan munkanélküliek, fogyatékkal élők)
• A településen újnak számító programok, események
• A település értékeit kifelé kommunikáló, városi imázs értéket erősítő egyedi
programok
• Kreatív, újszerű megoldásokat, színes bemutatásokat, dizájnt érvényesítése
• Helyi közösségek, önszerveződő csoportok, civil szervezetek bevonása
partnerségben
Támogatás (EU és nemzeti társfinanszírozás): 38 474 137 Ft, saját forrás: 0
2018. január – 2021. augusztus
A megvalósítás időtartama alatt 3 pályázati felhívás tervezett, hogy időben
széthúzódva valósuljanak meg a projektek.

Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése
A KolorCity koncepció egyik fő eleme a helyi lakosok és különösen a fiatalok,
munkaképesek kreativitásának fejlesztése, amiért újszerű programjaikkal sokat
tehetnek a közösségek. A kreativitás, illetve az ismeretátadás leginkább a
művészeti programok, illetve a saját alkotó tevékenység révén tud érvényesülni.
Ennek kapcsán elsődlegesen olyan tevékenységek megvalósítására kell
törekedni, mely hozzájárul a helyi lakosoknak, akár a munkaerőpiacon, vagy a
pályaválasztás során is hasznos ismereteinek a nyújtásához. Ugyanakkor fontos,
hogy a helyi művészeti közösségek, alkotó részvételével feléledjenek azok a
kulturális programok, melyek a város imázs javítását is szolgálják.
Kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése
Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése
A program a megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító
megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, valamint a
helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek, illetve a városi
humán erőforrás versenyképességének javításához szükséges ismeretek, tudás
átadása
• Kézműves, rajz, vegyész, robotikai, elektronikai, varró, famegmunkáló,
egyéb oktató- és alkotó, ismeretterjesztő programok szervezése lakosság
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széles körének (pl. természet-tudományos ismeretek játékos terjesztése,
vendéglátó kultúra megismertetése gyerekekkel, 50 +” korosztálynak
számítógépes alkalmazási képzések)
Művészeti alkotó és bemutatkozó tevékenységek (pl. kiállítások,
bemutatkozó estek) szervezése helyi művészeti csoportoknak, különösen a
street art jellegű programokra, városi értékek művészeti alapú bemutatása
(pl. Kortárs, amatőr költők, írók bemutatkozása - „Köztünk járnak”, óriás
falra való fénykép, filmvetítések)
Amatőr művészeti fesztiválok újjáélesztése és újak létrehozása (pl. fotó,
néptánc, fúvószenei, jazz, színjátszó, film, gyerekrajz fesztivál)
Helyi lakosság kreativitását fejlesztő alkotó pályázatok, tehetségkutató
programok szervezése, mozgókép, kép, zene készítésére

A fejlesztések során lehet támogatni:
• programok szervezését (bérköltség és vásárolt szolgáltatás, áruk
elszámolása)
• programok lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzése
• projekt menedzsment
• kötelező nyilvánosság tevékenység
A beavatkozások kapcsolódnak az infrastrukturális beavatkozásokból
létrehozandó közösségi terekhez. Kifejezetten kulturális és alkotó jellegű
programok kiegészítik a civil közösség aktív bevonásával megvalósuló egyéb
programokat.
Célcsoport
• város lakossága, ezen belül kiemelten az ifjúság, nyugdíjasok,
munkanélküliek
• civil közösségek, művészeti csoportok
Lehetséges kedvezményezett: intézmények, önkormányzat és intézményei,
valamint gazdasági társaságai
• Több szervezet együttműködésével megvalósuló programok
• Hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása programokba (pl. romák, tartós
munkanélküliek, fogyatékkal élők)
• A településen újnak számító programok, események
• A település értékeit kifelé kommunikáló, városi imázs értéket erősítő
programok
• Kreatív, újszerű megoldásokat, színes bemutatásokat, dizájnt érvényesítése
Támogatás (EU és nemzeti társfinanszírozás): 65 439 166 Ft, saját forrás: 0 Ft
2018. január – 2021. augusztus
A megvalósítás időtartama alatt 3 pályázati felhívás tervezett, hogy időben
széthúzódva valósuljanak meg a projektek.

Helyi vállalkozások és lakossági együttműködések támogatása
A KolorCity koncepció részeként működött a városban egy Pályázati Alap, mely
a helyi vállalkozások termék- és szolgáltatás fejlesztéseit ösztönözte. Ennek
kapcsán tanácsadási tevékenység is megvalósult, mely különösképpen fókuszált
a helyi vállalkozások együttműködésére ösztönzésére. Ennek kapcsán merült fel
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Helyi vállalkozások és lakossági együttműködések támogatása
az az igény, hogy olyan helyi, a közösségi média felületekkel kompatibilis
informatikai megoldások szülessenek, ahol a vállalkozások, helyi lakosság
megosztáson alapuló tevékenységeit lehet ösztönözni. Ezek a portálok az
együttműködés, közös üzletek, programok generálásán túl alkalmasak a helyi
szolgáltatások, termékek, vállalkozások népszerűsítésére is. A digitális trendekre
építve fontos, hogy az internetes megoldásokon alapuló kommunikációs
felületek minden célcsoport között igény szerint biztosítsanak párbeszédre
lehetőséget: kiemelten civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzat között,
lakosságon belül, illetve lakosság és vállalkozások között, valamint a
vállalkozások között. A különféle szereplők közti hatékonyabb és gyorsabb
párbeszéd eredményeként újabb megoldásokat, projekteket, programokat
várunk a városban, ami erősíti a városhoz való kötődést, illetve növeli a lakók
közti bizalmat.
Vállalkozások – lakosság-közszféra együttműködésének ösztönzése,
kommunikációs felületek fejlesztése
Helyi vállalkozások és lakossági együttműködések támogatása
A projektek a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldásokhoz
kapcsolódóan, valamint a helyi vállalkozások információs adatbázisainak, online
elérhetőségeinek kialakítása, valamint szolidáris gazdasági jellegű
kezdeményezések tárgyában kerülnek megvalósításra.
• Kommunikációs platform, informatikai rendszer fejlesztése és szervezése a
helyi vállalkozások együttműködésének ösztönzésére (pl. üzleti kapcsolatok
bővítése, szabad termelési, szolgáltatási kapacitások kihasználására,
telephely kiadásra, tárgyaló foglalásra, bérlésre), közszféra és a civil
szervezetek közötti együttműködés kiépülésére, illetve a helyi
munkalehetőségek jobb elérhetősége érdekében
• Civil szervezetek, önkormányzatok közti kommunikáció (pl.
programegyeztetés) informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
• Helyi közösségek digitális kommunikációjának fejlesztése képzéssel,
mentorálással kiegészítve
• Utcai hírportál (DiaPress) kialakítása program-ismertetésre, események
beszámolóira, hirdetésre;
• Helyi értékek (pl. szoborok, egyedi alkotások), jelentős vonzerők (pl.
játszóterek) digitális és hagyományos (pl. kitáblázás) kommunikációja
• Lakossági kölcsönösségi programok informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése és kommunikálása (pl. helyi szolgáltatás, termék csere (pl.
bababörze) alkalmazás készítése; valamint helyi tudások és felajánlások,
szívességek megosztására)
• Lakossági közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése,
különösen a szolidáris gazdaság témakörben (pl. használt cikkek átadása)
A fejlesztések során lehet támogatni:
• informatikai megoldások fejlesztése (bérköltség és vásárolt szolgáltatás,
áruk elszámolása)
• programok szervezése bérköltség és vásárolt szolgáltatás, áruk elszámolása)
• programok lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzése
• projekt menedzsment
• kötelező nyilvánosság tevékenység
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Helyi vállalkozások és lakossági együttműködések támogatása
A beavatkozások kapcsolódnak az Svájci Hozzájárulás Program Pályázati Alap és
tanácsadási projektelemének koncepciójához, mely 2017.-ben fejeződött be.
Továbbá a tervezett FabLab-nek és inkubációs funkcióknak helyet adó Kolorlab
Innovációs Központhoz kapcsolódó innovációs és üzleti együttműködéseket
generáló szolgáltatásokhoz illeszkedve valósulhatnak meg a tevékenységek.
Célcsoport
• város lakossága
• vállalkozások
• civil közösségek, művészeti csoportok
Lehetséges kedvezményezett: civil szervezetek, önkormányzat és intézményei,
valamint gazdasági társaságai
• A városban egyedinek számító, újszerű megoldások megvalósítása
• Több szervezet együttműködésével megvalósuló programok
• Fenntartható műszaki megoldások alkalmazása
• Hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása programokba (pl. romák, tartós
munkanélküliek, fogyatékkal élők)
• A település értékeit kifelé kommunikáló, városi imázs értéket erősítő
programok
• Kreatív, újszerű megoldásokat, színes bemutatásokat, dizájnt érvényesítése
Támogatás (EU és nemzeti társfinanszírozás): 29 420 030 Ft,saját forrás: 0 Ft.
2018. január – 2021. augusztus
A megvalósítás időtartama alatt 2 db pályázati felhívás tervezett, hogy időben
széthúzódva valósuljanak meg a projektek.

6.2 Együttműködések
A HACS a térségi együttműködést két irányban kívánja megtenni:
•
•

egyrészről olyan környező településekkel, melyek CLLD-t valósítanak meg
Másrészről már meglévő partnertelepülésekkel, mint pl. svájci Yverdonne-Le-Bains, valamint
a lengyel Swidnica.

Az együttműködések alapvetően a helyi kreativitást ösztönző KolorCity koncepcióhoz illeszkedve az
alábbi három specifikus célhoz kapcsolódva valósulnak meg:
•
•
•

Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek között
Kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése
Vállalkozások – lakosság-közszféra együttműködésének ösztönzése, kommunikációs felületek
fejlesztése
Különösen fontos a generációk közt együttműködésben, a közösségi alkotó programokkal, illetve az
önkormányzat, intézmények, civil szerveztek, vállalkozások négyszög közti kommunikációban való
tapasztalatcsere.
Indoklás, alátámasztás: Mind társadalmi, mind gazdasági területen előnyöket hozhat a kijelölt a
tématerületeknek az együttműködések szintjére való emelése, illetve a megkezdett sikeres
együttműködések továbbfejlesztése. A Kazincbarcikai szervezetek fejlődésének óriási lehetőséget
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jelent mind a hazai, mind a nemzetközi szintű együttműködések bővítése. Hazai viszonylatban a más
nyertes TOP-HACS-kal történő tapasztalatcserék során az azonos adottságokkal, és nagyon különböző
adottságokkal rendelkező városok közösségfejlesztő megoldásai egymás számára inspirálók és
tanulságosak lehetnek, miközben a környező településekkel való együttműködés legyőzi a rivalizálás
érzését. Nemzetközi viszonylatban az együttműködés más térégben már használt és bevezetett
megoldások megismerését, illetve hazai adaptálását jelentheti.

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
6.3.1. A HACS összetétele és tisztségviselői
A Helyi akciócsoport (HACS) 12 alapító taggal jött létre, amely egyensúlyban van és leképezi a város
közösségeit.
Szervezet

Szakterület

1.

Ideál Népfőiskola Egyesület

Egészségvédelem, egészségfejlesztése

2.

Városszépítő Egyesület

Városvédelem, városszépítés

3.

Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület

Egészségvédelem, egészségfejlesztése,
fogyatékkal élők segítése

4.

Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület

Kulturális tevékenységek folytatása,
hagyományőrzés

5.

Varázsrendezvény Kft.

Vendéglátás, étterem és panzió működtetése

6.

Bencze Boglárka E.V.

Patchwork alapú táska és egyéb kézműves
termékek készítése

7.

Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

Városüzemeltetés, városi közterek karbantartása

8.

BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális
és Sport Szolgáltató Kft.

Közművelődési, kulturális és sport feladatok,
programok szervezése, intézmények
működtetése

9.

„Őszi Napfény Bányász Hagyományokért”
Egyesület

Bányász hagyományok és közösség gondozása

10.

Egressy Béni Városi Könyvtár

Könyvtári szolgáltatások

11.

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit
Kft.

Hulladékkezelés, környezetvédelem,
környezettudatosság fejlesztése

12.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Önkormányzati feladatok ellátása

A HACS feladatai:
•
•
•

a lehetséges partnerszervezetek aktivizálása
a HKFS kidolgozása, megvalósítása,
olyan kiválasztási folyamat kidolgozása és megvalósítása, amely átlátható és mentes a
hátrányos megkülönböztetéstől
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•

a munkát segítő munkaszervezet kijelölése.

6.3.2 A HACS szervezeti rendszerének bemutatása
A „HACS szervezeti rendszere tulajdonképpen messze túlmutat a HACS önálló intézményén. A HACS
szervezeti rendszer alapelemét képezi a HACS, melynek tagjai alkotják a Közgyűlést, amely a stratégiai
szintű legfelső döntéshozó testület. A HACS működését támogatják, mint kötelezően létrehozandó
szervezeti egységek: a 3 tagú elnökség, a 3 tagú felügyelő bizottság és a 7 tagú Helyi Bíráló Bizottság.
A HKFS megvalósításának részletes szakmai és módszertani tartalommal való megtöltésében a
választott tisztségviselők mellett kulcsszerepet játszanak a munkacsoportok, amelyek megalakulását
bármely HACS tag kezdeményezheti, és abban külső szakértők is részt vehetnek. A HACS Közgyűlés, az
elnökség és a munkacsoportok munkáját folyamatosan támogatja a Munkaszervezet, amely a HKFS
megvalósítója.

6.3.3 A HACS szervezeti felépítése
A fentiek szerint részletezett szervezeti struktúrát és döntéshozatali folyamatot az alábbi kiegészítő
ábra szemlélteti:

HACS Közgyűlés
tagsága nyitott

Elnökség

Helyi Bíráló Bizottság
(benne: az elnökség tagjai
is)

Munkaszervezet
(+ szükség szerint
munkacsoportok)

Felügyelőbizottság

6.3.4 Az egyes szervezeti egységek, funkciók bemutatása, döntéshozatali
folyamatok bemutatása
Közgyűlés: A HACS területén működő szervezetek és egyének által alapított konzorcium összes tagja.
A konzorcium nyitott, ahhoz a stratégia megvalósítása során van lehetőség a csatlakozásra. A HACS
közgyűlése, a helyben élők „fóruma”, ahol megjelennek a helyi igények, lehetőségek. Ez a fórum ad
helyet az érdekek ütköztetésének, amely által formálódik a helyi fejlesztés iránya.
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A HACS tagjai köréből az operatív döntések meghozatala, illetve a döntés-előkészítés támogatása
érdekében elnökséget választ.
A HACS közgyűlése felelős azért, hogy rögzítettek és nyilvánosak legyenek az egyes szervezeti
egységekkel (beleértve a HACS döntéshozó testületét, a munkaszervezetét, az egyes
munkacsoportokat és a partnereket/tagokat egyaránt) kapcsolatos elvárások, felelősségi és
feladatkörök. 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.
Elnökség: a konzorcium tagságából a HACS által a (későbbiekben megalkotandó Alapszabály alapján)
választott testület, amelynek egyetlen tagja sem lehet a munkaszervezet alkalmazottja. Az elnökség a
HACS-közösség (Közgyűlés) és a mindennapi munka (munkacsoportok, munkaszervezet) közötti
kapcsolattartó szerv, tagjai a HBB-nek is.
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. A HACS
tagok számára a kapcsolattartás a választott tisztségviselőkkel (elnökség, HBB, FB), a munkaszervezet
vezetőjével és annak munkatársaival természetesen folyamatos és nem formalizált lehetőség.
Az elnökség tagjai kötelesek a HACS üléseken (közgyűlésen) részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az
elnökség felel a közgyűlés által számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata elsősorban az operatív
irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának
kezdeményezése. Az elnökségnek egyetlen tagja sem lehet a HACS munkaszervezet alkalmazottja. Az
elnökség felelős a HKFS megvalósításáért a Közgyűlés ülései közötti időszakban, valamint irányítja és
felügyeli a munkacsoportok és a munkaszervezet munkavégzését. Operatív szintű döntéseket hoz,
amelyek közül legfontosabb a pályázati felhívások jóváhagyása, a HKFS megvalósítás érdekében
történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható projekt-kiválasztási folyamat
jóváhagyása, a Közgyűlés elé terjesztendő anyagok előzetes jóváhagyása, (kivéve a független szakértő
által készítendő éves monitoring-jelentéseket, valamint a Felügyelő Bizottság jelentései és
véleményezései).
Helyi Bíráló Bizottság (HBB): Szavazati joggal rendelkező tagjait a Közgyűlés választja a HACS
tagságából. Összetételében egyetlen különböző érdekcsoport (vállalkozás, közszféra, civil) sem
rendelkezhet a szavazatok több mint 49 %-ával. Tanácskozási joggal tanácsadókat, szakértőket is
igénybe vehet. Legfontosabb feladata a helyi pályázatok döntés-előkészítő konzultációs műveletének
ellátása (felterjesztés alapján értékel, és az IH felé a projekt kiválasztási döntést jóváhagyásra
felterjeszti), támogatási javaslat megtételéhez minimum-pontszám meghatározása. A HBB egyúttal a
pályázatokkal összefüggő körben az Elnökség előkészítő szerve is, mivel abban az elnökség tagjai is
tagok. A munkaszervezet által benyújtott pályázat értékelése is a HBB hatáskörébe tartozik, amibe
bevonhat külső szakértőket. A HBB részletes működési rendjét a munkaszervezet közreműködésével
maga készíti el (határozatképesség, szavazat-arány, összeférhetetlenség, stb.). Írásos kiválasztási
eljárás alkalmazása nem megengedett. A projektek kiválasztásakor a kiválasztás szabályainak
nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, a döntéshozatal során pedig szükséges gondoskodni a

54

személyi szintű összeférhetetlenségről. A póttagok megválasztására a HBB működésének
zavartalansága érdekében kerül sor.
Felügyelő Bizottság: Alapszabály alapján a HACS közgyűlése felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő
bizottság 3 tagú, és a város civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli szervezeteit 1-1 fő kell
képviselje. A felügyelő bizottság elnökét maga választja tagjai közül. A felügyelő bizottság akkor
határozatképes, ha minden tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság a HACS közgyűlése számára jelentést készít a HACS
működéséről és gazdálkodásáról. Feladata továbbá a HACS szerveinek, illetve a különböző
jogszabályok, így az alapszabály végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A HACS tagsággal
rendelkező felügyelő bizottsági tagok nem viselhetnek a HACS-ban más tisztséget.
További feladatai: az éves munkaszervezet munkáját összefoglaló működési jelentése és a monitoring
jelentés véleményezése, szükség szerint kiegészítés kérése, véleményének írásba foglalása és a
Közgyűlés elé terjesztése. Az FB a Közgyűlés elé terjeszthet további elemzésre vonatkozó javaslatot is,
illetve a működés szabálytalanságának vagy a HKFS előrehaladása akadályba ütközésének észlelése
esetén javaslatot tehet a Közgyűlés számára.
Munkacsoportok: munkacsoport alakítható minden olyan témakörben vagy feladatra, amelyet a HACS
tagok, tisztségviselők vagy a munkaszervezet vezetője szükségesnek és a HKFS megvalósítása
szempontjából előremutatónak tart. A munkacsoportban ideális esetben mindhárom - de legalább két
- szektor képviselője együttműködik annak érdekében, hogy különböző tudásaik és tapasztalataik,
szempontjaik és szemléletük felhasználásával a lehető legjobb megoldást alkothassák meg az adott
témában. A munkacsoport lehet állandó vagy eseti. A munkacsoport vezetőjét maga választja,
működési rendjét maga határozza meg, továbbá maga dönti el, hogy munkája mikor ért véget.
Munkaszervezet: A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a munkaszervezeti feladatokat. A
szervezet munkatársai a HACS munkaszervezeti működési és animációs feladatok ellátásához
szükséges kompetenciákkal rendelkeznek, mivel folyamatosan nagyszámú programot bonyolítanak,
szervezeti működést biztosítanak, pályáznak és pályázataikat menedzselik, honlapot szerkesztenek és
üzemeltetnek. A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi közösség toborzásában, a regisztrációban,
annak hiánypótlásában, a potenciális tagok informálásában, valamint a HKFS kidolgozásában is
mindvégig az szervezet dolgozói biztosították a helyszínt, a meghívásokat, az adategyeztetéseket, a
jelenlét és a megbeszélések dokumentációját, a visszacsatolásokat, az információ-továbbítást
biztosítják folyamatosan. Amennyiben a HKFS megvalósításra lehetőség nyílik, természetesen további
munkatársak felvétele elengedhetetlen lesz.
A HKFS megvalósítás kapcsán feladatai az alábbi csoportokba sorolhatók:
•

•

HKFS tervezés-koordinációja: felelős a tervezési anyagok és folyamatok nyitottságának és
átláthatóságának biztosításáért, a tagtoborzásért, a folyamatszervezésért és moderálásért. A
későbbiekben szükség esetén a HKFS módosításának előkészítéséért.
program-menedzsment: helyi pályázati felhívások kialakítása és jóváhagyásra az Elnökség elé
terjesztése; a HKFS megvalósítás érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és
átlátható projekt-értékelési folyamat kialakítása és működtetése (döntési jogosultsága nincs, saját
pályázatát nem értékeli). Ennek érdekében ügyviteli és ügyfél-kapcsolati rendszer kialakítása és
ellátása, a szükséges szakértői közreműködések biztosítása; kapcsolattartás az IH-val; a benyújtott
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•

helyi pályázatok jogosultsági és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása és értékelése (kivéve a saját
pályázata), a HBB számára előkészítése. Menedzsment feladata továbbá az éves működési
jelentések elkészítése, a HKFS előrehaladását vizsgáló független monitoring jelentés elkészíttetése,
az Elnökség és a Közgyűlés elé terjesztése.
animáció: a munkaszervezet további fontos, a HACS életét végigkísérő feladata, a helyi közösségek
lehető legszélesebb körű elérése, megmozdítása (animare). Ez magában foglalja a kommunikációs
felületek kialakítását, folyamatos és aktuális információkkal való megtöltését, folyamatos
ügyfélkapcsolat biztosítását, az eredményekről és eseményekről való folyamatos tájékoztatást. Az
animáció ezen túl pro-aktív tevékenység: az egyes célcsoportok célzott bevonása, nehezen
elérhető célcsoportok számára többlet /speciális eszközök igénybe vétele; az egyes szektorok
közötti együttműködések kezdeményezése, előmozdítása, problémák és kezdeményezések
moderálása, megfelelő eszközök megkeresése, aktív visszacsatolás.

6.3.5 A megvalósítás szolgáló szükséges humán erőforrás (képzettség, tapasztalat,
készségek)
A HBB megalapozott döntéshozatala érdekében a munkaszervezetnek kulcsszerepe van a támogatást
igénylők tájékoztatásában, a velük való kommunikációban, ügyfélszolgálat működtetésében,
információnyújtásban. A projektjavaslatok benyújtásának előkészítése érdekében a munkaszervezet
tagjai segíthetik őket abban, hogy a HKFS illeszkedés szempontjából, valamint formai szempontból is
megfelelő legyen. A megfelelően előkészített projektjavaslat lerövidíti a döntéshozatali időt és
tehermentesíti a munkaszervezetet a projekt javaslathoz kapcsolódó hiánypótlásokkal, átdolgozással
kapcsolatos további tevékenységektől. A munkaszervezet feladatkörébe tartozik a beérkezett
projektjavaslatokról és a HBB döntéseiről szóló nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése, benyújtott
projekt adatlapok előkészítése döntéshozatalra, hiánypótoltatás, valamint a HBB felhatalmazása
esetén a záradékolás. A munkaszervezet biztosítja a HBB tevékenységét segítő technikai hátteret,
infrastruktúrát. A munkaszervezet legalább 1 vezető + 2 fő munkatársból fog állni.
A munkaszervezet munkatársai segítik – HACS működésének koordinálásán túl - a munkaszervezethez
beérkező projektötletek kérelemmé való fejlesztését, valamint a potenciális támogatást igénylőket
támogatási kérelmük összeállításában és az elszámolásban. Munkájukról beszámolási kötelezettséggel
a munkaszervezet-vezetőnek tartoznak.
Szükséges (tervezett) munkakörök:
•

•

a szakterületi referens(ek): a legfontosabb célterületek /célcsoportok tekintetében felsőfokú
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, lehetőleg pályázatkezelés-projektmenedzsment
területen.
pénzügyi munkatárs: legalább középfokú szakirányú végzettséggel és gyakorlattal, vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkező, lehetőleg pályázatelszámolási-finanszírozási területen.

Ezen felül természetesen szükség lesz külső szakember-kapacitások igénybe vételére mind a
munkacsoporti, mind a munkaszervezeti feladatok ellátásához. Ezek leginkább speciális (drága, és nem
állandó jelleggel szükséges) feladatok esetében indokoltak, pl. kommunikációs /PR szakértő,
informatikus, könyvvizsgáló, designer, mérnök /tervező, stb.
Kockázatkezelés
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A helyi fejlesztési stratégia megvalósításának kockázatait a HACS közösség, a választott tisztségviselők
és a munkaszervezet összehangolt felelős munkájával képesek kezelni:
Szervezeti kockázatot jelent a Közgyűlés, a választott tisztségviselők és a munkaszervezet közötti
egyetértés/együttműködés hiánya. A kockázat megelőzését a megfelelő kiválasztás jelenti: a CLLD
működéssel kapcsolatos alapos információ-továbbítás, és ennek megfelelő tisztség-vállalás.
Kiemelkedő kockázatmegelőző hatású, ha a munkaszervezet külön hangsúlyt helyez a választott
tisztségviselők és a HACS közösség folyamatos informálására, az interaktív kommunikáció
fenntartására. A kockázatkezelés módja - amennyiben szervezeti krízis lép fel - pedig maga a HACS
demokratikus szerveződése, amely lehetővé teszi a funkcionális működési zavarok kibeszélését,
korrigálását.
Pénzügyi kockázatot jelent, ha a pályázati rendszerben tervezett konstrukciók nem váltanak ki
megfelelő érdeklődést a potenciális pályázói körben. Ennek megelőzése első sorban a gondos
tervezéssel és népszerűsítéssel oldható meg. A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi Közösség ebből a
szempontból tudatosan választotta a tervezés széles körű partnerségben megvalósuló módját. Fontos
megelőző eszköz a pályáztatás elején a megfelelő információátadás leghatékonyabb módjainak
megtalálása. Pénzügyi kockázatkezelést jelent továbbá a legmegfelelőbb, legmegvalósíthatóbb
projektek kiválasztása is, valamint a megvalósítás során a munkaszervezet részéről a támogatott
projektgazdák számára nyújtandó támogatás: a dokumentációkezelés, a megvalósítás során felmerülő
buktatók megismertetése, a források hatékony és szabályos felhasználásának elősegítése, az IH-val
való rendszeres kapcsolattartás, stb.

6.3.6 A működés fizikai feltételeinek bemutatása
A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi Közösség munkaszervezete rendelkezik a megfelelő befogadó
fizikai infrastruktúrával, irodai helység tehát biztosított, ugyanakkor a megnövekedett létszámhoz
szükséges új munkaállomások (számítástechnikai és kommunikációs eszközök) kialakítása az új
munkatársak számára is.

6.3.7 A működésre tervezett költségvetés alátámasztása
A költségvetés tervezésében a nagyobb arányt a menedzsment feladatok teszik ki. Az első három év
fogja a munkacsúcsot jelenteni 2017-2018-2019, a 2020 – 2021 évek már folyamatosan csökkenő
feladat-intenzitással fognak járni.
Az animációs tevékenységek költségvetési logikája kicsit eltérő: kevesebb élő munkaerőt köt le,
ugyanakkor a tevékenység folyamatos, intenzitása is közel állandó, annak tartalma változik
(figyelemfelhívás, további tagok toborzása, együttműködések motiválása, eredmények bemutatása és
értékelése, stb.). Tervezzük külső kommunikációs költségeket is, döntő többségében korszerű,
környezetkímélő, papírmentes módszerekkel (bővebben ld. 6.4).
A működési és animációs tevékenységeken belül kiemelt fontossággal bír az esélyegyenlőség és
fenntarthatóság szempontjainak a kezdetektől való tudatosítása, hiszen ez a két horizontális szempont
minden tervezett beavatkozás esetében kiemelkedő jelentőségű. Az animációnak egyértelműen és
célzottan kell irányulnia minden potenciális pályázó irányába, amit a HACS együttműködés során
mindvégig a fókuszban kell tartani. Ezen tevékenységek külön forrásokat is igényelnek a bevonás
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sajátos módszerei és eszközei okán (pl. fogyatékkal élők). A működési és animációs költségek
költségnemenkénti bontását a pályázati adatlap tartalmazza, az évenkénti bontást és a részletes
indoklást pedig a 7. fejezet tartalmazza.

6.4 Kommunikációs terv
6.4.1. A célcsoport meghatározása
A projekt megvalósítása során három fő célcsoportra kell a kommunikációs stratégiát kidolgozni
a.) a közvetített támogatás elnyerésére pályázók és a végső kedvezményezettek,
b.) a HACS működési területén élő összes lakosság, mint a megvalósításba bevonásra kerülő
célcsoport,
c.) valamint a térség, és a megye fejlesztéspolitikai kulcsszereplői.

6.4.2. A kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása,
beleértve a pályázók és a szélesebb nyilvánosság tájékoztatásának módját
A kommunikációs tevékenységet a modern technikákra, a folyamatosa frissülő és frissíthető
tartalmakat megjelenítő tevékenységekre alapozzuk. A papír alapú gyorsan elavuló technikákat a
környezeti hatékonyság miatt a lehető legminimálisabb mértékben kívánjuk felhasználni. Ezzel együtt
a kézzel fogható, élményt nyújtó lehetőségeket nem zárjuk ki.
Fő kommunikációs üzenetek:
▪
▪
▪

KolorCity brand, mint mobilizálási üzenet
Közösség, mint fejlesztő erő – a fejlesztési lehetőségek elérésének elvárása
Kultúra, mint közösségépítő lehetőség

A kommunikációs eszközök, szimbólumok kialakítása során, a már meglévő KolorCity arculati elemek
használata.
Közösségi média, honlap, hírlevél
A tájékoztatás során elsődleges szempont, hogy a kezdetektől (támogatói döntés kézhezvétele) a CLLD
tartalmi és módszertani lényegét tartalmazó pontos és folyamatos tájékoztatást kapjanak a célcsoport
tagjai, a támogatási lehetőségekről, azok tartalmi elvárásairól, kapcsolódási feltételekről, a
támogatások várható ütemezéséről. Fontos, hogy a program indulásakor már megfelelő társadalmi
elfogadottsága legyen a programnak, és a lakosok körében tudatosuljon, hogy ez a program nem más
fejlesztések helyett valósul meg, hanem azokkal párhuzamosan megvalósuló fejlesztési lehetőség.
Potenciális pályázók számára meg kell teremteni azt az interaktív csatornát, ahol a tájékoztatáson felül
a visszakérdezés lehetősége is adott.
A lakosság számára a részvétel, a csatlakozás lehetőségének a felkínálása, valamint a megvalósuló
beruházások esetén a támogatási forrás ismertetése.
A célcsoportok esetében minden esetben figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megvalósítás
kezdetétől pontosan azonosíthatók legyenek a tervezett beavatkozások céljai, a hozzáadott értékek,
az elért eredmények, a további lehetőségek. Kommunikációs eszközök: helyi TV, helyi újság, város
honlapja, munkaszervezet honlapja, közösségi média. Bizonyos speciális programok esetében a plakát,
szóróanyag.
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A projektek megvalósítási fázisában sajtó nyilvános események, nyilvános bejárások, lakossági
fórumokon tájékoztatás látványtervekkel élményszerű bemutatókkal. Ezek előnyei, az első kézből
kapott információ, valamint a résztvevőkkel személyes interjú készítésének lehetősége. Ezekhez az
alkalmakhoz készített sajtóközlemények megkönnyítik a sajtó munkatársainak munkáját,
felkészülését, a pontos és korrekt tájékoztatás alapjait.
A projekt megvalósítását követő szakaszban az eredmény kommunikáció kerül előtérbe. Az elkészült
beruházások bemutatása, a közösségfejlesztő programok kedvező multiplikatív hatásainak elemzése.
Fontos, hogy a széles közvéleményt részletesen tájékoztassuk a források, támogatások
felhasználásáról, azok pozitív hatásáról. Az összefoglaló kiadvány egységes szerkezetben tartalmazza
majd mindazokat a fejlesztési eredményeket, amelyek ennek a forrásnak a felhasználásával valósultak
meg. A közösségi programokon készült fotók, kellemes visszaemlékezést okoznak azoknak is, akik részt
vettek egy-egy eseményen. Az előtte-utána összehasonlító fényképek pedig jól tükrözik a beruházások
hasznosságát a fejlesztések látható eredményeit.
Újszerű városi megoldások keresése a lakosság körében, melyhez készül egy egyszerű felhívás a
Kazincbarcikán élők, dolgozók számára olyan innovatív ötletek támogatására, mely a mindennapi élet,
az önkormányzat, az intézmények, illetve a térségben tevékenykedő vállalkozások munkája keretében
hatékonyság javulást, új megközelítést, új terméket, szolgáltatást, vagy egy problémának az új
megközelítését és megoldást jelenti. (vállalkozások mellett, munkavállalók is jelentkezhetnek)
A legjobb ötletek bemutatására és értékelésére egy fórum keretében kerül sor, és díjazásként helyben
igénybe vehető egészség-fejlesztési szolgáltatást nyújtanak (pl. sport bérlet, vagy egészségügyi,
diatetikusi, stb. tanácsadás), amennyiben sikerül megfelelő felajánlásokat szerezni.

6.4.3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való
hozzáférés lehetőségeinek bemutatása
A HACS dokumentumainak hozzáférhetőségéről elsősorban a munkaszervezet gondoskodik az alábbi
módokon:
-

az eredeti dokumentumok a munkaszervezet irodájában előzetes időpont-egyeztetés alapján
papír alapon is megtekinthetők,
elektronikus formában honlapján teszi közzé mindenki számára szabadon hozzáférhető
módon,
a honlaphoz a város hivatalos honlapján már kialakított banneren keresztül is lehetőség lesz a
csatlakozásra
a legfontosabb szervezeti /döntési történésekről külön értesítések is meg fognak jelenni, hogy
ráirányítsák az érdeklődők figyelmét a betekintés lehetőségére.

6.4.4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás
bemutatása
A kommunikációs tevékenységekért a munkaszervezet vezetője a felelős, aki gondoskodik arról, hogy
a kommunikáció tekintetében felelős munkatárs számára a feladat egyértelműen kijelölésre kerüljön.
A speciális szakértelmet igénylő feladatok esetében – pl. közvélemény számára érthető kiadvány,
összefoglaló, rendezvényszervezés, design, stb. – külső szakértelmet, illetve szakcég(ek) igénybe
vételét tervezzük. Az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság kommunikációja tekintetében – csakúgy,
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mint ezen célok megvalósításában – messzemenően támaszkodunk a város azonos tevékenységet
végző intézményeinek szakértelmére is.

6.4.5. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve
Időpont

Feladat

Cél

2017.10.012021.12.31

A projekthez kapcsolódó
külső és belső
tájékoztatás folyamatos
működtetése

Tájékoztatás és
nyilvánosság
biztosítása

2017.10.012021.12.31

2017.10.10

Eszköz

Szereplők

Közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport
érintettek
köre

honlap,
Facebook oldal,
hírlevél,
rendezvények,
marketing
anyagok

A közvetlen célcsoporttal
való folyamatos
kommunikáció

Folyamatos
közvetlen
kommunikáció,
célcsoport
információbiztosítás
a projektről
Tájékoztatás és
nyilvánosság
biztosítása

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport
érintettek
köre

2017.10.012017.12.28

Sajtónyilvános
projektindító rendezvény
megszervezése,
sajtóközlemény kiküldése
a projekt indításáról,
előírt tájékoztató tábla
elkészítése és
kihelyezése
Kommunikációs terv
készítése

honlap,
Facebook oldal,
rendezvények,
marketing
anyagok
rendezvény,
sajtóközlemény,
megállító tábla

2017.10.012020.12.31

Hírlevél rendszer
működtetése

Helyi Közösségi Napok
szervezése

érintettek
köre,
közvetlen
célcsoport
érintettek
köre,
közvetlen
célcsoport
közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

kommunikációs
terv, amely
felkerül a
honlapra
hírlevél rendszer

2017.10.012020.12.31

Folyamatos
kommunikáció,
információbiztosítás
a projektről
Folyamatos
kommunikáció,
információbiztosítás
a projektről
a célcsoport tagok
szélesebb körű
bevonása,
folyamatos
kommunikáció és
tájékoztatás

HACS tagok,
nonprofit
szervezetek,
lakosság,
önkormányzat,
gazdálkodó
szervezetek
képviselői, sajtó
HACS tagok,
nonprofit
szervezetek,
lakosság,
önkormányzat
HACS tagok,
nonprofit
szervezetek,
lakosság,
önkormányzat,
gazdálkodó
szervezetek
képviselői, sajtó
projektgazda

2017.10.012021.12.31

Honlap és Facebook oldal
működtetése

Folyamatos
kommunikáció,
információbiztosítás
a projektről

közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

honlap.
Facebook oldal
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Cél-csoport

rendezvény
(tervezetten a
projekt időszaka
alatt hat darab)

HACS tagok és
az általuk
megszólítani
kívánt pályázók
kommunikációs
szakértő, HACS
tagok, nonprofit
szervezetek,
lakosság,
önkormányzat,
gazdálkodó
szervezetek
képviselői, sajtó
HACS iroda,
HACS tagok

Időpont
2017.10.012020.12.31

Feladat
Egyedi marketing
kampányok és akciók
megvalósítása a
felhívásokhoz
kapcsolódóan

Cél
Tájékoztatás és
nyilvánosság
biztosítása

2021.11.302021.12.31

Sajtónyilvános
Tájékoztatás és a
projektzáró rendezvény
szereplők bevonása
megszervezése,
sajtóközlemény kiküldése
a projekt zárásáról, előírt
megállító tábla
elkészítése és
kihelyezése,
sajtómegjelenések
összegyűjtése,
TERKEPTER feltöltése

Cél-csoport
közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre
közvetlen
célcsoport,
közvetett
célcsoport,
érintettek
köre

Eszköz
FB oldal, online
és offline
eszközök

rendezvény,
sajtóközlemény,
megállító tábla

6.4.6. A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve
Kötelező nyilvánosság
Kommunikációs terv készítése
Nyomtatott tájékoztatók, (brossurák szórólapok
stb.) elkészítése, lakossági terjesztése
Aloldal készítése
Logók feltöltése (Széchenyi2020 logó és
infoblokk)
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
Sajtónyilvános események szervezése
Tájékoztató táblák kihelyezése „C”
Média megjelenés vásárlása
Kommunikációs célra alkalmas
fotódokumentáció készítése. Csak a
professzionális fotókra.
Sajtónyilvános projektzáró rendezvény
megtartása (50 fő feletti)
Eredmény kommunikációs információs kiadvány
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
Tájékoztató tábla kihelyezése „D”
Térképtér feltöltése
Mindösszesen

Tervezett bruttó költség (Ft)
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
63 218
35 000
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
6 492
Nem elszámolható költség
50 000

Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
Nem elszámolható költség
154 710

Egyéb kommunikációs költség
Marketing eszközök fejlesztése

Tervezett költség (Ft)
635 000

61

Szereplők
kommunikációs
szakértő, HACS
tagok és az
általuk
megszólítani
kívánt pályázók
HACS tagok,
nonprofit
szervezetek,
lakosság,
önkormányzat,
gazdálkodó
szervezetek
képviselői, sajtó

Kötelező nyilvánosság
Helyi közösségi napok szervezése (3 alkalom x
400.000 Ft)
A felhíváshoz kapcsolódó egyedi marketing
akciók és kampányok szervezése (2 alkalom x
300.000 Ft)
Támogatott projekt eredmények bemutatása,
támogatott és megvalósult kisprojektekről
fényképek készítése
Mindösszesen

Tervezett bruttó költség (Ft)
1 524 000
762 000

381 000
3 302 000

6.5 Monitoring és értékelési terv
A HKFS egyes célterületeihez rendelt indikátorok teljesülésének nyomon követése az egyik
legfontosabb eleme a közösségi fejlesztésnek. A stratégia szintű tervezés realizálódásának tükre a
megvalósítás során tapasztalható eredmények, melyek jelzik az egyes célterületek
megvalósíthatóságának visszaigazolását, mind pozitív, mind negatív értelemben. Az indikátorok
teljesülésének forrás-meghatározásakor törekedni kell a lehető legobjektívebb körülmények
teljesülésére. Az indikátorok begyűjtésének gyakoriságát az egyes célterületek megvalósítási szakasza
határozhatja meg, ezek monitoringját javasolt elvégezni a teljesítési határidő előtt is, hogy időben
jelezhető legyen az esetleges elmaradás, feltárásra, beazonosításra kerülhessenek annak okai. Az
indikátorok teljesítésének folyamatát napi koordinálás szintjén a munkaszervezet végzi, ugyanakkor
mindenképp szükséges a rendszeres tájékoztatás lehetőségének megteremtése mind a HACS
döntéshozó szerve, mind a HACS teljes közössége felé.

6.5.1. Az indikátorok adatforrása, begyűjtésének módja és gyakorisága
A monitoring-adatok objektív eredménymutatóinak teljesülését szervesen kiegészítik a szubjektív
visszacsatolások a megvalósítás egyes szakaszaiban. Az eredményesség előrehaladását mérő
szempontokról az egyes célterületek esetében tematikus megbeszélések, fórumok során nyerhetünk
információkat, mely alkalmakkor a projektgazdák, a szakmai megvalósításban közreműködő szereplők
és a HACS közössége kötetlen formában oszthatja meg a megvalósítás egyes szakaszaiban
tapasztaltakat. A monitoring-mutatók teljesülésének ellenőrzése érdekében az egyes célterületek
megvalósítási idejét figyelembe vevő szakaszokban több alkalommal szükséges határpontokat
megjelölni. A mutatók összegyűjtése a munkaszervezet operatív feladatai közé tartozik, ugyanígy a
fórumok szervezése is. A részmegvalósítási időszakok begyűjtött adatai fontos visszajelzéseket adnak
a HACS döntéshozói és a teljes közösség felé is a megvalósítás tervezetthez képesti előrehaladásáról,
sikerességéről, az esetleges módosítások szükségességéről.
Beavatkozások
Központi agóra
kialakítása a Fő téren
(ERFA)
adatforrás módszertana
gyakorisága

eredmény indikátor
A megújított közösségi téren
szervezett események száma:
+20%
szakértői felmérés

Kimeneti Indikátor
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
(m2) – 6 800
pályázati adatbázis

egyszer a projekt végén

Minden évben
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Beavatkozások
eredmény indikátor
Szabadtéri közösségi tér A megújított közteret
fejlesztése (ERFA
rendszeresen használók száma:
+10%
adatforrás módszertana
szakértői felmérés
gyakorisága
egyszer a projekt végén
Civil szervezetek, helyi
A programokon résztvevő
szervezetek elégedettsége a
közösségek programjai
programok sikerével: 80%
(ESZA)
adatforrás módszertana
gyakorisága

Művészeti
rendezvények, alkotó
programok szervezése
(ESZA)
adatforrás módszertana
gyakorisága

Kimeneti Indikátor
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
(m2) – 1 300
pályázati adatbázis

Minden évben
A kormányzati, önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 10 db
szakértői felmérés
pályázati adatbázis

Minden évben a megvalósuló
Minden évben
projektekhez kapcsolódóan
A programokon résztvevők
A kormányzati, önkormányzati, ill.
száma: 250 fő
társadalmi partnerek vagy nem
önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 10 db
szakértői felmérés

pályázati adatbázis

Minden évben a megvalósuló
Minden évben
projektekhez kapcsolódóan
Helyi vállalkozások és
Az
érintett
szervezetek A
kormányzati,
önkormányzati,
ill.
lakossági
elégedettsége 10%-ponttal javul
társadalmi
partnerek
vagy
nem
együttműködések
önkormányzati szervezetek által a HFS
támogatása (ESZA)
keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db) – 3 db
adatforrás módszertana
szakértői felmérés
pályázati adatbázis
gyakorisága
egyszer a projekt végén
Minden évben

6.5.3. Az objektív monitoring adatok és szubjektív visszacsatolásokból származó
információk felhasználása a HKFS megvalósításában
A HACS működésének értékelése legalább félévi gyakorisággal szükséges a közösség tagságának
részvételével, ugyanakkor a munkaszervezet havi összefoglaló jelentéseket készít a napi koordinációs
és egyéb feladatai teljesítéséről. A HACS sikeres működésének legfőbb realizálódása az egyes
célelemek (projektek) megvalósítása során mérhető, ugyanakkor számos kisebb léptékű, másabb
jellegű eredményben is megmutatkozik a közösség munkájának hatékonysága, így például tájékoztató
fórumok, rendezvények tartása, információs napok szervezése, ügyfélforgalmi adatok. A stratégia
megvalósítása során szükséges az előre rögzített szakaszokban mérföldkövek gyanánt megtartani a
szakaszértékeléseket, melynek tapasztalatai elősegítik a további szükséges lépéseket.
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6.5.4. A HACS saját teljesítményének értékelése: módszer és gyakoriság
A HACS munkájának értékelését a közösség számára elérhető módon szükséges közzé tenni, így mind
az írásos összegzés papír alapú, vagy elektronikus formátumú eljuttatása, mind a közösség tagjai
számára szervezett fórum során sor kerülhet ennek ismertetésére Az értékelési jelentés egyszer készül
a projekt megvalósítási időtartam alatt (közbenső értékelés), illetve egyszer a projekt befejezésekor
(végső értékelés). A közbenső értékelés célja, hogy számot adjon az előrehaladásról, a forrás
felhasználásról, illetve a várható eredményekről, valamint a megvalósítási tapasztalatok alapján legyen
lehetőség a későbbi pályázati felhívásokban módosításokat javasolni. A végső értékelés a projekt
eredményeit, forrásfelhasználást, végrehajtás tapasztalatait mutatja be. A jelentés a számszaki
adatokon túl, mélyinterjúk alapján foglalja össze a tapasztalatokat, illetve bemutatja a sikeres
projekteket.
A HACS működésének fontos eleme a folyamatos párbeszéd lehetőségének megteremtése, a
leghatékonyabb kommunikációs formák megtalálása a sikeres együttműködés, a hibák kiküszöbölése
mentén történő valós partnerség megvalósulásával. A HACS közösségén túl fontos a működés
eredményeinek bárki által elérhető formában történő közlése is, így a központi webes oldalon
közzétett, nyomon követhető státuszjelentések biztosítása. Ez utóbbi folyamatos monitoring jelentést
ad a stratégia megvalósulásáról.

6.5.5 A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása és
terjesztése
Az átláthatóság fontos eleme, hogy mind a monitoring, mind az értékelési tevékenységek eredményei
megfelelő szinten kerüljenek kommunikálásra. Ez a tevékenység erősíti a HACS tagok, valamint a
programban szűkebb és tágabb körben résztvevők elkötelezettségét és a programnak a város
közvéleménye előtti pozitív megítélését.
A kommunikáció eszközei:
•
•
•
•

Honlapokon megjelenítés. A munkaszervezet és a város honlapján a jelentések közzététele,
folyamatos frissítése.
Sajtóközlemények. Közérthetően szerkesztett sajtóközlemények megjelenítése a közösségi
médiában és a helyi sajtóban.
Fórumok megtartása. Az éves monitoring jelentések kommunikálása a nyilvános – HACS tagok
és végső kedvezményezettek részére – fórumokon.
Nyomtatott megjelenés. Az eredmények kommunikációja kis példányszámú egységes
arculattal készülő füzetek, amelyek sorozatot képeznek a projekt teljes időszakának
eredményeit egybefoglalva.

6.6. Horizontális célok
6.6.1 Esélyegyenlőség
Kazincbarcika város vezetése projektfejlesztései során általánosan tartózkodik attól, hogy bárminemű
beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez,
diszkriminációhoz,
szegregációhoz,
vagy
ezek
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konzerválódásához járuljon hozzá. A HKFS készítésekor meghatározott intézkedési irányok bizonyítják,
hogy a településvezetés alapvetően olyan projektek megvalósításában érdekelt, amelyek sem direkt,
sem pedig közvetett módon nem járulnak hozzá a szegregáció erősödéséhez, fixálódásához. Ez részben
a komplex fejlesztési szemléletmódból fakad, valamint abból, hogy rendelkezésre állnak olyan
alapdokumentumok, mint a Helyi Esélyegyenlőségi Program, korábbi Integrált Városfejlesztési
Stratégia és a most elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia, amelyek a bizonyíték alapú
tervezés módszertanát alkalmazva fogalmazzák meg rövid, közép és hosszú távú fejlesztési
célkitűzéseiket.
•
•

•
•

•

a HACS tagjai között olyan szervezet is található, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű csoportok
érdekeit képviseli
a HACS által megfogalmazott jövőkép és célkitűzései is egyértelműen reagálnak az
esélyegyenlőségi csoportok (gyermekek, nők, hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők és
romák, idősek, fogyatékkal élők) szükségleteire, igényeire
a megvalósítást szolgáló egyes műveletek kidolgozásánál azonosítjuk a potenciális célcsoportokat,
amelyek között a fentiek szintén hangsúlyosan megjelennek;
esélyegyenlőségi szempontú kiválasztási kritériumokat alkalmazunk:
o a jövőképhez illeszkedve minden beavatkozás esetében elvárás a „családbarát” jelleg,
vagyis az, hogy gyermekes szülők, idősek is igénybe vehessék az adott szolgáltatást, részt
vehessenek az adott programon,
o a fizikai infrastruktúra fejlesztése esetén alapvető elvárás a projektarányos
akadálymentesítés;
o az ESZA-típusú programoknál plusz pontot jelent a hátrányos helyzetű személyek
bevonása, a generációk közötti együttműködés erősítése, valamint az esélyegyenlőség
témájának megjelenítése az érintett programban;
a monitoringhoz kapcsolódva a programok szervezésénél lehetőséget biztosítunk a résztvevők
anonim regisztrációjára, amely során rögzítésre kerül a nemük, koruk és legmagasabb iskolai
végzettségük, így pontos adatot fogunk tudni adni az esélyegyenlőségi csoportok részvételéről.
Mindezzel egyértelműen és igazolhatóan hozzájárulunk a társadalmi befogadás erősítéséhez, a
szegénység újratermelődésének csökkentéséhez, a nők esélyegyenlőségéhez, a fiatalok és egyéb
sérülékeny csoportok helyzetének javításához.

A HACS tagok különösen a horizontális szempontok – mint az esélyegyenlőség és környezettudatosság
– minőségi vizsgálata céljából döntöttek úgy, hogy mind értékelésben, mind monitoringban saját
folyamatos visszacsatolási tevékenységük mellett külső, független szakértelmet is igénybe fognak
venni.

6.6.2 Fenntarthatóság
A HACS alakulás, valamint a HKFS készítés elindítása során teljes egyetértés alakult ki abban, hogy a
fenntarthatóság szempontjait mindenképpen kiemelten kell kezelni a program megvalósítása során,
hiszen Kazincbarcika város adottságai különösen indokolttá és lehetségessé teszik ezt. Ugyanakkor az
is megfogalmazásra került, hogy a lakosság informáltsága, és főleg tudatossága még számos
tekintetben jócskán elmarad ettől a progresszív gondolkodásmódtól, még messze nem tekinthető
attitűdnek és beépült értéknek. A HKFS tervezése során külön figyelmet fordított a munkacsoport arra,
hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Alapokra vonatkozó általános rendelkezések
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megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet 8. cikke szerint az Európai Strukturális és Beruházási
Alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés elvének megfelelően kell megvalósítani.
A megvalósítás során három szinten érvényesíthetők a fenntarthatósági szempontok:
•
•

•

egyrészt egyes támogatható tevékenységek kifejezetten természeti-környezeti tematikájúak;
másrészt a kiválasztási kritériumok adnak lehetőséget a fenntarthatóság érvényesítésére –
alapvető elvárás, hogy a projekteknek nem lehet negatív környezeti hatása és nem növelhetik a
klímakockázatot, emellett a támogatást igénylők plusz pontért vállalhatják, hogy - tevékenységeik
közé beépítenek a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmi elemeket is (pl. tisztasági akciók,
virágosítás, szemléletformálás stb.), - tervezett projektjük helyi értékek megőrzését szolgálja, rendezvényeik során minimalizálják a keletkező hulladék mennyiségét (pl. nem használnak
műanyag poharat, nem nyomtatnak ki feleslegesen dokumentumokat)
harmadrészt a HACS működése során előnyben részesítjük a környezetbarát és forráskímélő
megoldásokat (pl. online adminisztráció és kommunikáció a papír alapú helyett, hulladék szelektív
gyűjtése és a keletkező hulladék mennyiségének minimalizálása stb.).

A monitoring keretében nyomon fogjuk követni, hogy hány projekt építette be tematikájába a
környezeti fenntarthatóságot, illetve hány fő vett részt fenntarthatósággal kapcsolatos programokon.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó HKFS alapja az integrált és innovatív
megközelítések alkalmazása. A CLLD módszertan alkalmazása, helyi szinten való megismertetése és
elfogadtatása egy olyan kiemelt innovatív együttműködési elem, amire a város tervezési történetében
még nem volt példa. A kulturális és közösségi fejlesztésekre való tematikus szűkítés már eleve
integrálttá teszi a programot, a HKFS felépítésében és a stratégiai irányok meghatározásánál azonban
tovább specifikáltuk a beavatkozási területeket, ezzel erősítve a tervezett eredménymutatók látványos
hatását a város kulturális és közösségi életében. Az egyes célok megvalósulásához hozzájáruló
intézkedésekben ösztönözzük a hálózatok erősítését, a közösségi marketing alkalmazását, az
akcióterületen kívüli és nemzetközi együttműködések elindítását. A megvalósítás terén innováció,
hogy a csoportok szervezésétől, a képzés, a tudásátadáson keresztül a megalapozásáig
munkaszervezettel segítjük a projektek szereplőit, így biztosítva, hogy a fejlesztési források értéket
teremtsenek a városban, hozzájáruljanak egyéni életutak fejlődéséhez, mintát adjanak más fejleszteni
szándékozók számára.
Ezt már a HKFS tervezése során is kamatoztattuk, a korábban megszokott bevonási és társadalmasítási
metodikán túl alkalmaztuk a közösségfejlesztés és hálózatépítés módszertanát is.
A hálózati tagsággal a tagok információs előnyökhöz jutnak, és a közösségi marketing eszközeinek
alkalmazásával egyben gazdasági előnyökhöz is, hiszen saját marketing forrásaik hatását
megtöbbszörözhetik. Ez pedig a HKFS megvalósítása szempontjából azért kiemelt jelentőségű, mert a
tervezés során is egyértelmű gyengeségként jelenik meg az információ, a kommunikáció hiánya.
Emellett azonban egy hálózati program a helyi identitás erősödését, Kazincbarcika sokszínűségének
erényként és pozitívumként való megjelenítését is segíti. A fentiek alapján tehát integrált módon a
társadalmi összefogást, összetartozást erősítő programokra fókuszálunk, olyan innovatív eszközökkel,
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támogatási módokkal, melyek segíthetik a helyi közösségek megerősödését, együttműködési
képességük javítását a város fejlődése érdekében.
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7. Indikatív pénzügyi terv
Az alábbi táblázat bemutatja a HKFS költségvetését, amely alapvetően a támogatásokat tartalmazza. Az infrastrukturális jellegű beruházásokhoz (1-3
beavatkozások) kapcsolódóan 50 %, míg az ESZA jellegű beavatkozásokhoz (4-6 beavatkozások) kapcsolódóan 10% önerő az elvárás, amely növeli a
megvalósuló projektek léptékét.
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz. A műveletek megnevezése
1

Központi agóra kialakítása a Fő
téren
Szabadtéri közösségi tér
fejlesztése
Közösségi, kulturális alkotó tér
fejlesztése
Civil szerezetek, helyi
közösségek együttműködése
Művészeti rendezvények,
alkotó programok szervezése
Helyi vállalkozások és lakossági
együttműködések támogatása
Összesen

2017

2018

2019

2020

2021

Összesen
(mFt)

Megoszlás

0,000

0,000

141,970

0,000

0,000

141,970

40,00%

0,000

0,000

79,646

0,000

0,000

79,646

22,44%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

15,390

15,390

7,694

38,474

10,84%

0,000

0,000

19,632

26,175

19,632

65,439

18,44%

0,000

0,000

14,710

8,826

5,884

29,420

8,28%

0,000
0,000
271,348
50,391
33,210
354,949
Ha a tervek szerint a támogatáshoz saját erőforrás is kapcsolódik, akkor az alábbi projekt összköltségekkel lehet számolni:

100%

2
3
4
5
6

Ssz.

A műveletek megnevezése

1
2

Központi agóra kialakítása a Fő téren
Szabadtéri közösségi tér fejlesztése

3

Közösségi, kulturális alkotó tér fejlesztése

Teljes ktg

Támogatás

Önerő

Támogatási
arány

283,940
159,292

141,970
79,646

141,970
79,646

50%
50%

0,000

0,000

0,000

75%
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Ssz.

A műveletek megnevezése

4
5

Civil szerezetek, helyi közösségek együttműködése
Művészeti rendezvények, alkotó programok
szervezése
Helyi vállalkozások és lakossági együttműködések
támogatása
Összesen

6

Teljes ktg

Támogatás

Önerő

Támogatási
arány

38,474

38,474

0,000

100%

65,439

65,439

0,000

100%

29,420

29,420

0,000

100%

576,565

354,949

221,616

62%

Egyéb forrás bevonása a stratégia végrehajtásába nem releváns.
A projekt működési költsége az alábbiak szerint oszlik meg az animációs és a működtetési tevékenység között.
A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
2016

2017

2018

2019

2020

Működési költségek

4 445 000

8 517 214

9 615 722

9 344 542

Animációs költségek

0,000

5 050 500

6 060 600

1 010 100

Összesen

2021
1 006 822
0,000

2022
0,000
0,000

Összesen
32 929 300
12 121 200

4 445 000
13 567 714
15 676 322
10 354 642
1 006 822
0,000
45 050 500
A KFS megvalósításának az ütemterve az alábbi, amihez illeszkedve alakítottuk ki a költségvetés ütemezését. Ebben látható, hogy az infrastrukturális
beruházásoknál egy pályázati felhívást, míg az ESZA jellegű beavatkozásoknál 3 db egymáshoz képest időben eltolt pályázati felhívást tervezünk. Az időben
való eltolás lehetőséget ad a korábbi pályázatok megvalósulása esetén a tapasztalatok felhasználására az újabb kiírások során, kiszámíthatóságot jelent a
pályázó szervezetek számára is.
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2016
6. 5. 4. 3. 2. 1.

projket kezdés

Projekelem megnevezése
Helyi közösségi fejlesztési
stratégia elkészítése és
Közbeszerzési eljárás
Nyilvánosság
szakmai megvalósítás
könyvvizsgálat

2017
2018
2019
2020
2021
2022
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.

Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése
Kulcsprojekt 1. - Dísz tér
műszaki tervek készítése
közbeszerzés
kivitelezés
Beruházás felhívás megjelenése
Bírálat, döntés
Megvalósítás
elszámolás zárás
helyi közösségszervezési
tevékenység
Felhívás 1. megjelenése
Bírálat, döntés
Megvalósítás
elszámolás zárás
Felhívás 2. megjelenése
Bírálat, döntés
Megvalósítás
elszámolás zárás
felhívás 3. megjelenése
Bírálat, döntés
Megvalósítás
elszámolás zárás

A projekt mérföldköveti a következő táblázat foglalja össze:
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Mérföldkő száma

Elérés dátuma

1. Mérföldkő

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 2 hónapon belül szükséges a HACS munkaszervezetében
dolgozó személyek szakmai önéletrajzát benyújtani az Irányító Hatósághoz.

2017.09.30.

2. Mérföldkő

2018.01.31.

3. Mérföldkő
2018.07.31.
4. Mérföldkő

Megvalósított eredmények

2019.01.31.

Támogatási feltételek, amelyeket az 1. mérföldkőig kell teljesíteni:
- A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozása szükséges a csökkentett
megvalósításra fordítható összegnek megfelelően. Az átdolgozás során tekintettel
kell lenni az 50%-os mértékben történő támogatáscsökkentésre, továbbá arra, hogy
a felhívás 3.7.1 pontjában rögzített CO38 sz., a CO39 sz., valamint a PO23 sz.
indikátorok vállalását csak a HKFS-ben szükséges bemutatni, ezek célértéke nem
csökkenhet az eredetileg vállalt célérték 50%-nál nagyobb mértékben.
- A pályázati adatlapon és a HFKS 7. Indikatív pénzügyi terv fejezetében szereplő
mérföldkövek nincsenek összhangban. Az összhang megteremtése szükséges.
- Mérföldkövek felülvizsgálata és átdolgozása a Felhívás 3.4.2 és 3.5.2 pontjában
előírt elvárások betartásával.
Stratégia alapján legalább 1 db felhívás elkészítése, legalább egy HACS által
megjelentetésre kerülő felhívástervezet benyújtása a támogató intézményrendszer
felé
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges gondoskodni a HKFS
keretében nevesítésre került kulcsprojektek közül legalább egy megkezdhetőségéről
(felhívás-tervezet benyújtása a támogató intézményrendszer felé)
A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé
Stratégia alapján legalább az összes felhívás elkészítése és a felhívás tervezetek
benyújtása a támogató intézményrendszer felé
A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé
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Mérföldkő száma

Elérés dátuma

Megvalósított eredmények

2019.07.31.

A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé

2020.01.31.

A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé

5. Mérföldkő

6. Mérföldkő
7. Mérföldkő
8. Mérföldkő

2020.07.31.
2021.01.31.

A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé
A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel
egybekötött időközi beszámoló benyújtása IH felé

9. Mérföldkő

2021.07.31

Projekt fizikai befejezése

10. Mérföldkő

2021.10.31

Záró beszámoló és elszámolás beküldése

HKFS teljes összefoglaló költségvetése
Specifikus cél

Beavatkozások

Indoklás

A beavatkozás tartalma

Célcsoport

Költségvetés
- támogatás
(MFt)

Tervezett időintervallum

Lakosság, civil
szervezetek által
használt közösségi
terek és
zöldfelületek
megújítása

1.Központi agóra
kialakítása a Fő
téren (ERFA)

Leromlott állapotú
központi városi
rendezvénytér

Központi agóra létrehozása Dísztér néven a
Főtér egy részéből, amely helyet ad a
kulturális
eseményeknek,
vásároknak,
gasztronómiai és street art fesztiváloknak
egyaránt

141,97

2018. január
2019. december

–

2.Szabadtéri
közösségi tér
fejlesztése (ERFA

Leromlott állapotú
terek, hiányos
közösségi funkciók
lakótelepi

Városközponti közösségi terek kreatív
elemeket
tartalmazó
infrastrukturális
fejlesztése, bővítése, eszközfejlesztése, mely
terek hozzájárulnak a közösségi programok
szervezéséhez

Lakosság
Fő tér környékén
lakók,
Kulturális események,
vásárok szervezői (pl.
Barcika Art Kft)
Városi lakosság
helyi lakóközösségek
– városközpontban
tanulók és dolgozók

79,646

2018. március
2020. december

–
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Specifikus cél

Közösségi
együttműködések
ösztönzése
szervezetek,
generációk,
térségek között

Beavatkozások

4.Civil
szervezetek, helyi
közösségek
programjai (ESZA)

Indoklás

környezetben, városi
tavak mentén
Civil szervezetek
együttműködési
igénye, újszerű
programok
megvalósítása

A beavatkozás tartalma

Célcsoport

Költségvetés
- támogatás
(MFt)

Tervezett időintervallum

Ipari hagyományok ápolása (bányász,
vegyész), helyi identitástudatot erősítő
rendezvények, konferenciák, ismeretterjesztő
előadások, kiállítások szervezése

város lakossága, ezen
belül kiemelten az
ifjúság, a nyugdíjasok
civil közösségek,
egyesületek

38,47

2018. január –
2021. augusztus

város lakossága, ezen
belül kiemelten az
ifjúság, a nyugdíjasok,
a munkanélküliek
civil közösségek,
művészeti csoportok

65,44

2018. január –
2021. augusztus

sport, mozgás lehetőségének biztosítása
minden korosztály számára
generációk
ösztönzése

közötti

hátrányos
helyzetű
korrepetálással

együttműködés
fiatalok

segítése

környezettudatos, szemléletformáló akciók
szervezése, különösen a városi természetes
környezet minőség fejlesztés és a
biodiverzitás növelése érdekében
Helyi értékek közösségi alapú bemutatása (pl.
városi társasjáték), helyi közösségek egyedi
értékeinek kiállítása (pl. vasaló kiállítás,
fafaragó kiállítás), illetve promóciója
egészséges
életmódot
rendezvények, akciók tartása
Kreativitás, alkotó
tevékenységek
ösztönzése és széles
körű
megismertetése

5.Művészeti
rendezvények,
alkotó programok
szervezése (ESZA)

Kreatív alkotó
programok, modern
igényeknek megfelelő
művészeti
rendezvények
létrehozásának igénye
a közösségi tereken
(kreatív rendezvények
számának kibővítése)

népszerűsítő

Kézműves, vegyész, robotikai, elektronikai,
varró, famegmunkáló, egyéb oktató- és
alkotó,
ismeretterjesztő
programok
szervezése a lakosság széles körének
Kiállítások, bemutatkozási lehetőségek helyi
művészeti csoportoknak, street art jellegű
programok szervezése, helyi írók-költők
bemutatkozási lehetőségének megteremtése,
városi értékek művészeti alapú bemutatása
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Specifikus cél

Beavatkozások

Indoklás

A beavatkozás tartalma

Célcsoport

Költségvetés
- támogatás
(MFt)

Tervezett időintervallum

város lakossága
vállalkozások
civil közösségek,
művészeti csoportok

29,42

2018. január –
2021. augusztus

amatőr művészeti fesztiválok újraélesztése,
fotó, néptánc fúvószenekari, jazz, színjátszó,
film, gyermekrajz témákban
Vállalkozások –
lakosság-közszféra
együttműködésének
ösztönzése,
kommunikációs
felületek fejlesztése

6.Helyi
vállalkozások és
lakossági
együttműködések
támogatása
(ESZA)

Kommunikáció
színtereinek javítása a
civil
szervezetek,
vállalkozások,
lakosság, intézmények
között

Informatikai fejlesztés a helyi vállalkozások
együttműködésének
ösztönzésére,
a
vállalkozások, közszféra és a civil szervezetek
közötti együttműködés kiépülésére, illetve a
helyi munkalehetőségek jobb elérhetősége
érdekében
A közösségi szereplők közötti program
egyeztetések informatikai infrastruktúrájának
létrehozása
Helyi közösségek digitális kommunikációjának
fejlesztése
képzéssel,
mentorálással
kiegészítve
Utcai hírportál (DiaPress) kialakítása programismertetésre, események beszámolóira,
hirdetésre
Helyi értékek (pl. szoborok, egyedi alkotások),
jelentős vonzerők (pl. játszóterek) digitális és
hagyományos (pl. kitáblázás) kommunikációja
Lakossági
kölcsönösségi
programok
informatikai hátterének fejlesztése és
kommunikálása (helyi szolgáltatás, termék
csere, szívesség bank)
Lakossági
közösségi
célú
innovációs
kezdeményezések ösztönzése különösen a
szolidáris gazdaság témakörben (pl. használt
cikkek átadása)
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Mellékletek
Emlékeztető
Amely készült a „Színezzük együtt Kazincbarcikát Helyi közösség” HACS munkamegbeszélésén 2016.
június 23-án Kazincbarcikán a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Jelen vannak:
Pelyhéné Koós Henrietta, Dr. Makkai Orsolya, Molekné Kőrösi Beatrix, Csomor Jánosné, Simkó Béláné,
Domonkos Ferenc, Fancsik József, Parókai István, Szitka Péter, Hegedűs-Medgyesy Anett, Dr. Bárdosné
Dudás Viktória
Az előző megbeszéléseken elhangzottak alapján összeállításra került a Stratégiában foglalható
beavatkozási terv váza, amely nyomtatott formában kiosztásra került a tagoknak. A jelenlegi
megbeszélésnek az a feladata, hogy ezeket formáljuk és véglegesítsük. Kiegészítő ötletekkel még lehet
bővíteni a tervet, de csak olyanokkal, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásnak, támogathatóak és
megvalósíthatóak.
Az elhangzott kiegészítő javaslatok a következők:
1. a helyi értékek, védelme a hagyományok ápolása vetődött fel. Az ipari, - bányász, vegyész –
valamint az iparosodás előtti népi hagyományok megőrzése, a fiatal nemzedéknek tovább
adása hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a beavatkozási tervben.
Javaslatok:
2. Szent Borbála szobor felállítása, hozzá kapcsolódó bányász hagyományok felelevenítése
3. Előadás sorozat a régi bányász életről fiataloknak
4. A Táncsics Művelődési Ház és környezetének megújításával a nyugdíjas bányászok méltó
környezetben szervezhetnék hagyományőrző rendezvényeiket
5. A kézműves helyi csoportok számára egy „művészfalu” „kultúrfalu” kialakítása, nem
gyermekkorú célközönségnek. Ezt több oldalról lehetne megközelíteni, mert lehetne
foglalkozásokat tartani teljesen amatőröknek, találkozhatnak azok a művészek, akik már
nagyon régóta foglalkoznak vele, tehát az amatőrök és a profik is bevonhatóak ebbe. Ha úgy
van, egy ilyen helyen kiállíthatnak dolgokat, találkozhatnak, be tudnak kapcsolódni street art
kezdeményezésekbe, hiszen közösen, egy helyen, egy térben tudnak dolgozni, ezáltal
színesíteni, szélesíteni a várost. Ezeket szépen össze lehet hozni. Ha a népművészeti ágat
képviseljük, akkor a néptánccal, de akár előadó művészet (citera), táncművészet, de akár
képzőművészet is. Lehetne egy olyan ház vagy udvar, ami mindig nyitva lenne, hétvégén is, és
bárki, aki a környékről ellátogat ide, akár még be is tud állni és készíteni valamit.
6. Sportok, lehetnek az extrémsportok, gördeszka, bicikli és a hozzájuk tartozó kiegészítő
tevékenységek. Valamint a túrázás, teljesítménytúrák mint a közösségfejlesztés egyik legjobb
színterei.
7. Különleges ötletként a fiatalok vendéglői viselkedéssel való megismertetése a vállalkozók
bevonásával, mint lehetséges program sorozat.
8. „Ringass el!” – Ringató foglalkozások 6 hónapos kortól 1 éves korig
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9. A Kodály módszeren alapuló zenés, mondókás foglalkozáson a szülők, nagyszülők
elsajátíthatják a gyermekneveléshez szükséges olyan módszereket, melyekkel a kisgyermek
érzelmi, zenei, kommunikációs és nyelvi képességei fejleszthetőek.
10. „Amatőr alkotók városunkban” – Kazincbarcikán markánsan jelen vannak az amatőr
szépirodalom képviselői, részükre fontos a bemutatkozási lehetőség biztosítása, a valamilyen
formában történő megjelenés és az összejövetelek helyének biztosítása.
11. „Nyári napközik” – a hosszú nyári szünet sok szülőnek gondot okoz a gyermekek elhelyezése
terén. Most is nagyon népszerűek a városban a különböző napközis táborok.
12. „50 +” korosztály részére hiánypótló jelleggel pl. számítógépes ismeretek oktatása
13. „Köztünk járnak” – kortárs költők, írók bemutatása, felolvasó estek, nyitott beszélgetések
tartása.
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Emlékeztető a HACS fórumról
2016. június 28.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
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Emlékeztető
A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi Akció Csoport 2016. 09. 21-én megtartott üléséről.
Jelen vannak a HACS tagjai, valamint meghívottak.
Az ülés feladata a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia elfogadása. A Stratégia teljes anyaga
előzetesen mindenki számára elektronikusan megküldésre került.
A Beavatkozási területek, azok megvalósítási intervalluma, és a beavatkozásra elkülönített
forrás nagysága kivonatosan szóban ismertetésre került. A HACS tagoknak nem volt kérdésük
és kiegészítésük sem a leírtakhoz illetve elhangzottakhoz.
A HACS tagok ezután szavazással egyhangúan elfogadták a HKFS-t és aláírásukkal ez
nyilatkozat formájában is rögzítették.
A következő HACS ülésre a pályázati döntést követően kerül sor.
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Emlékeztető
A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi Akció Csoport 2017. 09. 11-én megtartott üléséről.

Jelen vannak a HACS tagjai, valamint meghívottak jelenléti ív szerint

Az ülés feladata a támogatási döntést követően a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia
módosításának előkészítése és megvitatása.
Az elfogadott Stratégia teljes anyaga előzetesen mindenki számára elektronikusan megküldésre
került.
A tagok információt kaptak Szitka Péter elnöktől, hogy a HACS támogatásban részesült
programjának megvalósítására, de a túlzó igének miatt a támogató NGM úgy döntött, hogy
minden HACS, így a kazincbarcikai HACS számár is csak a támogatási igény 50%-a (mintegy
400 MFt) áll rendelkezésre. Ez a forrás csökkenés szükségessé teszi a HCS stratégiájának
átdolgozást, illetve a tartalom átgondolását.
A tagok a támogatási lehetőségekről, illetve azon témakörökről beszélgettek, melyek
finanszírozása fontos lehet a HACS tagjai számára. A tagok áttekintették a HACS meglévő
tartalmát és az alapján fogalmazták meg hangsúlyaikat. Elhangzott, hogy kiemelten hangsúlyos
közösségi szabadtéri terek jövőbeni fejlesztése. Kiemelték, hogy a jövőben fontos az az un.
animációs tevékenység, mely a támogatásra benyújtandó kisprojekt tartalmi fejlesztését segíti,
hiszen az adja meg a támogatott kis projektek minőségt, tartalmát.
A HACS döntést nem hozott.
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Emlékeztető
A Színezzük Együtt Kazincbarcikát Helyi Akció Csoport 2017. 09. 29-én megtartott üléséről.
Jelen vannak a HACS tagjai, valamint meghívottak.
Az ülés feladata a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átdolgozott változatának elfogadása. Az
ülést megelőzően egyeztetésekre, illetve információgyűjtésre került sor a HACS tagjai körében
A javaslatok alapján az ülésen kiosztásra került a HACS Stratégia főbb beavatkozásai
területeinek támogatói forráscsökkentés következtében történő átdolgozott változata.
Az ülésen a tagok megvitatták az előterjesztés.
A résztvevők egyetértettek, hogy a város legfontosabb feladat a város központi tereinek
megújítása, hogy azok méltó helyszínei legyenek a közösségi életnek, a mindennapoknak és az
alkalmi rendezvényeknek. A városban sok városrészi tér megújult az elmúlt években, de ez a
központi térre a Fő térre és a nagy kiterjedésű zöldfelületekre egyáltalán nem igaz, ezért több
tag is kinyilvánította, hogy a város központi terének megújítása elsődleges feladat a jövőben.
A közösségi programok esetén a résztvevők a tartalmi kiegészítésekre teke javaslatot, amelyek
különösen a helyi értékek, örökségek korszerűbb eszközökkel történő bemutatáshoz
kapcsolódott. Elhangzott annak fontossága, hogy a fiatalabb generációk szembe nézzenek a
múlt örökségével, hagyományaival, így pl. a munkaszolgálatosok megpróbáltatásaival.
Kérdésre elhangzott, hogy a program a civil szervezetek működését nem tudja támogatni, csak
beruházást, illetve szakmai program megvalósítását tudja finanszírozni.
Vállalkozások képviseletének részéről elhangzott, hogy fontosnak tartják a közösségi médiában
való aktívabb jelenlétet, illetve a munkaerő keresésben való támogatást, amihez nem csak
fejlesztési, hanem szerevezési tevékenység is szükséges.
.
A HACS tagok ezután szavazással egyhangúan elfogadták a módosított HKFS-t és aláírásukkal
ez nyilatkozat formájában is rögzítették.
A következő HACS ülésre a pályázati dokumentációk előkészítése kapcsán kerül sor.
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