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Vezetői összefoglaló 

A HKFS készítése és társadalmasítása 

Sárbogárdon a CLLD felhíváshoz kapcsolódóan megalakult az önkormányzati, civil, valamint a 

gazdasági szférát reprezentáló helyi akciócsoport Sárbogárdi Helyi Közösség néven, mely a város 

életében egy teljesen újszerű kezdeményezés. A Sárbogárdi Helyi Közösség alapvető célja a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során, hogy a választott struktúra és módszer tegye 

lehetővé a helyi igényekhez leginkább igazodó és reálisan megvalósítható program kialakítását úgy, 

hogy a 2014-20 EU-s programidőszakban várhatóan rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető 

legnagyobb mértékben szolgálják majd a helyi közösségfejlesztési célokat, fejlesztési igényeket és a 

specifikusan Sárbogárdot érintő problémák érvényesítésre kerüljenek. 

A HACS, igazodva az elérhető forrásokhoz célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról építkező, 

helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek 

megteremtését, valamint innovatív, együttműködni képes, kezdeményező közösségek, mindezek 

által fenntartható település létrejöttét.  

A Sárbogárdon megalakult helyi akciócsoport első lépésként a TOP-7.1.1-16 felhívás tervezési 

előírásai mentén, a közösségi tervezés szellemében elfogadta és meghatározta a HKFS 

követelmények szerinti elkészítésének, a partnerségi egyeztetések lebonyolításának kereteit, a 

stratégiaalkotás és kapcsolódó feladatok ütemtervét ezt követően pedig elkészítette és elfogadta a 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, melyet 2017. szeptember 26-án módosított a HACS. A 

stratégiakészítés és a módosítás során kiemelt cél volt a helyi igényekre alapozott, valóban 

megvalósítható program meghatározása úgy, hogy a források egymásra épülve szolgálják a helyi 

közösség fejlesztését. A Sárbogárd HKFS által lefedett tervezési akcióterület megegyezik a város 

közigazgatási területével. 

A támogatás sárbogárdi kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és 

szolgáltatási minőségének javulásához, összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában 

részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, helyben 

maradásához járulhat hozzá. A stratégia megvalósítása nyomán növekszik a megújított közösségi 

tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást 

nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település kulturális és 

közösségi intézményeinek látogatottsága is. 

Fejlesztési szükségetek 

A HKFS a helyzetelemzés és a SWOT alapján az alábbi fejlesztési szükségleteket azonosította be: 

1. Identitás fejlesztése,  

2. Proaktivitás,  

3. Közösségi terek és programok fejlesztése,  

4. Generációk közötti együttműködés,  

5. Kisközösségek kapacitásbővítése és társadalmi bizalom helyreállítása 
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Jövőkép 

Sárbogárd hosszú távon akkor válhat esélyessé a helyzetelemzésben feltárt negatív tendenciák 

megfordítására, ha az egészséges természeti környezet megóvása mellett jó komfortérzetet nyújtó 

életminőséget és erős helyi közösségeket tud nyújtani lakosai számára. A HKFS-ben meghatározott 

jövőkép: Sárbogárd egy élhető, a lakosok számára fenntartható, egészséges környezetet biztosító, 

gazdag kulturális élettel és erős helyi közösségekkel rendelkező város. 

HKSF átfogó és stratégiai céljai (SC) 

1.Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése átfogó cél 

1.1SC Részvételi demokrácia eszközeinek, technikájának és gyakorlatának fejlesztése 

1.2SC Ifjúsági és családi közösségi szolgáltatások integrált szemléletű fejlesztése 

1.3SC Generációk közötti együttműködést segítő módszertani fejlesztés és innovatív 

szolgáltatások biztosítása 

2.A város vitalitását elsegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása átfogó cél 

2.1SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális állapotjavítása, 

szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése 

2.2SC Zöldterületek közösségi célú fejlesztése, átalakítása 

2.3SC Városi közművelődési és közgyűjteményi intézményi kapacitások közösségi szempontok 

szerinti megújítása 

3. Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése átfogó cél 

3.1SC Proaktív, kezdeményező, területi szemléletű, helyi kisközösségek fejlesztés 

3.2SC Sárbogárdi identitás erősítése 

3.3 SC Önkormányzati-vállalati-civil szféra közösségi célú együttműködéseinek bővítése 

3.4 SC Civil szervezetek, szolgáltatók kapacitás bővítése 

 

Műveletek 

A stratégia megvalósítására a HACS három beavatkozási műveletet definiált: 

M1 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása (kulcsprojekt), ERFA forrásból 85 millió Ft 

M2 Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése ERFA forrásból, 49,25 millió Ft (2-10 projekt) 

M3 Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítése, ESZA forrásból 83,25 millió Ft. 

(5-20 projekt) 
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HACS munkaszervezet 

A HACS 2017. augusztus 22-i ülésén kijelölte a munkaszervezetet, amely a nyertes pályázat esetén 
ellátja az adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. Ennek érdekében a HACS a konzorciumi tagok 
közül a non-profit szervezetként működő Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság partner szervezet választotta ki. A Társadalmi 
Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulása 
óta aktívan jelen van a város életében, célrendszere egybevág a munkaszervezeti feladatok 
ellátásával, munkatársai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a pályázati 
intézményrendszerekről, megfelelően felkészült pénzügyi és szakmai vezetője van. A szervezet 
munkatársai részt vettek a település általános és specifikus fejlesztési koncepcióinak 
véleményezésében, közreműködtek a stratégia tervek kidolgozásában.  
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 

1.1 A tervezési folyamat általános elvei 

A helyi közösségi fejlesztési stratégia tartalmi és módszertani követelményrendszerét a TOP-7.1.1-16 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás és ahhoz tartozó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

(HKFS) Tervezési Útmutató, valamint a stratégiai és operatív tervezés általános szakmai elvei jelentik.  

A tervezés során több szempontból biztosítottuk a nyitottság, a befogadó hozzáállás és az 

ágazatköziség elvének érvényesülését:  

 a stratégiakészítés során több vonatkozó országos, megyei és városra vonatkozó szakági 

dokumentumot, stratégiát elemeztünk abból a szempontból, hogyan illeszkednek a HKFS-

hez; 

 a helyi szereplők részéről felmértük a potenciális projektötleteket, illetve meghatároztuk a 

fejlesztési igényeket; 

 valódi szakmai és társadalmi együttműködésen alapuló tervezés történt. 

1.2 Megalapozó munka 

1.2.1 Lakossági felmérés 

Sárbogárd Város helyi közösségi fejlesztési stratégiáját megalapozó munka 2014-ben kezdődött meg. 

Ebben az évben, az emberek tudatában Sárbogárdról kialakult képet vizsgáló kutatás során az derült 

ki, hogy a városidentitás, a „belső imázs” és a környékbeliek által alkotott „külső imázs” sajnos nem 

mutat megfelelést. A környékbeliek szemében egyrészt Sárbogárd egy könnyen, jól megközelíthető 

város, míg a helyiek inkább elszigeteltnek érzik városukat. Másrészt azonban a környékbeliek 

negatívabban ítélik meg Sárbogárdot más szempontok alapján, mint a helyi lakosok – egyhangúnak, 

lehangolónak, idősnek, szegénynek, halódónak, lenézettnek látják a várost. Mindez azt mutatja meg 

számunkra, hogy Sárbogárdnak nincs határozott megítélése, nincs erős imázsa, nincs vonzereje, 

valamint a városról alkotott külső kép negatívabb, mint a városlakók képe a városról. Kifelé egy jól 

megközelíthető, gondozott, ám szegény, halódó, egyhangú és lehangoló város képét mutatja 

Sárbogárd. Befelé tekintve azt láthatjuk, hogy a város problémákkal küszködik, nagy a bizonytalanság 

és a bizalmatlanság, ám a helyi lakosok mégis nagyon minimális mértékben, szinte „leheletnyire” 

hajlanak a pozitívabb jelzőket társítani a városhoz. 

1.2.2 Közművelődési rendelet felülvizsgálata 

A helyi közművelődés feltételrendszeréről történt folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően 

Sárbogárd Város Önkormányzatának közgyűlése 2015. május 21-én módosította az addig érvényben 

lévő 27/2008. (X. 9.) rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól, amelyben a kulturális 

és művelődési intézmények fenntartását pontosította és tisztázta.  
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1.3 Partnerségi elemek a stratégiai fejezet kidolgozása során 

A megalakult helyi akciócsoport a 2016. május 9-én megjelent TOP-7.1.1-16 kódszámú támogatási 

felhívás tervezési előírásai mentén, a közösségi tervezés szellemében elfogadta és meghatározta a 

település a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (HKFS) pályázati követelmények szerinti 

elkészítésének, a kapcsolódó partnerségi egyeztetések lebonyolításának a keretrendszerét, a 

stratégiaalkotás és kapcsolódó feladatok cselekvési és ütemtervét, a partnerségi egyeztetés 

szabályait, a tervezés szervezeti modelljét, a javaslatok, vélemények dokumentálásának módját és a 

nyilvánosságot biztosító intézkedéseket. 

A stratégiakészítés során kiemelt cél volt a helyi igényekre alapozott, valóban megvalósítható 

program meghatározása úgy, hogy a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó források egymásra épülve 

szolgálják a helyi közösség fejlesztését. 

Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának készítése az alábbi partnerségi hálózat együttes 

munkájával valósult meg: 

1. helyi szereplőkkel folytatott egyeztetések (Polgármesteri Hivatal munkatársai, 

intézményvezetők, civil szervezetek képviselői), 

2. tervezési munkacsoport keretében folyó szakmai műhelymunka, 

3. projektötletek gyűjtése, értékelése, célok igényalapúságának alátámasztása, 

4. társadalmi egyeztetésekbe bevont partnerek észrevétele, 

5. a Sárbogárdi Helyi Közösség, mint helyi akciócsoport értékelő tevékenysége, jóváhagyása. 

1.3.1 Stratégiai programozási módszer  

A tervezési módszer a helyi (városi, szakintézményi, illetve az egyes városrészeket érintő) érintettek 

bevonásával lefolytatott közösségi tervezés volt, elfogadva, hogy azt a programot lehet helyi szinten 

sikeresen menedzselten megvalósítani, amely a közös gondolkodás során konszenzussal jön létre, a 

város egésze sajátjaként tekint rá. 

 

1.3.2 Tervezési struktúra 

Megalakult az önkormányzati, civil, valamint piaci szférát reprezentáló 11 tagú helyi akciócsoport (a 

továbbiakban HACS) a Sárbogárdi Helyi Közösség. A HACS felelős a stratégia kidolgozásáért és 

jóváhagyásáért. 

A TOP-7.1.1.-16 felhívás tervezési útmutatója szerinti fejlesztési program elkészítésével a helyi 

akciócsoport az önkormányzat polgármesteri hivatalát kérte fel, szakemberei a Településfejlesztési 

Koncepció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásában, a város kulturális, közösségi, civil és 

egyéb humánfejlesztési stratégiai irányai megalapozásában vettek részt. 

A tervezési munkacsoport főbb feladata volt a cselekvési- és ütemterv mérföldkövei mentén eljárva 

biztosítani és koordinálni a HKFS tervezését. 

A tervezési munkacsoport 3 alkalommal egyeztetett személyesen, valamint folyamatosan on-line és 

telefonos kapcsolatban volt egymással. 

A Sárbogárdi Helyi Közösség 2 ülése keretében értékelte a stratégia kidolgozásának szakmai 

előrehaladását. 
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A projektötletek gyűjtésével és értékelésével került sor 2016. júniusában a célok, a stratégia belső 

forrásallokációjának és hangsúlyainak kialakítására.  

 

1.3.3. A stratégia 2017. évi átdolgozása 

A CLLD programot kezelő NGM RFP IH a HKFS-ként benyújtott támogatási kérelem jóváhagyásáról 

értesítette a HACS-ot 2017. augusztus 1-én, amellett hogy a döntés egyúttal a TOP 7.1.1.-16 

kódszámmal 2016-ban meghirdetett Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására 

benyújtott HKFS átdolgozására is irányult. 

Ez az elv országosan, minden egyes pályázat esetében érvényesítésre került, a Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiák megvalósítására tervezett költség és támogatás 50%-os csökkentése történt 

meg a bírálati és döntési folyamat során. 

Így szükségessé vált a 2016-ban megalkotott és elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

átdolgozása az 50%-ban csökkentett megvalósításra fordítható összegnek megfelelően; benne a 

felhívás belső korlátai figyelembe vételével a költségvetés átalakítására, az indikátorok újbóli 

rögzítésére, az akcióterület pontos határainak megadására. 

A módosítások a célok és a stratégia irányultságát nem érintették, így újbóli széleskörű 

társadalmasításra nem volt szükség, az átdolgozott stratégia jóváhagyása a HACS hatáskörében 

kezelt. 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és 

lakosság meghatározása 

A Sárbogárdi Helyi Közösség (mint helyi akciócsoport, a továbbiakban HACS) Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiája (továbbiakban HKFS) által lefedett tervezési akcióterület megegyezik Sárbogárd 

város közigazgatási területével a 2014-2020-as támogatási időszakban. A tervezési terület a Közép-

dunántúli régióban, ezen belül Fejér megyében, a Sárbogárdi járáson belül található. 

A járásszékhely a megye kisvárosai közül a legnagyobb kiterjedésű város, 189,36 km2, Fejér megye 

területének 3,9%-a. Sárszentmiklóssal majd Pusztaegressel történt egyesülése után 1984-ben nyerte 

el a városi jogú nagyközség rangot, elismerve ezzel a megye déli részének gazdasági és kulturális 

életében betöltött központi szerepét. Városi rangját 1986. január 1-jével nyerte el. A KSH 2014-es 

évre vonatkozó lakónépesség adata 12138 fő, ez Fejér megye lakosságának 2,9 %-át teszi ki. 

 

Sárbogárd esetében a tervezési terület teljes lakott területre történő kiterjesztését indokolja: 

 földrajzi kiterjedésben és elérhetőségben kiegyenlítetlen képet mutat, egyedi beavatkozásokat 

igénylő határozottan különálló városrészei vannak, melyek egységesítésére csak így van 

lehetőség, átmenő főútvonalai, nagyobb gyűjtőútjai jó feltárhatóságot biztosítanak; 

 a település népességszám alapján önfenntartó városrészekre nem bontható tovább, az egyes 

településrészekben élők a mindennapjaiban a teljes város infrastruktúráját használják, tekintve 

központi elhelyezkedésű szolgáltató pontoknak 
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 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet szegregációs vizsgálatai alapján a hivatalos definícióknak 

megfelelő szegregált, külön beavatkozásokat igénylő elkülönülő városrészei vannak (Sárhatvan, 

Pusztaegres), ám ezek önállóan csak telepszerű programokkal fejleszthetők, CLLD-vel nem. 

A városi CLLD típusú együttműködések létrehozásának újszerűsége miatt korábbi 

együttműködésekben, Sárbogárd nem vett rész, LEADER közösségnek lélekszáma miatt nem tagja. 

 

1. térkép: A HKFS által lefedett tervezési akcióterület, valamint a környező LEADER helyi akciócsoportok 
(Forrás: http://gis.lechnerkozpont.hu/leader/) 

A Sárbogárdi Helyi Közösség döntött arról, hogy a 2017.08.01-i támogatói döntés feltételei alapján a 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát átdolgozza. Továbbá a HACS megerősítette, hogy a HKFS 

akcióterületének felülvizsgálata kérdésében továbbra is Sárbogárd teljes közigazgatási területére 

fókuszál és szervezi közösségfejlesztési programját. A lehatárolás a TOP-5.3.1 jelű helyi identitás és 

közösség-fejlesztési célú felhívástól, valamint egyéb támogatási lehetőségektől (pl. TOP-5.2.1.) 

tevékenység alapon történik, nem területi alapon. 

A HKFS akcióterületén a helyi lakosság és szolgáltatók bevonhatóságát az önkormányzati kulturális 

intézményrendszer, a képviselőtestület tagjai és a meglévő helyi nonprofit-közösségi szervezetek, 

képesek összehangolni és a beérkező fejlesztési szándékokat, ötleteket, kezdeményezéseket képes 

rendszerezni és fejlesztésekbe csatornázni. Az akcióterület karakterét a szétaprózott, erőforrás 

hiányos, kulturális konfliktusokkal is terhelt közösségi lét adja, ugyanakkor a sokszínű civil szervezetek 
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biztos alapot is jelentenek, a meglévő felelős vállalkozások és társadalmi szervezetek mellett az 

együttműködésre nyitott önkormányzati intézmények segíthetik elő a stratégia megvalósulását. 

A városi szintű HKFS a sárbogárdi helyi identitás erősítését, érvényesülését célozza meg a kulturális 

élet és a közösségfejlesztés felzárkóztatásának eszközével. Bár a település jellege meglehetősen 

széttagolt, és a fejlettség egyenetlen, mégis éppen ezért a településrészi jellegzetességekből, 

identitáselemekből felépülő közös és élő tudás, egységes közösség fejlesztése, alakítása a cél. Egy 

aktív, a sokszínűségre nyitott, de egymással kooperáló, a részvételt megélő sárbogárdi identitást 

szeretne építeni a város a lakossága számára. 

Az akcióterület egész városra kiterjedő mérete lehetővé teszi, hogy a tervezett tevékenységek 

reflektálni tudjanak Sárbogárd összetett és sokszínű településjellegére úgy, hogy bármely csatolt 

településrészben megvalósításra kerülhessenek az ötletek. Mivel az egyik legtagoltabb település - 

hiszen az urbanizációban, a nagy közigazgatási terület kialakításában jelentős szerepet játszottak a 

különböző területszervezési eljárások- szükség van az egyes településrészek bevonására a városi 

szintű programokba annak érdekében, hogy egységesebbé válhasson a városkép. A város centrális 

szerepe, a korábbi területi igazgatási felosztástól a mai napig fennáll, járási központ. Természetesen a 

településrészi jellegzetességekre, lokális identitásokra, mint értékre tekint a város, ezek megőrzése 

mellett kívánja az egységes Sárbogárdi identitás kialakítását megvalósítani. Az önkormányzat 

nyitottsága, napi együttműködése a helyi társadalmi szervezetekkel, nonprofit szolgáltatókkal, 

informális szabadidős és kulturális csoportokkal lehetővé teszik a helyi lakosság lehető legszélesebb 

körű elérhetőségét, formális szerveződéseinek partneri bevonását a stratégia megvalósíthatósága 

érdekében.  

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

3.1.1 Térszerkezet specifikumai 

A Közép ‐ Dunántúli Régióban, Fejér megye déli részén elhelyezkedő Sárbogárd a vele azonos nevű, 

12 települést magába foglaló járás egyetlen városa, egyben központja. A települést legelevenebb 

városkapcsolata Székesfehérvárhoz, a megyeszékhelyhez köti, mely magasabb szintű közigazgatási 

funkciókat biztosít számára. Szerepköre ezen kívül is sokrétű: adminisztratív, kereskedelmi, 

szolgáltatóközpont. Rendelkezik a kisvárosoknak megfelelő városi funkciók többségével, azonban 

gazdasági, foglalkoztatási, kulturális, közművelődési és oktatási funkciói hiányosak. A város gazdasági 

potenciálja nem elegendő ahhoz, hogy gazdasági értelemben élénkíteni tudná térségi környezetét. A 

város minden jelentősebb ipari üzeme megszüntette tevékenységét az elmúlt években, így az ipar a 

megmaradt ipari infrastruktúrák révén inkább potenciális lehetőséget jelent, mint a jelen valóságát. 

Sárbogárd tágabb környezetének, a Közép‐Dunántúli Régiónak a földrajzi elhelyezkedése, geopolitikai 

vonzereje rendkívül kedvező. A régió két közép‐európai fejlődési zóna metszéspontjában helyezkedik 

el, ezek egyike a dél‐bajor innovációs tengelyre felfűződő, Prága környékén és Bécs – Pozsony ‐ Győr 

környékén formálódó, majd egyesülve innovációs tengelyként egészen Budapestig folytatódik, másik 

a mediterrán „sunbelt övezethez” kapcsolódó fejlődési irány, mely Velence –Trieszt ‐ Ljubljana 
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vonaltól halad Budapest felé. A Régiót mindkettő közvetlenül érinti, aminek köszönhetően az európai 

fejlődési zónák és trendek kedvezően képesek befolyásolni a régió fejlődését. A döntően 

agrárterületnek minősülő Sárbogárd egyelőre semmilyen előnyét nem tudta kihasználni ennek a 

regionális szinten pozitív geopolitikai helyzetnek. A régiós gazdasági folyamatokat, illetve azok 

fejlődési irányát az európai közlekedési folyosók nagymértékben meghatározzák. A gazdasági 

versenyképességet nagymértékben befolyásoló elérhetőségét tekintve a Közép‐Dunántúl hazánkban 

az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő régió, sűrűbb főúthálózattal rendelkezik és az úthálózat 

kiépítettsége is előbbre tart az átlagosnál. A külső periféria részét alkotó Sárbogárdot és 

vonzáskörzetét ugyanakkor elkerülte a gazdaság dinamizálódása, a külföldi tőke (pl. Kenwood) rövid 

jelenlét után kivonult a sárbogárdi térségből. Sárbogárd és vonzáskörzete a régión belül a 

legkedvezőtlenebb társadalmi‐gazdasági mutatókkal rendelkezik, Magyarország fejlesztendő járásai 

közé tartozik. Sárbogárd város ennek a kedvezőtlen helyzetű térségnek a közigazgatási és ellátási 

centruma. 

A régió közlekedési hálózatába a jó minőségű 63‐as számú másodrendű főút kapcsolja be, mely Észak 

felé a székesfehérvári megyeszékhellyel, míg dél irányban Szekszárddal biztosítja az összeköttetést. 

Érdemes megemlíteni az M6 és az M7 autópályák közelségét, melyek a nagy távolságokra való 

szállítás lehetőségét javítják. Közlekedés földrajzi szempontból fontos vasúti csomópont, mivel a 

Budapest‐ Dombóvár‐ Pécs fő vasútvonalhoz kapcsolódóan Székesfehérvár felé, illetve Szekszárd‐ 

Bátaszék‐ Baja irányban biztosít fővonali leágazást. Budapestre, Pécsre, Kaposvárra, Zágrábba 

InterCity, Bajára és Szekszárdra pedig InterRégió járat szállítja az utasokat. A főváros 75 percre, az M6 

és M7‐es autópályák 30 percre, Dunaföldvár pedig 45 percre fekszik Sárbogárdtól. Összességében 

regionális közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók. 

Sárbogárd neve a történelmi emlékekben először 1222‐ben jelenik meg, mint a besenyők egyik 

legfontosabb szálláshelye. A legkorábbi településmag kialakulása a középkorra tehető, mivel abban 

az időben a mai Sárbogárd város területén jelentős kereskedelmi útvonalak keresztezték egymást. Itt 

találkoztak egymással az Északról Dél felé, valamint a dunai kikötőkből az ország nyugati részei felé 

irányuló utak. A település középkori fejlődésében meghatározó tényező volt a Sárvíz közelsége, mivel 

a térségben csak itt voltmegfelelő átkelési lehetőség a folyón. A mai település központja a Sárvízhez 

kötődően, annak a bal partjával párhuzamosan alakult ki. Ebben az időben a településnek még nem 

volt városi rangja „csupán” úti faluként funkcionált. Az 1770‐es években már ló váltós postaállomás 

működött Bogárdon. 1882‐ben a vízi és szárazföldi közlekedés mellett megjelent a vasúti is, amely 

modern áruszállítást tett lehetővé. A település fejlődésének fontos szakaszát jelentette a XIX. 

században a településmag több, történelmi múltra visszatekintő környező településsel – Bogárddal, 

Tinóddal, Szerenddel, Szentmártonnal, Lókkal, Töbörzsökkel – történő egyesülése. Sárbogárd a 

középkori úti faluból hosszú és dinamikus fejlődés során előbb (1984‐ben) városi jogállású 

nagyközséggé, majd (1986‐ban) városi címet elnyerő várossá vált. 

A település szerkezete azonban ma sem mutat térben összefüggő városi szövetet, az ún. 

„városrészek” szervesülése napjainkig nem történt meg, illetve a szervesülés nem egyenletes. 

Sárbogárd úti falu jellege megmaradt: a város ‐ területi szempontból ‐ központi részéhez (Sárbogárd 

városrészhez) legszorosabban Sárszentmiklós, illetve Töbörzsök területe kapcsolódik, elnyújtott, 

hosszú településszerkezetet eredményezve. Ettől a hosszú szerkezeti testtől elkülönülve, falusias 

településjellegüket megőrizve állnak azok a lakó‐ és lakott területek, melyek közigazgatásilag 

hozzátartoznak ugyan Sárbogárd városhoz, így a város részét képezik, de területileg mai napig nem 

nőttek össze a központtal, attól távol helyezkednek el. A lakosság külső városrészekként nevezi őket. 
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Ezek a településrészek: Rétszilas, Kislók, Sárhatvan, Pusztaegres. A fent említett 7 településegységet 

számos szórtan elhelyezkedő lakott külterület övezi. Sárhatvan, Pusztaegres a Sárvíztől nyugatra 

fekszenek. Rétszilas a sárszentmiklósi városrésztől délre, míg Kislók a városközponttól északkeletre 

található. Közigazgatási értelemben városrésznek tekinthető: Sárbogárd városrész, Sárszentmiklós, 

Alsótöbörzsök, Kislók, Sárhatvan, Rétszilas, Pusztaegres. Ahogy a térképen is látszik, a fent jelzett 

városszerkezet kialakulásában és fennmaradásában, városrészek tagoltságában, ill. a város 

széttagoltságában jelentős szerepet játszott és játszik a város gerincét képező 63‐as főút és a 

vasútvonal is. 

 

2. térkép: Sárbogárd városrészei (Forrás Sárbogárd Integrált Városfejlesztési Stratégiája) 

3.1.2 Környezeti adottságok 

Természeti és táji értékek 

Sárbogárd városhatára különböző térszíntípusokra terjed ki, ez jelentős helyi energiát biztosít a 

településnek. Változatos felszíne alluviális síkságokból, hordalékkúpokból, valamint löszös platókból 

áll, melyekhez a mezőgazdaság egyes területei tudtak a leginkább alkalmazkodni. 

Sárbogárd a Közép‐ Mezőföld kistáj nyugati részén fekszik. Domborzatát a lösz felhalmozódás‐ és 

lepusztulás folyamatai jellemzik. A kistáj és egyben a város legjelentősebb talajtípusai a mezőségi 

talajok – a mészlepedékes csernozjom és a réti csernozjom. A fő talajképző kőzet a terület jellegéből 

adódóan a lösz. Az említett talajtípusok jó termőképessége alakítja át a terület arculatát 

mezőgazdasági kultúrtájjá. A terület szántóföldi hasznosítása meghaladja a 66%‐ot. A Közép‐ 

Mezőföld kistáj területén két nagyobb éghajlati körzet, a meleg és a mérsékelten meleg találkozik. 

Összességében elmondható, hogy a mérsékelten száraz területekhez tartozik. Jellemző a bőséges 

napsütés valamint a magas nyári középhőmérsékleti értékek. A megújuló energiaforrások közül a 
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térségben elérhető a szél‐, a nap‐, valamint a geotermikus energia is. A terület a kistáj csapadékosabb 

részéhez tartozik, mivel évi mennyisége 590 mm. Uralkodóan az északnyugatias szelek a jellemzőek, 

melynek hatását a Bakony és a Vértes hegységek között húzódó szélcsatorna erősít fel. 

A terjedelmes kistájnak csak kisebb vízfolyásai vannak, melyek közül a legfontosabb a Sárvíz, amely a 

város nyugati széléhez közel folyik. A vízfolyások konzekvensen dél irányában lejtenek. A felszíni 

vízfolyások mellett említést érdemel Magyarország egyik legnagyobb halastó rendszere – Rétszilasi 

halastavak. Víztükrük a vízháztartás alakulása szerint változik. A terület a Duna‐Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság működési egységéhez, a Rétszilasi ‐ halastavak tájegységhez tartozik, a Natura 2000 

természetvédelmi terület része. A Nagylók mellett kialakított Iringó ‐ tanösvény a területen 

előforduló iringó növényről kapta a nevét. A tíz megállóhellyel kialakított, táblákkal, térképekkel 

ellátott tanösvény lehetővé teszi, hogy a helybeliek és idelátogató turisták megismerhessék a 

Mezőföld állat‐ és növényvilágát. Ehhez kapcsolódhat majd a jövőben Sárbogár természetturizmus 

terméke is. Rétszilas területe 1508 hektár – ebből 805 hektáron fekszenek a tavak, a többit a 

nádasok, nedves rétek, legelők teszik ki. 1997. április 30‐a óta szerepel Magyarország ramsari 

helyszínei között (Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak 

élőhelyeire). A terület 18 különálló halastóból, valamint az ezeket övező nádasok áll. A térség 

növényvilága közül fontos megemlíteni az orhidea fajokat, valamint a fokozottan védett pókbangót. 

Madárfaunája nagyon gazdag, a terület 113 fajnak ad otthont, melyből 84 kiemelt védelem alatt áll, 

ilyenek pl. a kis kócsag, a nagykócsag, az üstökösgém, illetve a kanalasgém. A térség lágy lankáit 

gazdag termőföldek és erdők borítják. A kedvező természeti adottságok régmúlt időkbe visszanyúló 

mezőgazdasági hagyományok értek‐megőrző folytatását biztosítják. A tradíciót hivatottak ápolni a 

környék lovas rendezvényei is, melyek méltán vonzzák ide a lovas szakma képviselőit és a kíváncsi 

látogatókat. Az, akit a csendes magány vonz inkább, megtalálja a Rétszilasi‐Őrspusztai tavaknál. A 

természetvédelmi terület és környéke az öko‐turizmus fejlesztéséhez kínál kiváló lehetőséget. 

Sárbogárd összterületének csupán 6,5 %‐a belterülete. A lakóterületek terjeszkedése nem olyan 

ütemű, hogy jelentősen megnövelné a belterület nagyságát. Sárbogárd Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet szerint a terület felhasználás 

szempontjából általánosságban elmondható, hogy minden városrész központi területe vegyes 

területnek (a lakóházak mellett közintézmények is megtalálhatóak) minősül. A város rendelkezik 

olyan jól elkülönülő központtal (Hősök tere és környéke), ahol szolgáltatási, közigazgatási, közösségi 

városi funkciók megjelennek, de e mellett jelentős de‐centruma nincs a városnak. Kisvárosias 

jellegéből adódóan a lakókörnyezetek nagyvárosi lakóterületekből, kisvárosi lakóterületekből, 

kertvárosi lakóterületekből és falusias lakóterületekből tevődnek össze. Éppen a kisvárosias 

jellegéből adódóan Sárbogárdon a nagyvárosi lakóterületek száma és nagysága kevés, csupán az Ady‐ 

és a Barátság lakótelepek tartoznak ide, a Hősök terétől délre eső részek pedig a kisvárosi 

lakóterületek nagyságát gyarapítják. A 63. számú másodrendű főút mindkét oldalát kisvárosias 

lakóterületek övezik, melyeket a város közigazgatási határáig kertvárosi lakóterületek követnek. 

Kertvárosi és falusi jellegű területek a következőképp oszlanak meg a településrészek között: 

Alsótöbörzsökön a központi kertvárosi lakóterületeket falusias jellegű lakóterület övezik. 

Sárszentmiklós délnyugati területei falusias jellegűek, a többi terület pedig kertvárosi lakóterület. 

Pusztaegres, Rétszilas, Kislók, Sárhatvan lakóövezetei a falusias lakóterületek részét képezik, 

jellemzően kialakult oldalhatáron álló beépítéssel. A belvárosban, illetve annak közelében 

megtelepedő, nemzetközi üzletláncokhoz tartozó bevásárló üzletek méreteikkel kevésbé zavaróak, 

mint összképi megjelenésükkel, mely idegen a kisvárosias településközponttól. Rendezettségükkel, 

de‐centrum szerepükkel, termék‐ és parkoló‐kínálatukkal mégis erősítik a település városias jellegét. 
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A gazdasági területek a belvároshoz közel alakultak ki, és egyelőre inkább gondot, mintsem 

lehetőséget jelentenek a hasznosítatlanul álló épületeikkel (laktanyák). A külterületek foglalják el 

Sárbogárd összterületének a legnagyobb részét (92%). A külterületek nagyrészt mezőgazdasági 

használatban vannak, főleg szántók, legelők, erdők és halastavak tartoznak ide. A 2001‐es KSH adatok 

alapján 79 nyilvántartott 17 lakott külterületen összesen 353 fő élt (2001 népességszám 13.532 fő). A 

legutóbbi népszámlálás óta a külterületek‐, illetve az ott élő népesség száma is folyamatosan 

csökken. A következő lakott külterületek tartoznak Sárbogárdhoz: Nagyhörcsökpuszta, a legnépesebb 

lakott külterület, 59 puszta (Sárhatvan): 1 család,  Abai úti részek (Sárbogárd): 8 lakóépület, Bigli 

tanya (Sárbogárd):1‐2 család, Domján dűlő (Sárbogárd):4 lakás, Hadnagy‐puszta (Rétszilas):4‐5 család, 

Rétszilasi állomásnál (Rétszilas):4‐5 család,  Kislókpuszta (Kislók):3‐4 család, Május 1 major 

(Sárbogárd):5‐6 család, fejlődő terület, Mindszentpuszta (Sárszentmiklós):1‐2 család, Örspuszta 

(Pusztaegres):5 család,  Rámpa dűlő (Sárbogárd): 4 család. 

 

Épített környezet 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján a városban a következő épületek állnak 

műemléki védelem alatt: 

Funkció Védettség Cím Helyrajzi szám Cím HRSZ. 

Volt Rektorisz villa  Országosan   Ady Endre u. 126. 960 

Lakóépület, üzletsor Országosan Ady Endre u. 127 2642 

Volt községháza  Országosan  Hősök tere 2. 658 

Református templom  Országosan  Tompa Mihály u. 330 

Római katolikus plébániatemplom  Országosan   Hatvanpuszta 588 

Római katolikus templom  Országosan Béke u.  4845 

Volt zsinagóga  Országosan   Bercsényi utca 533 

1. táblázat: Műemléki védelem alatt álló épületek Sárbogárdon, Forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

  

A műemlékek mindegyike használatban van. A templomok egyházi tulajdonban, a volt zsinagóga 

épülete magántulajdonban van. A volt Rektorisz villa, illetve a volt községháza önkormányzati 

tulajdonban van. A volt Rektorisz villa épületében jelenleg a városi óvoda és a védőnői szolgálat 

központja működik. 

A volt községháza leromlott műszaki állapotú, de funkcionáló épület. Jelenleg az épületben az ÁNTSZ, 

az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző állomás fő állatorvosi hivatala, a Falugazdász iroda, az 

Agrárkamara kihelyezett irodája, az Országgyűlés képviselő irodája, egy könyvelő iroda, valamint egy 

kiállító terem működik. Jelenleg a közigazgatási rendszer átalakítása folyik, tervezett a járási 

közigazgatás újbóli kialakítása. Az épület jövőbeli funkciójának meghatározása és a korszerűsítés 

műszaki tartalmának meghatározása akkor történhet meg, ha a szerkezetátalakítás lezárul, és az új 

hivatalrendszer infrastrukturális igényei azonosításra kerülhetnek.  

A zsinagóga épülete a közelmúltban került műemléki védelem alá. Ez a leromlott állapotában is 

gyönyörű épület magántulajdonban van, és tulajdonosa boltként hasznosítja. Ez a funkció nem 

illeszkedik az épület kultúrtörténeti értékéhez, építészeti jellegéhez. Az önkormányzat 

ingatlanpolitikájának fontos elemeként kell megjelennie az épület visszavásárlására irányuló 

törekvésnek. 
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Minden városrészben találunk helyi védelem alatt álló épületet, kivéve Rétszilason és Sárhatvanon. 

Sárbogárd magterületén belül a Hősök tere környékére korlátozódnak az épületek. A kultúrtörténeti‐ 

és ipartörténeti emlékek jelenleginél hatékonyabb turisztikai hasznosítása az önkormányzat számára 

fontos kihívást jelent. A műemléki és helyi építészeti emlékek attrakciókkal, programokkal 

kiegészülve alkalmassá tennék a térséget a látogató turizmus fejlődésére. 

3.1.3 Kulturális erőforrások 

A város közművelődésének fejlődőképes helyszíne a Madarász József Városi Könyvtár. A város 

kulturális életét két nagy intézmény szervezi: a sárbogárdi városrészben működő József Attila 

Művelődési Központ, illetve a Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ. A városrészekben 

három, a helyi közösségi és művelődési életet szervező klub működik: a Pusztaegresi ‐, a Sárhatvani 

és a Rétszilasi Klub. A klubokat civil szervezetek üzemeltetik. 

A József Attila Művelődési Központ 350 férőhelyes nagytermében színházi előadások, koncertek és 

különfélehelyi rendezvények szórakoztatják a helyi lakosság mellett a kistérségi látogatókat is. 

Különösen kedvelt a Színpadvarázs gyermekszínházi bérletsorozat. A két közepes és két kis terem 

előadásoknak, próbáknak, tanfolyamoknak, kiállításoknak és egyéb összejöveteleknek ad otthont. Itt 

gyakorol a Huszics Vendel‐kórus, mely 1966‐ban alakult a Huszics házaspár vezetésével. A kórus 

létszáma 40‐50 fő között változik. Külföldi vendégszerepléseik igen emlékezetesek.  

A József Attila Művelődési Központ az amatőr művészeti csoportok mellett az alábbi kluboknak, külső 

csoportoknak ad helyet: 

Egyéb klubok, szakkörök  Külső csoportok 

Nyugdíjas klub  Múzeum Egyesület,  

Életmód klub Makettező klub  

Fotós klub  Vakok és Gyengén látók Szövetsége 

Életvitelt, egészségmegőrzést segítő klub (jóga, 
zen meditációs csoport 

Jehova Tanúi Egyház 

Természetjáró kör  Krisztus Szeretete Egyház 

Zumba és Kangoo fitness órák No Comment Group Táncművészeti Kft. (hiphop) 

2. táblázat: A József Attila Művelődési Központban helyet kapott klubok, külső csoportok 

 

A város Irodalmi színpadát a Petőfi Gimnázium diákjai működtetik, a Leszkovszki család a motorja. A 

Sárbogárdi Fúvószenekar 2002‐ben alakult. A zenekar teljesen amatőr társulatként működik, 

lelkesedésével igyekszik Sárbogárdon a fúvószenei kultúrát újra megteremteni, a fúvószenét az 

emberekkel megszerettetni. 

A Sárréti Csókavirág Népi Együttese 2010‐ben alakult meg, és két éves kitartó munka után 2012. 

november 17‐én megmérette magát az együttes. A IV. Fejér Megyei Amatőr Néptáncegyüttesek 

Minősítő Fesztiválján Lovasberényben ARANY minősítést ért el a csoport. 

A sárbogárdi táncklub 1997‐ben jött létre lelkes amatőr táncosok kezdeményezésére. A Tendance 

táncklub táncosai számos bemutatón és fellépésen vesznek részt és adnak bizonyságot a tudásukról, 

illetve közülük néhányan eljutottak már arra a szintre, hogy versenyeken is szerepelhetnek. 
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Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ a Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ 

egységeként működik. Internetes marketingje nincs. A Pusztaegresi Klub, Sárhatvani Klub, Rétszilasi 

Klub sem található az Interneten. 

Hagyományok, kulturális örökség 

A Sárvíz területe volt a besenyők fő területe Magyarországon. Ma ennek semmi nyoma Sárbogárdon. 

(A szomszédban kunok éltek, Hantos területén.) Az új könyvtár épületben (könyvtárban) vagy a régi 

könyvtár épületében (múzeumban) tárlat mutathatná be a besenyő múltat. 

 

Többek között Tinódy Lantos Sebestyén, Kossuth Zsuzsanna, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Mészöly 

Miklós, Mészöly Dezső, Boross Mihály és Madarász József Sárbogárdhoz való kötődése a helyi 

kulturális örökség része. Helytörténeti séta keretében erősíteni lehetne ezeket az eszmei értékeket. 

Az identitástudat erősítésében Sárbogárdon is értéket jelent a tradíciók ápolása. A tradíciót 

hivatottak ápolni a környék lovas rendezvényei is, melyek méltán vonzzák ide a lovas szakma 

képviselőit és a kíváncsi látogatókat. Fontos városi rendezvény a Hintók versenye, a Fejér Megyei 

Kettes fogathajtó és Négyes fogathajtó Bajnokság, melyet a Sárbogárdi Lovas egyesület szervez és 

bonyolít le. A Sárvíz Kistérségi Bajnokság jelzi a lovas kultúra terjedését. 

A gazdanapok gépbemutatóval társulva a város agrárhagyományainak ápolásához járul hozzá. Egyre 

nagyobb érdeklődés mellett zajlanak a sárbogárdi Szántóversenyek. A Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre 

élesztette fel ezt a hagyományt, mely évről évre egyre több érdeklődött vonz. Lófogattal és traktorral 

egyaránt versenyezhetnek a résztvevők. 

Hagyománnyá vált a városban a Tuning találkozó megszervezése is, melyre egyre többen érkeznek az 

autós, motoros társadalom tagjai közül. A kolbásztöltő‐ és a pörköltfesztivál is egyre több látogatót 

vonz. Sárbogárd Város Önkormányzata minden évben megrendezi a több napos Sárbogárdi Napok 

rendezvénysorozatot, melynek keretében a város hagyományőrző egyesületeinek bemutatója mellett 

sajtosok, mézesek, kézművesek kirakodó vására, valamint borverseny is zajlik. 

3.1.4 Közszolgáltatások 

Oktatás 

Az országos tendenciáknak megfelelően az utóbbi évtizedben Sárbogárdon is jelentősen csökkent az 

iskoláskorú gyerekek száma. Ez a csökkenés a helyi oktatási intézményrendszer szerkezetére is 

hatással volt, az utóbbi években a csökkenő gyerekszám és a finanszírozás nehézségei miatt több 

feladat‐ellátási hely bezárására került sor.  

 

Az állandó népesség megoszlása Sárbogárdon 2000 és 2010 között 

Év  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Állandó népességből a 0‐2 évesek száma 432 415 399 394 397 397 402 381 369 347 352 

Állandó népességből a 3‐5 évesek száma 454 429 444 425 420 398 388 398 389 396 359 

Állandó népességből a 6‐ 13 évesek száma 1616 1531 1467 1423 1353 1300 1196 1161 1106 1065 1074 

Állandó népességből a 14 évesek száma 182 219 193 181 198 240 209 168 174 153 131 

Állandó népességből a 15‐ 17 évesek száma 574 586 609 591 583 576 626 646 616 543 493 

Összesen 3258 3180 3112 3014 2951 2911 2821 2754 2654 2504 2409 

3. táblázat: Az állandó népesség megoszlása Sárbogárdon 2000 és 2010 között, forrás: www.teir.hu 
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A településen működő közoktatási rendszer az óvodától kezdve a középiskolai oktatásig biztosítja a 

gyerekek számára a megfelelő minőségű oktatást. A településen három alapfokú általános iskolai 

oktatást folytató intézmény van. A sárbogárdi önkormányzat fenntartásában két nagy, több 

tagintézményt magába foglaló és különböző feladatokat ellátó általános iskola működik a Központi 

Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Az intézmény felépítése: Mészöly Géza Általános Iskola, Tagiskolája Szent István Iskola 

(Alsótöbörzsök) 

Zengő Óvoda és telephelye a Töbörzsöki óvoda. A Sárbogárd–Hantos‐Nagylók Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában működik a sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ. A művelődési 

központ az alapfokú oktatás mellett, óvodát, klubbot, könyvtárat, pedagógiai szakszolgálatot is 

fenntart. Az ÁMK intézményrendszere: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, ÁMK Sárszentmiklósi 

Általános Iskola Nagylóki Általános Iskolája Nagylók, ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda, ÁMK 

Kippkopp Óvoda Kölyökvár Óvodája, ÁMK Kippkopp Óvoda Nagylóki Óvodája 

ÁMK működteti kistérségi ellátási kötelezettséggel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot is. A 

szakszolgálat az alábbi feladatokat látja el: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; 

logopédiai ellátás; gyógytestnevelés. A szakszolgálat a kistérség közoktatási intézményeinek utazó 

gyógypedagógiai ellátást biztosít. A két intézmény tanulóinak létszáma az utóbbi években a 

demográfiai trendeknek megfelelően stagnált, illetve csökkent. Mind az óvodák, mind az általános 

iskolák kihasználtsága elmarad a rendelkezésre álló intézményi kapacitásoktól. A megyei 

önkormányzat által fenntartott Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola egyben speciális szakiskolaként is 

funkcionál. Sárbogárd középiskolája a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola és kollégium, 

mely a megyei önkormányzat fenntartásában működik – a kistérség egyetlen középiskolája. A 

középiskolában csak négy, illetve nyolcosztályos gimnáziumi képzés van, középszintű szakmai 

képzésre csak Székesfehérvár középiskoláiban van lehetőség. A felsőfokú oktatási rendszer hiányzik a 

településen. A városban a rácalmási székhelyű Violin Alapfokú művészetoktatási intézmény biztosítja 

a művészeti képzést és zeneoktatást. 

 

Egészségügy 

A településen az alap egészségügyi ellátás teljes körű, hat körzeti ellátási kötelezettséggel rendelkező 

és egy körzeti kötelezettség nélküli háziorvos biztosítja az alapellátást. Az ellátás a lakosok számára 

Sárhatvan, Kislók, Rétszilas kivételével helyben minden nagyobb városrészben elérhető. A 

rendelőkben hetente egyszer terhes tanácsadás is működik. 

A település demográfiai összetétele, az idősödő népesség illetve az egészségtudatosabb életmód 

miatt a háziorvosi ellátásban részesülők száma az utóbbi húsz évben folyamatosan, kisebb‐nagyobb 

ingadozásokkal növekedett. A gyermekorvosi ellátásban részesültek száma azonban az elmúlt öt 

évben jelentős mértékben csökkent, ez összefüggésben van a népesség elöregedésével, a mobilabb, 

gyerekvállalói korú, fiatalabb népesség elvándorlásával. A gyermekorvosok száma a 2009. évi adatok 

alapján két fő volt, egy körzetben helyettesítéssel oldották meg az ellátatást. Orvosi ügyelet 

igénybevételére Sárbogárd központjában van lehetőség, az itt működő orvosi ügyelet Hantos és 

Nagylók települések lakóit is ellátja. A fogorvosi ellátást három körzetben öt fogorvos biztosítja. A 

védőnői ellátás öt körzetben van megszervezve, jelenleg minden körzetben van – ha helyettesítéssel 

is ‐ megfelelő végzettségű védőnő. A településen fekvőbeteg gyógyintézet‐ korház vagy egyéb a 
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gyógyulást elősegítő, tartós ellátást biztosító intézmény‐ nincs. A városban 2011 szeptemberében 

felújított intézetben kezdte meg ismételt működését a megyei önkormányzat által fenntartott, Szent 

György Megyei Korház által működtetett rendelőintézet. Az intézet a város és a kistérség betegeinek 

sebészeti, belgyógyászati, bőr‐és nemi beteg, fül‐orr‐gégészeti, gyermekgyógyászati szakrendeléssel, 

szülészet‐nőgyógyászattal, szemészettel¸ tüdőgondozó, tüdőgyógyászati rendelésekkel áll a 

rendelkezésére. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik a gyógyszertári kapacitás is. A településen 

három gyógyszertár működik, kettő a sárbogárdi, egy a Sárszentmiklósi településrészen. Sürgősségi 

betegellátás Székesfehérváron, illetve Dunaújvárosban van. Mindkét sürgősségi osztály több mint 30 

km‐re található a várostól. 

Szociális közszolgáltatások 

A város a szociális törvény és a gyerekvédelmi törvény által előírt szolgáltatások biztosítja. A 

településen az Egyesített Szociális Intézmény, illetve intézményfenntartó társulás keretében az alábbi 

szociális alapellátások érhetőek el: 

Szociális közszolgáltatás neve  A feladatot ellátó szervezet neve 

Családsegítés  Központi Általános Iskola 

Gyerekjóléti szolgálat  Központi Általános Iskola 

Helyettes szülői ellátás Református Egyház 

Városi bölcsőde  Sárbogárd Önkormányzata 

Étkeztetés  Egyesített Szociális Intézmény (EUREST Kft.) 

Házi segítségnyújtás  Egyesített Szociális Intézmény 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Egyesített Szociális Intézmény 

Idősek nappali ellátása  Egyesített Szociális Intézmény 

Idősek átmeneti elhelyezése  Egyesített Szociális Intézmény 

Idősek otthona  Egyesített Szociális Intézmény 

Hajléktalanok átmeneti szállása  Egyesített Szociális Intézmény 

Támogató szolgálat  MOVE‐BÉTA 
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4. táblázat: Elérhető szociális alapellátások Sárbogárdon 

 

A városban sem fogyatékosok, sem pszichiátriai betegek nappali ellátása nem megoldott így ezek a 

szociális szolgáltatások az egész kistérségben nem vehetők igénybe. A családi napközi rendszere sem 

épült még ki a településen. A településen az utóbbi években a szociális szolgáltatásokat igénybevevők 

köre folyamatosan nő, ennek egyik oka a szolgáltatások bővülése, az ellátórendszer fejlődése is. A 

területen dolgozó szociális szakemberek kompetenciái megfelelőek, az ellátó‐rendszer különböző 

szereplői között a jelzőrendszer jól működik. A családsegítő szolgáltatást 2014‐ben 2814‐en vették 

igénybe, a gyerekjóléti szolgálat ugyanezen évben 406 gyereket gondozott, 39 gyerek esetében 

védelembe vételre is szükség volt. A gondozott gyerekek magas száma inkább a településen dolgozó 

szociális és oktatási szakemberek között kiépült jelzőrendszer eredménye, mivel a város társadalmi‐

gazdasági helyzete nem indokolja ezt a magas arányt. 

A város egyik legfontosabb gyerekjóléti ellátása a település bölcsődéje, kihasználtsága az utóbbi tíz 

évben folyamatosan 120‐150% között ingadozott, a szolgáltatás kapacitásai az igényekhez képest 

kicsik. A település aktív rétegének egy része ingázni kényszerül, ezért a bölcsődei férőhelyek, illetve 

egyéb alternatív gyerekmegőrzési formák bővítése szükséges.  

Az étkeztetés, házisegítség‐nyújtás ellátásban résztvevők száma az utóbbi tíz évben folyamatosan 

emelkedett, az elmúlt években a jelzőrendszeres szolgáltatás is kiépült. Az település demográfiai 

trendjei alapján valószínűsíthető, hogy a jövőben további bővítésre lesz szükség. A településen tíz éve 

változatlan férőhellyel (30), jelenleg 26 ellátottal működik az idősek klubja. A város fenntart az idősek 

átmeneti elhelyezését szolgáló intézményt is. Az intézménynek teljes a kihasználtsága, a 13 férőhely 

folyamatosan foglalt. A település idősellátása férőhelyeit tekintve 2001 óta bővült. A bővülés 

elsősorban a nem önkormányzati fenntartású, így területi kötelezettséggel nem rendelkező 

intézményekben valósult meg. A városban az önkormányzat mellett a Református Egyház által 

fenntartott idősek otthona is működik. Az intézménynek nincs területi kötelezettsége, az egész 

ország területéről fogad lakókat. Az önkormányzat által fenntartott átmeneti és tartós ellátást 

biztosító idősotthonok férőhelyei jelentős mértékben nem emelkedtek, az infrastrukturális helyzetük 

kívánnivalókat hagynak maguk után, emelt szintű ellátás igénybevételére nincs lehetőség. 

4.1.5 A társadalom állapota 

Demográfiai helyzet 

Sárbogárd állandó és lakónépességének száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években: 

Év Állandó népesség Lakónépesség 

1970 13 206 12 859 

1980 13 109 12 765 

1990 13 601 13 115 

2001 13 544 13 532 

2011 12 758 12 646 

2012 12 448 12 555  

2013 12 344 12 434 

2014 12 259 12 290 

2015 12 138 12 217 
5. táblázat: Sárbogárd állandó és lakónépességének száma 
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Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a város lakónépességének száma 2001-ig növekedő tendenciát 
mutatott, azt követően azonban csökkenésnek indult. Ez a tendencia 2015-ben is folytatódott, 
2015.jan.1-ei adat szerint már csak 12 138 fő lakónépességgel rendelkezett Sárbogárd. A népesség 
csökkenés okai nem változtak, így napjainkban is a munkalehetőségek megszűnése, a megfelelő 
közlekedési lehetőségek hiányosságai, az elvándorlási tendencia folytatódása és az elöregedés, 
valamint a munkalehetőségek hiánya jelentik a népességcsökkenés legfőbb okait. A település állandó 
népességének száma minden évben nagyobb, mint a lakónépesség száma. Ez abból adódik, hogy 
Sárbogárd, mint kisváros oktatás és munkahelyek szempontjából kevésbé képes magához vonzani 
más településen állandó lakóhellyel bejelentett lakosságot, mint ahányat a környező nagytelepülések 
(Székesfehérvár, Dunaújváros, stb.) vonzanak el Sárbogárdról tanulni, dolgozni. 

A település lakónépességének relatív többsége ‐ Sárbogárd központi részén ‐ Sárbogárd központi 

városrészben él, arányuk eléri az 50%-ot. Az egyes városrész lakosainak arányát a 1. ábra szemlélteti.  

A népesség alakulását alapvetően a születések és halálozások száma, valamint a migráció 

befolyásolja. A KSH adatai szerint Sárbogárdon 1991‐től ‐ kisebb megszakításoktól eltekintve‐ 

folyamatosan csökkent az élve születések száma. 2009‐ben több, mint 100 gyermekkel született 

kevesebb, mint 1991‐ben. A halálozások száma ingadozik. A 90‐ es évek közepétől (1995) minden 

évben magasabb a halálozások száma az élve születésekénél. Míg 1991‐ben 75 fővel többen 

születtek, mint ahányan meghaltak, addig 2009‐ben már 38 fővel többen haltak meg, mint ahányan 

születtek a városban. A felsorolt okok miatt a város népességére a természetes fogyás a jellemző.  

 

 
1. ábra: Lakónépesség aránya Sárbogárd városrészein a teljes népességhez viszonyítva, 2011-ben 

(%), Forrás: Ksh.hu 
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2. ábra: Az élve születések és halálozások különbözete Sárbogárdon, Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép 
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2014-ben az alábbi számok voltak jellemzőek a város természetes szaporodására, illetve fogyására. 

  Élve születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 

2014 118 145 

6. táblázat: Élve születések és halálozások száma Sárbogárdon, 2014. Forrás: Ksh.hu 

Leszámítva 1996 és 1999 közötti, valamint a 2003‐as éveket, elmondható, hogy Sárbogárd migrációs 

mutatója negatív előjelű volt, tehát magasabb volt az elvándorlások száma, mint az odavándorlásoké. 

2004. évtől folyamatosan többen hagyják el a települést, mint ahányan odavándorolnak (2009‐ben 

502 fő vándorolt el, a 336 fő odavándorlóval szemben). Komoly kihívást jelent a város számára az 

elvándorlás lassítása, megállítása, főként azért, mert a fiatal, magasabb képzettséggel rendelkező 

gazdaságilag aktív lakosok hagyják el a települést a jobb megélhetés reményében. Ezeket az aktív 

korúakat a közeli nagyvárosok (Székesfehérvár, Dunaújváros), illetve Budapest vonzzák. A betelepülő 

népesség a jobb életminőség reményében a környező kis településekről származik.  

 

3. ábra: Vándorlási egyenleg (oda- és elvándorlások különbözete Sárbogárdon, Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép 

2014-ben az alábbiak szerint alakult az oda- és az elvándorlás. 

  

Odavándorlások száma (állandó és 

ideiglenes vándorlások száma 

összesen) (eset) 

Elvándorlások száma (állandó és 

ideiglenes vándorlások száma 

összesen) (eset) 

2014 453 663 
7. táblázat: Oda- és elvándorlások száma Sárbogárdon, 2014. Forrás: Ksh.hu 
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A vizsgált időszak adatai alapján elmondható, hogy a munkaképes korú 15-59 éves korosztály aránya 

az egyes városrészekben, mint Kislók, Pusztaegres, Rétszilas jelentős eltérést mutat az átlaghoz 

képest. Sárbogárd összes lakosának 63,5%-a tartozik ebbe az életkori csoportba, Pusztaegresen 60% 

alatti ez az arány. 

 

4. ábra: A 15-59 évesek aránya a lakónépességen belül Sárbogárdon 2011-ben (%) forrás: Ksh.hu 

Ugyanez a korosztály arányait tekintve 2005‐ig folyamatosan növekvő tendenciát mutatott. A vizsgált 

időintervallum kezdetétől a gyermekkorúak száma folyamatosan csökkent, míg az időskorúaké nőtt. 

Ez a tendencia előrevetíti az elöregedés felgyorsulását. A demográfiai adatok alapján a városrészek 

közül a kislóki területen és a pusztaegresi részen legmagasabb a 60 éven felüliek aránya. 

 

5. ábra: A 60 év felettiek aránya a lakónépességen belül Sárbogárdon 2011-ben (%) forrás: Ksh.hu 
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Nemzetisiségek 

A nemzetiségi kötődést vizsgálva a 2011-es népszámlálás adatai változást mutatnak, a 2001. évihez 

képest. 2001-ben a város lakóinak 96,0%-a magyar, 0,7%-a cigány, romani, beás, 0,3%‐a német, 0,1%- 

a ukrán nemzetiségűnek vallotta magát, 3,7%-uk pedig ismeretlen, nem válaszolt. 2011-ben a 

nemzetiségi hovatartozás a következőképp alakult: 82,5% magyar, 2,0% cigány, romani, beás, 0,1% 

lengyel, 0,5% német, 0,1% román, 0,5% egyéb nem hazai nemzetiség, 17,2% pedig nem kívánt 

válaszolni a kérdésre. (Mivel egy személy több nemzetiséghez is tartozhat, ezért az arányok összege 

esetenként meghaladhatja a 100%-ot.) 

 

Képzettség 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján elmondhatjuk, hogy a legfeljebb általános iskolát végzett 

aktív korúak (15-59 évesek) tekintetében a Sárbogárd városközponti adatai a legkedvezőbbek 

(19,1%). A legrosszabb mutatóval Sárhatvan városrész rendelkezik (47,3%). Sárbogárd képzettségi 

mutatói nem kedvezőek. A város 25 évnél idősebb lakosságának 10,6%‐a rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel. (A járási átlag: 8%, a megyei: 16,3%, az országos: 19,0%.). A mindössze általános iskolai 

végzettséggel vagy még azzal sem rendelkezők száma (5364 fő) és aránya (46%) magas a 7 évnél 

idősebb népesség arányában. E mutató az országos (37,4%), és a megyei (38,7%) mutatóknál is 

rosszabb, a járásinál viszont jobb (51,6%). A lakosság közel fele alulképzett, munkaerő-piaci esélyei 

gyengék. Szakmai képesítés, érettségi bizonyítvány nélkül sérülékennyé válnak a munka világában, a 

tudás alapú gazdaságban perifériára szorulnak. Ez a réteg az elvándorlással sem tudja hatékonyan 

kezelni a megélhetési gondjait, mert képzettség hiányában más földrajzi területen sem tud szert 

tenni biztos egzisztenciára.  A felsőfokú végzettségűek viszonylatában a városrészek különbsége 

nagyon jelentős. A 25 éves és idősebb népesség arányában a legtöbben Sárbogárd városközpontban 

rendelkeznek felsőfokú végzettséggel (14,1%), a legkevesebben pedig a kislóki részen (2%).   

Jövedelmi helyzet 

A lakosság jövedelmi szintje Sárbogárdon az országos átlagnál alacsonyabb. 2000‐hez képest 2009‐re 

az egyéni vállalkozások jövedelemnövekedése számottevő volt. A növekedés üteme szinte 

folyamatos volt, csupán 2003‐ és 2004‐ben volt némi visszaesés. Az összes adófizetők száma 2005‐ig 

emelkedett, majd hirtelen csökkeni kezdett. Az egy adófizetőre jutó éves mennyisége 2009‐re közel 

megháromszorozódott 2000‐hez képest. 

Lakhatás 

A település kisvárosi jellegéből adódóan a lakásállomány legnagyobb hányadát a családi házak 

alkotják. Mellettük három lakótelep (Ady, Árpád, Barátság), és egy lakótelepszerű (József Attila 

utcában) lakókörzet található a városban. Az előbb említett lakókörzetek egytől‐egyig a város 

központi településrészében koncentrálódnak. Építésük jóval a rendszerváltás előtti időszakra 

datálható – az Ady lakótelep az 1970‐es években, az Árpád lakótelep az 1970‐es évek végén, a 

Barátság lakótelep 1970‐75 között, míg a József Attila utcai rész az 1950‐es évektől kezdve, 

szakaszosan épült. A Barátság lakótelep téglaépületeit leszámítva a többi épület vegyes építési 

móddal épült, tehát egyes sorházak téglából, mások pedig panel elemekből készültek.93 A városban 

2006‐2007‐között lezajlott egy panelprogram, mely egyedül a Mikes köz 7. szám alatt található 

épületet érintette. A lakótelepi lakások átlagos alapterülete 40‐60m2 között változik, a családi házak 

területe pedig átlagosan 80 m2 . Általános műszaki állapotukról elmondható, hogy a lakótelepi 

lakások 95%‐ a,míg a családi házak 65%‐a felújításra szorul.  
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6. ábra: Magas és alacsony jövedelműek aránya (fő) Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió 

Ft alatti adósávon adózóra vetítve. Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép 

 

7. ábra: Lakásállomány változása Sárbogárdon. Forrás: Ksh.hu 

 

A KSH adataiból azt láthatjuk, hogy Sárbogárdon az 1990‐es évektől kezdve 2010‐ig a lakásállomány 

folyamatos, de nem egyenletes – az évenkénti lakásépítések számának alakulása miatt (34. diagram) 

– növekedése figyelhető meg, ami közel 6%‐os gyarapodást eredményezett. Az adott 

időintervallumban 287 db új lakás épült, ebből 131 db 1990 és 1999 között, míg a többi (156 db) a 

2000 és 2010 közötti években. A teljes lakásállomány száma 2010‐ben elérte az 5098 darabot. 
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Sárbogárdon a lakássűrűség száma 27 db, ami az 1 km2‐re jutó lakások számát adja meg. Az ország 

teljes területére ez az adat 45 db, tehát elmondható, hogy Sárbogárd település beépítése ritkább, 

mint az országos átlag. 

A sárbogárdi lakásoknak csaknem fele (47%) az összkomfortos kategóriába tartozik – ez az arány 

hasonló az országos átlaghoz, viszont a kistérségi átlagnál jóval kedvezőbb. Az alacsony komfort 

fokozatú lakások 29%‐a komfortos, míg 13%‐uk a komfort nélküli kategóriába esik. Nem 

elhanyagolható az ún. „szükség és egyéb lakások” száma sem, hiszen ide tartozik a lakások 4%‐ a, 

vagyis 192 db lakás. Ezen lakások, valamint a lakókörnyezet is jelentős fejlesztésre szorul. A nem 

összkomfortos lakások nagy arányának egyik magyarázata valamelyik infrastrukturális elem hiánya. 

Sárbogárd város lakásállományának átlagos komfortfokozati szintje a kistérségi átlagnál kedvezőbb. 

A lakásépítések tendenciája összességében a megyéhez hasonlóan alakult, a válság kezdete óta a 

lakásépítési kedv gyakorlatilag megállt. 
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8. ábra: Lakásépítések bázisindexe Fejér megyében és Sárbogárdon. Forrás: Ksh.hu 

 

4.1.5 A társadalom állapota 

Civil szervezetek, közösségek  

Sárbogárdon a bírósági adatok alapján 55 civil szervezet működik, ezek közül 13 alapítvány, 42 pedig 

egyesületi formában működik. Mindebből kb. 25 tekinthető csak aktívnak. A szerveződések többsége 

a sport, az egészség és a kultúra támogatása, a szociálisan hátrányos helyzetűek segítése, a 

hagyományőrzés, valamint a város helyzetének javítása témájában végzi tevékenységének jelentős 

részét. Munkájukat az Önkormányzattal, valamint a Művelődési Házzal egyetértésben és 

együttműködve végzik, az aktív szervezetek szerepet vállaltak a HACS-ban is. A város széttagolt 

települési szerkezetéből adódóan több szervezet tevékenysége a városrészre, illetve annak egy‐egy 

intézményére korlátozódik (kultúrház), de számos szervezet a város egészét is lefedő tevékenységet 

végez. 

A városban igen élénk sportélet zajlik, számos civil szervezet közreműködésével. A városban az alábbi 

sportpályákon van lehetőség a rendszeres mozgásra: Táncsics M. u sporttelep: labdarúgó‐ és 

atlétikapálya, Sárszentmiklósi Általános Iskola sportpályái: Kézi‐ és kislabda‐pálya, tornaterem, 

atlétikapálya; Sárbogárdi labdarúgópálya (Ady E. utca), Központi Általános Iskola sportpályái 

(labdarúgópálya, kézi‐ és kislabdapálya, atlétikapálya, sportcsarnok, tornaterem, tornaszoba). 

A sportpályák mellett a településen működő iskolák tornatermei, a városrészekben található klubok 

többfunkciós termei szolgálják a sportéletet. A városban megindult 2016-ban a tanuszoda építése. A 

jelentősebb infrastrukturális igényekkel rendelkező sportversenyek, bajnokságok lebonyolítására a 

városnak nincs lehetősége. A településen a legtöbb embert vonzó szabadidős sporttevékenység a 

futball, a női és férfi kézilabda, a kosárlabda, az asztalitenisz, az íjászat, a lovaglás és az ehhez 

kapcsolódó fogathajtás. Sokan vesznek részt a különböző korosztályoknak szervezett tornákon is. 

Érdekes színfoltja a város sportéletének a postagalamb‐sport. A művelődési központban jógára is van 

lehetőség.  
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4.1.6 A gazdaság helyzete 

Mezőgazdaság 

Sárbogárd város kedvező adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termeléshez, amit ki is használ, 

a város területének csupán 14%‐a kivett terület, 86%‐a mezőgazdasági művelés alatt áll. Ez eleve 

predesztinálja a települést arra, hogy fő gazdasági ága a mezőgazdaság legyen, hiszen széttagolt 

településszerkezete folytán a külterületek aránya magas. A művelési ágak szerinti területmegoszlás 

alapján Sárbogárd területének 67%‐a szántóterület. Az összterületből a legelők aránya közel 11%, míg 

az erdőterületek részesedése csupán 3% körüli. A legelőkkel rokon puszták múltba nyúló területi 

jelenlétét a helységnevek is őrzik (Pusztaegres, Örspuszta, Mindszentpuszta, Szarvaspuszta, stb.). 

Még jobban jellemzi a szántó dominanciáját, hogy (a kivett területek nélkül) csak a mezőgazdasági 

hasznosítású területeket tekintve a szántó 78%‐ot tesz ki. A kertművelés gyakorlatilag hobby szinten 

jelenik meg. A szőlő, a gyümölcsös és a kertek művelési ágainak egyike sem éri el az 1%‐ot, s az 

erdőterület is csupán 3%. A 3%‐os, jelentősnek minősíthető halastó arány a természeti környezet 

történeti hozadéka (szikes tavak), s nem csupán haltenyésztési, hanem természeti és turisztikai 

értelemben is fontos a település számára. 

Sárbogárdon hagyományosan is a búzáé és a kukoricáé a legnagyobb termőterület, ez máig sem 

változott, azonban a takarmánynövények rovására nőtt a búza és a kukorica aránya és volumene. A 

szántóföldön termesztett növények közül a legnagyobb területen a kukoricát termesztik. Az 

állattenyésztés legfontosabb ágazata a sertéstenyésztés, olyannyira, hogy az állattenyésztés virágzása 

idején a térségben lakók „a disznók hazájának” nevezték a vidéket. Pusztaegresen korábban 

működött egy mangalica őstenyészet, azonban mára már bezárták. Nagyhörcsökpusztán és az ún. 

„59 pusztán” sertéstartó telepek, Hadnagypusztán szarvasmarha‐telep működik. A korábban jellemző 

baromfitenyésztés a háztáji tartásban gyakorlatilag megszűnt, a piacra termelés pedig nem terjedt el, 

így az eltartó‐képességben marginális szerepe van. A településre és környékére napjainkban a 

növénytermesztés dominanciája a jellemző, az állattenyésztés visszaszorult. 

Összességében megállapítható, hogy történelmi és jelenlegi adottságait tekintve a mezőgazdaságban 

a gabonatermesztés bizonyította életképességét, az állattenyésztés feltételei és hagyományai is 

megvannak, azonban ez gyakorlatilag csak a sertéstenyésztés terén maradt fenn. A gazdaságok 

méretszerkezetéhez, a kifejezetten nagygazdaságokhoz illeszkedő termékstruktúra kevésbé illik, 

feltehetően jobban megfelelne egy olyan termékösszetétel, amely a kisgazdaságok előnyeit 

(rugalmasság, széles termékválasztékra való ráállás lehetősége, nagyobb hozzáadott érték stb.) 

jobban kihasználja. A birtokszerkezet és a természeti adottságok figyelembevételével a széles skálán 

mozgó helyi termékek termelése vonzó kitörési iránynak tűnik, azonban jelenleg ehhez kevés 

kiindulóponttal rendelkezik a város mezőgazdasága. 

 

Ipar 

A rendszerváltást megelőzően és az azt követő 10‐13 évben Sárbogárd döntően agrárhagyományokra 

épülő gazdaságában mutatkozott esély arra, hogy a gazdasági struktúrában az ipar jelentősebb 

szerepet kapjon, mint korábban. A Mannesmann VDO Car Communication multinacionális cég 

Sárbogárdon üzemet nyitott. A Videoton Holding Zrt., a Cerbona a város fontos foglalkoztatóivá 

váltak. Hosszú évekig a Magyar Honvédség egyik legmodernebb technikával felszerelt egysége 

hozzájárult a műszaki foglalkoztatottak számának növekedéséhez. 1993‐ban jött létre a volt szovjet 

laktanya 20 hektáros területén a Sárbogárdi Forrás Ipari Park. Az ipari park kialakítására Sárbogárd 

önkormányzata és az IPDEurope Kft. hozott létre közös vállalkozást. A mezőgazdasági feldolgozóipart, 
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illetve a környék kis‐ és középvállalkozásait szerették volna ide telepíteni. A tervezett ipari parkban 

azonban érdemi gazdasági tevékenység nem valósult meg, nem jelentkezett komoly szándékú 

befektető. Az ipari park címet sem sikerült elnyerni. 

Az ipar hanyatlása 2000‐ben kezdődött el, amikor a Mannesmann sárbogárdi üzemét bezárták, és 

845 munkahelyet felszámoltak. Ugyanebben az évben a honvédség helyi alakulatának 

megszüntetésével, és az ipari szektorban 334 főt érintő leépítéssel folytatódott a foglalkoztatás 

gyengülése a térségben. 2001‐ben a Videoton Holding Zrt.‐nél is történt egy kisebb létszám leépítés. 

A gyár végleges bezárására 2008‐ban került sor, amikor bejelentették, hogy leállnak a gyártással, és a 

dolgozók többségétől megválnak. 2003‐ban több újabb vállalkozás telephelye szűnt meg, köztük a 

Cerbonáé és a Westelé is. Sárbogárdot jelentősen gyengíti, hogy az ipar nem tudott tartósan 

gyökeret verni a városban, így a gazdaság szerkezete továbbra is kiegyenlítetlen. A vállalkozások 

folyamatos megszűnésének egyenes következménye a helyi iparűzési adó mennyiségének jelentős 

visszaesése (1999‐ben a Mannesmann termelése idején 209,3 millió forint iparűzési adóhoz jutott az 

önkormányzat, 2000‐ben 190‐, míg 2001‐ben pedig 97,2 millió forinthoz), valamint a munkahelyek 

számának csökkenése, így a munkavállalók kénytelenek a környező nagyobb városokba 

(Székesfehérvár) ingázni álláslehetőség miatt. Jelenleg az ipari ágazatot az építőipari vállalkozások 

reprezentálják a településen, pl. a Szegletkő 91 Építőipari és Kereskedelmi Kft., mely a legjelentősebb 

építőipari vállalatok közé tartozik. Modern technikával felszerelt üzem a palackozó üzem, amely 

jelenleg is üzemel, igaz, nem olyan kapacitással, mint azt az előzetes tervek alapján várták. Erdei Zsolt 

világbajnok ökölvívó Arabella néven forgalmazott jód‐ és vastartalmú természetes ásványvizét itt, 

Sárbogárdon palackozzák. 

 

Szolgáltatások 

A településen minden fontosabb kereskedelmi üzlettípus (vegyes boltok, ruha‐, illetve háztartási 

üzletek, autókereskedés), és vendéglátó ipari egység (cukrászdák, éttermek, borozók) 

megtalálható. 

Tíz éves periódust vizsgálva az látszik, hogy a kiskereskedelmi üzletek száma nőtt (1998‐ban 217 db, 

2010‐ben 228 db). A vizsgált perióduson belül a 2000‐2009 közötti időszakban csökkent a kisboltok 

száma, ez a tendencia összefügghetett a nagykereskedelmi üzletláncok megtelepedésével (Penny 

Market, SPAR, Lidl, Tesco). 2008‐2010 között növekedett a boltok száma. A növekvő szám 

magyarázatául az szolgálhat, hogy a munkahelyüket vesztett emberek, családok kicsi boltokkal, 

kényszervállalkozókként jelenhetnek meg a szolgáltatási szektorban. A kiskereskedelmi üzletek 

legnagyobb hányadát az élelmiszer‐ és vegyes üzletek teszik ki, második helyen a használtcikk 

szaküzletek állnak, bár jóval kisebb arányban, mint az előző kategóriába tartozó boltok. A 

szolgáltatások nagy része a városközpontban koncentrálódik: a 63‐as út mentén, az Ady Endre 

utcában, illetve a sárszentmiklósi városrészben a Köztársaság útnál. Itt található a kiskereskedelmi 

üzletek és a vendéglátó egységek többsége is, mivel ez az útszakasz a legforgalmasabb a városban. 

Lényegesen kedvezőtlenebb a szolgáltatási kínálat a külső városrészekben. 

A vendéglátás kínálata, a bárok, borozók, cukrászdák és éttermek száma az utóbbi tíz évben alig 

változott. Az éttermek, cukrászdák száma 34 és 32 db között ingadozott, a borozók száma is alig 

változott, 13 és 15 db között mozgott. A közüzemi, kommunikációs, pénzügyi, postai, közlekedési 

alapszolgáltatások biztosítottak Sárbogárdon. A városban MOL és OMV benzinkút található. A város 

kereskedelmi és vendéglátóegységekkel való ellátottsága összességében jónak ítélhető. Sárbogárd 

esetében a széttagolt településszerkezet miatt ez a minősítés a városrészekre nem általánosítható. 
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Sárbogárd városának turizmusa nem számottevő, pedig a kistérség jelentős turisztikai vonzerővel 

rendelkezik falusi, illetve az ökoturizmus terén. A város számára a turizmus fejlődési lehetőséget 

kínál, ha elszánt stratégiával kihasználja a 63‐as út forgalmát, illetve a kistérség vonzerejét. A város 

méretéhez, illetve a kihasználtsághoz képest viszonylag jó a szálláshely‐, illetve a vendéglátóegység 

ellátottság. Az első panzió 2002‐ben, a második 2004‐ben nyílt meg. A város egyetlen szállodája 

2003‐ban nyitotta meg kapuit. Más kereskedelmi szálláshely típus (pl. kemping, nyaralóház, stb.) nem 

üzemel Sárbogárdon. A kereskedelmi szálláshelyeken 142 a férőhely van, ebből 112 szállodai 

férőhely, 30 férőhelyen pedig a két panzió osztozik. Sárbogárd esetében sem stratégiai, sem 

szervezeti szempontból nincs megoldva a turizmus, mint gazdasági ágazat működtetése. A város nem 

rendelkezik a szükséges stratégiai dokumentumokkal, így aktuális és releváns városfejlesztési 

koncepcióval vagy stratégiával, turizmusfejlesztési dokumentummal, valamint sem Tourinform iroda, 

sem desztináció‐menedzsment szervezet nem foglalkozik a szervezett turizmus megteremtésével. Ez 

azért sajnálatos, mert ugyanakkor – sok más településsel ellentétben ‐ a szükséges szálláshely‐

infrastruktúra rendelkezésre áll. 

Vállalkozások 

Jelenleg 968 működő vállalkozás van a városban. Az országos tendenciákhoz hasonlóan Sárbogárdon 

is alacsonyabb a ténylegesen működő vállalkozások száma, mint a regisztráltaké. A regisztrált 

vállalkozások 61‐64%‐a működött 2001‐2007 közötti időszakban. Ez az arány jelentősen csökkent a 

2008‐as (35,1%) és 2009‐es évben (42,4%). A 2008‐ ban megemelkedett regisztrált vállalkozások 

számát nem követte a működő vállalkozások trendje. A működő vállalkozások száma 2009‐ben 

fordult jelentősen pozitív irányba, 2010‐re megugrott a számuk. 2011-től a 9. ábrán követhetjük 

nyomon a számuk alakulását. A vállalkozások számának növekedése jellemzően a mezőgazdaság, 

vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat, kereskedelem, javítás, illetve szálláshely‐szolgáltatás, 

vendéglátás nemzetgazdasági ágban bekövetkező változásoknak köszönhető. Ezek az ágazatok tipikus 

példái az egyszemélyes vállalkozásoknak, kényszervállalkozásoknak, melyek az egyéni 

munkanélküliség elkerülése érdekében jöhettek létre. 
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9. ábra: Regisztrált gazdasági vállalkozások száma ezer lakosra, 2011-től (db). Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép 

 

 

10. ábra: Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 

ágakban, 2011-től (db) Forrás: TEIR Helyzet-Tér-Kép 
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3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 

3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg 

 

Vidékfejlesztési Programmal való koherencia 

Direkt kapcsolata a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásaihoz nincs, ugyanakkor közvetlen 

környezetében három ilyen vidékfejlesztési közösségi kezdeményezés is működik (Sárvíz Helyi 

Közösség Egyesület, Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület), 

amelyek kapcsán sárbogárdi kapcsolattal megvalósuló eredmények is elképzelhetőek, elsősorban az 

alábbi VP támogatások kapcsán: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése, mely lehetőséget biztosíthat a város helyi termelőinek a 

megtermelt alapanyagok, előállított helyi termékek értékesítésére, ami javítja a térség gazdasági 

lehetőségeit, valamint az együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért. 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal való koherencia 

A GINOP három főbb támogatáscsoportja kapcsolódhat a HKFS végrehajtásához: 1) Mikro-, kis-és 

középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása, 2) Épületenergetikai fejlesztések 

elősegítik a vállalkozásoknál a környezetterhelés csökkentését, továbbá csökkentik a fenntartási 

költségeket, ezzel pedig segítik a gazdasági növekedést, a munkahelyek megtartását, 3) A társadalmi 

vállalkozások a közösségért felelősséget érző szociális szövetkezet, nonprofit kft-k és munkaerőpiaci 

civil szervezetek számára segíti elő a szolgáltatásaik fejlesztését és fenntarthatóságát. 

 

Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Programmal való koherencia  

A KEHOP esetében jellemző a támogatások kiemelt eljárásrend keretében történő meghirdetése, 

ugyanakkor egyes önkormányzati vonatkozású energiahatékonyságot célzó támogatások 

felhasználása esetén elképzelhető kapcsolat. Összehangolást igényel a HKFS keretében tervezendő 

felhívásoknál a KEHOP szemléletformáló, tervezési, természetvédelmi célú felhívásai tartalmi elemei, 

melyek közösségformáló erővel is bírnak, s melyek végrehajtásában a helyi társadalmi szervezet 

sikeresen tudnak bekapcsolódni partnerségben a helyi intézményekkel. 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal való koherencia  

Az EFOP több intézkedése is kapcsolódhat a HKFS végrehajtásához. Önkormányzati oldalról egyes 

intézménytípusok (átmeneti-, bentlakásos jellegű) és elsősorban szociális szolgáltatások, képzések 

esetén fordulhat elő EFOP pályázatok beadása, valamint a járási szintű humán szolgáltatások 

fejlesztése és a tudástőke gyarapodást segítő konstrukciók segítenének számos új humán szolgáltatás 

(élethosszig tartó tanulás, felzárkóztatás, felsőoktatásra való előkészítés, generációk egymástól való 

tanulása stb.) elindítására. 

A civil szervezetek oldaláról a tanoda típusú programok, az ifjúsági szolgáltatások-programok 

fejlesztése, valamint a Védőháló a családokért konstrukciókba való bekapcsolódást biztosító 

programok iránt van érdeklődés a városban. Tekintve hogy ezen szervezetek a HKFS felhívásaiban és 

pályázataiban is kedvezményezettek lesznek, szükség lesz a tevékenységek pontos lehatárolására 
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különösen a komplex EFOP programok vonatkozásában, melyeknek az elsődleges cél mellett mindig 

vannak közösségfejlesztő hatásuk vagy elemük is.  

   

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Programmal való koherencia 

A TOP-7.1.1 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére irányuló felhívása jelenti a sárbogárdi 

HKFS megvalósításának elsődleges forráslehetőségét, amelynek tevékenységeit a TOP Fejér megye 

települései számára megnyitott, a megyének dedikált egyenkénti forráskerettel rendelkező prioritása 

összetett támogatási területeket átölelő önkormányzati projektjeivel szükséges összehangolni. Ezen 

belül a TOP-4.3.1-15-FE1, infrastrukturális beruházás, a TOP-2.1.2-15-FE1 Zöld város, TOP-1.1.1-15-

FE1 Sárbogárdi iparterület fejlesztése, TOP-4.1.1-15-FE1 Sárbogárdon, a sárszentmiklósi városrészben 

az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, TOP-5.2.1-15-FE1 A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló programok Sárhatvanban és Pusztaegresen, TOP-2.1.1-15-FE1 

JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon, TOP-2.1.3-15-FE1 Sárbogárd 

város belterületi vízrendezése, TOP-3.1.1-15-FE1 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon pályázat kerül 

benyújtásra, valamint a TOP-5.1.2-15-FE helyi foglalkoztatási paktum létrehozása pályázat ad 

lehetőséget. Ezen konstrukciókban tervezett beruházások és szolgáltatás fejlesztésekkel szükséges 

megteremteni a koherenciát. Jelen HKFS-ben nevesített kulcsprojekt és más közösségi tér fejlesztési 

ERFA beruházás a többi TOP pályázatot nem érinti, az ESZA beavatkozások, identitás és 

közösségfejlesztő műveletek esetében egyedileg kell majd megvizsgálni a pályázók által benyújtott 

tervek és más pályázatok kapcsolatát. 

 

3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló területi szinten megfogalmazott fejlesztési szándékok 

 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK - 2013) 

Az OFTK többek között kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. A 

Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, amely szerint: „Magyarország 2030-ra Kelet- Közép 

Európa gazdasági és szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 

erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó népességgel, 

megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.” A koncepció szerint a 

közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint a 2014–2020 közötti időszakban alkalmazható új EU-s 

területi integrációs eszköz, az OFTK elvei szerint megvalósuló helyi, térségi együttműködésben 

megvalósuló fejlesztési programok végrehajtásának legfontosabb eszköze. Alkalmazásában az alábbi 

kiemelt szempontok érvényesítése szükséges: integráltság; helyi gazdaságfejlesztési 

kezdeményezések megvalósítása, valamint a helyi közösségek fejlesztése és társadalmi 

felzárkóztatása. 

 

Fejér megye területfejlesztési programja (FMTFP - 2014) 

A stratégiai és operatív programrésszel egyaránt rendelkező dokumentum jövőképe a megye 

tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai szerepköreinek fenntartható és innovatív 

fejlesztését foglalja keretbe az egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló termőhelyi 

adottságainak bázisán, illetve a természeti örökségének jövőtudatos kezelésével. Átfogó céljai közül a 

helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a vállalkozó – innovatív 
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társadalom megteremtése és az élhető környezet minőségének javítása, a meglévő erőforrások 

védelme foglalják össze e sárbogárdi HKFS számára is megfontolható stratégiai célokat, mint a 

hálózati együttműködések fejlesztése; vállalkozó – innovatív társadalom megteremtése; befektetés 

az emberekbe; természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása; 

természeti erőforrások védelme. Ezen belül konkrét kapcsolódási pontok: 11. Horizontális prioritás 

„Társadalmi befogadás erősítése”,  13. Horizontális prioritás „A természeti és épített környezet 

megóvása, életminőség javítása és szemléletformálás”, 5. Területi prioritás „A pólusok és a 

turisztikailag preferált térségekben az épített környezet megóvása, az összehangolt 

településfejlesztések megvalósítása” , 8. Területi prioritás „A megye turisztikai centrumaiban 

integrált turisztikai fejlesztések megvalósítása” 

 

Sárbogárd város integrált városfejlesztési koncepciója (IVS) 

A jelenleg is érvényben lévő IVS a város adottságai és az általános fejlődési trendek alapján Sárbogárd 

számára kedvező, pozitív jövőképet fogalmaz meg. Sárbogárd pozitív jövőképében a lakosai számára 

jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújtó, a javuló 

foglalkoztatás elérése érdekében a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát 

feltételeket teremő város vízióképe jelenik meg. Olyan városé, amely a kistérség ipari, agrár‐ipari 

fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik. 

Sárbogárd hosszú távon akkor válhat esélyessé a negatív tendenciák megfordítására, ha az 

egészséges természeti környezet megóvása mellett jó komfortérzetet nyújtó életminőséget és 

munkahelyeket tud nyújtani lakosai számára. A stagnáló gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés 

olyan alapcélja a városnak, mely nélkül minden egyéb erőfeszítése kudarcra van ítélve, hiszen főként 

a fiatalok karrier‐és megélhetési lehetőségekért hagyják maguk mögött a várost.  A foglalkoztatás 

bővítése mellett a város agrárhagyományai, az agrárium jövedelemtermelés által biztosított 

jelentősége és a háztáji gazdálkodás továbbélése a családok életében esélyt nyújt arra, hogy az 

élelmiszer‐előállítás tekintetében minél nagyobb fokú önfenntartásra törekedjen a város.  

A városvezetésnek válaszokat kell találnia arra is, hogyan lehet differenciáltan kezelni a városias és a 

falusias települési minőségeket, anélkül, hogy a külső városrészek elslummosodnának, ill. hogy a 

vidékies kisvárosi jelleg megtartásával hogyan válhat kényelmes, öko‐tudatos várossá a település. A 

járás egyetlen városaként Sárbogárd nem kerülheti meg azt a kihívást sem, hogy társadalmi 

felelősséget vállalva a környező településekért, a kistérség ipari, agrár‐ipari fejlesztési és 

foglalkoztatási központjává váljon. 

 

HKFS szempontból fontos IVS tematikus részcélok:  

3. középtávú cél: Stratégiai szemléletű, együttműködésekre építő, a társadalmi kohéziót erősítő  

városvezetés megvalósítás 

3.1 Stratégiai dokumentumok kidolgozása 

3.4 Kistérségi, vállalkozói és civil, együttműködések erősítése 

3.5 A társadalmi kohézió erősítése 

4. középtávú cél: Az integrált városiasság  erősítése a tengelyben lévő városrészekben 

 4.3 Egységes arculati és városképi megjelenés kialakítása 

 4.4 Infrastruktúrafejlesztés a tengelyben lévő városrészekben 
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5. középtávú cél: A településjellegnek megfelelő, komfortos lakókörnyezet fenntartható fejlesztése  

5.6 A rekreáció, a sport és szabadidő eltöltés infrastrukturális feltételeinek kialakítása, 

korszerűsítése 

6. középtávú cél: Településjelleghez illeszkedő komfortos szolgáltatási környezet fejlesztése 

6.2 A kultúra és közművelődés lehetőségének differenciált biztosítása 

 

Sárbogárd Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 

Az Önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásával és elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 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 önkormányzati feladat ellátásban végzett óvodai 

nevelés kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 

területi szervével (tankerülettel). 

 

Sárbogárd Város Környezetvédelmi Program 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 stratégiai célkitűzéseivel összhangban, a HKFS 

tervezése során figyelembe veendő városi program, amely hosszú távú jövőképe szerint a 

fenntarthatóság elveinek érvényesítésével és alkalmazásával a környezeti problémák kezelhetővé 

válnak a társadalmi és a gazdasági szférákban. A társadalom értékrendjének változásával az ember és 

a természet védelme első helyre fog kerülni az egyéni érdekek helyett. Szükséges a felismerés, hogy a 

fenntartható fejlődés, egészségünk és egészséges környezetünk megóvása, az életfeltételeink 

biztosítása csak a felelős, környezettudatos gondolkodásmóddal érhető el. Feladatok, amelyre 

helyben, Sárbogárdon is koncentrálni szükséges: megújuló energiaforrások támogatása és 

elterjedése; környezetbarát energiagazdálkodás megvalósítása; biztonságos élelmiszer – és vízellátás, 

mind a termőföld, mind a vízkészletek védelmének megvalósulásával; a biodiverzitás és ökológiai 

értékek védelme; átgondolt és környezeti szempontokat figyelembe vevő területhasználat; a városi 

környezet élhetőbbé, egészségessé tétele; bővülő zöldfelületek; a fenntartható termelés és a 

megfelelő fogyasztási szokások ösztönzése; környezeti nevelés az óvodáskortól a felnőttképzésig; 

szelektív hulladékgyűjtés elérhetősége. Ezen feladatok megvalósítására KEHOP és TOP pályázatokat 

nyújt be a város 2016-ban. 

 

3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást 

támogató szolgáltatások 

 

Kapocs Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda 

A településen az Echo Nonprofit Network Kapocs Munkarőpiaci Szolgáltató Irodát működtet, mely 

munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, képzési és továbbképzési programokkal, célzott foglalkoztatási 

projektekkel 10 éve segíti az álláskereső emberek sikeres társadalmi integrációját. Folyamatosan 

bővülő hálózat állami, vállalati és nonprofit foglalkoztatási programok kiemelt szakmai partnere Fejér 

megyében és Sárbogárdon is. Akkreditált szolgáltatások: Munkaerő-piaci és foglalkoztatási 
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információk nyújtása, Motivációs csoportos foglalkozás, Munkavállalói kulcsképességeket fejlesztő 

csoportos foglalkozás, Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, Pályaválasztási és pályakorrekciós 

tanácsadás, Álláskeresési technikák átadása, Egyéni fejlesztési tervek készítése, Munkavállalásra 

felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportfoglalkozás, Munkahelyfeltárás és munkáltatói 

kapcsolattartás, Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás. 

 

Foglakoztatási Paktum (2016-) Helyi foglalkoztatási együttműködések Sárbogárd és járása 

területén 

A kapcsolódó TOP-5.1.2-15FE Helyi foglalkoztatási együttműködések felhívás megnyíló támogatási 

lehetőségnek köszönhetően a város és konzorciumi partnerei létrehozzák a paktumszerű 

együttműködési formát, ennek stratégiai megalapozása még 2016 év végéig eltart, és a HACS 

számára a paktum stratégia alapján fontos kapcsolódási pontok alakulhatnak ki. A formálódó paktum 

a város és térsége gazdasági és foglalkoztatási kihívásaiból adódó hatására figyelemmel a tervezett 

munkaerő-piaci partnerségi együttműködések földrajzi területét a város közigazgatási határát 

meghaladóan, járási szinten látja kialakítani indokoltnak. A célcsoportot mintegy 1600 fő 

nyilvántartott álláskereső és a munkáltatói oldal jelenti, kiegészülve a munkaügyi nyilvántartásokban 

nem megjelenő inaktívak csoportjával. Megvalósításában olyan támogatási eszközök alkalmazása 

kívánatos, amelyek a Sárbogárd és járása eltérő munkaerő-piaci, gazdasági sajátosságaihoz 

igazítottan kínálnak alternatívát a hátrányos helyzetű célcsoportba sorolható személyek munkaerő-

piaci státuszának kedvezőbb irányú alakításában. Feladat egy paktumiroda létrehozása, ami a 

várostérségi szinten jelenlevő, foglalkoztatás területén releváns szereplők bevonásával 

együttműködve valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - 

foglalkoztatási helyzetelemzést készít, melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, 

és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség 

munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a 

beavatkozási elképzelésekről.  

Közművelődési rendelet 

A hatályos közművelődési rendelet több elemében természetszerűleg elavultnak tekinthető, 

ugyanakkor teljes körű megújítása jövőre várható, amelynek előzetes alapfeltétele a jelenleg készülő 

városi kulturális koncepció elfogadása. E koncepció építeni fog a HKFS-re is. A meglévő rendelet 

elsősorban azt célozza, hogy a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a helyi 

hagyományok és lehetőségek alapján, egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott 

közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a 

finanszírozási alapelveket. A HKFS eredményei fenntarthatóságának egyik eszközeként a 

közművelődési célok, folyamatok és az azok megvalósításáért felelős szereplők együttműködésének 

rendszere rögzítésre kerülhet akár az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési 

intézmények alapfeladatai újbóli kijelölésénél, azok bővítésével illetve a közművelődési 

megállapodásokkal partneri viszonyba került szervezeteken keresztül az ellátni elvárt tevékenységek 

körének bővítésével. 

 

 

 



 
 

37 
 

3.3 SWOT 

A HKFS részeként elkészült SWOT analízis során a külső és belső tényezőket is számba vettük, belső 

tényezőnek tekintettük azokat, amelyek a HACS által a HKFS kertében és időtávjában 

befolyásolhatók, míg külső tényezők azok, melyeket a HACS a HKFS keretében nem tud befolyásolni.  

BELSŐ   ERŐSSÉGEK 

Társadalom 
 Civil szerveződések sokfélék 
 Város iránt érdeklődő lakosság 
 Erős lakossági igény a művelődésre 
 Sportsikerek 
 Hagyományápolás tradíciói 
 Etnikai konfliktusok alacsony száma 
 Járási központ 

Épített környezet 
 Kihasználható ingatlanok (gyártelepek, raktárak, 

laktanyák) 
 Országos és helyi védettség alatt álló épületek a 

városban 
 Magas a közművek aránya 
 Központi elhelyezkedésű terek 

Kultúra és közösségi élet 
 A településen aktív a művelődési és sportélet 
 Informális klubok, közösségek léte 
 Nemzetközi kapcsolatok, minősítő versenyek 
 Nyilvánosság csatornáinak léte 

Táj és környezet 
 A térség egyetlen városa, igazgatási funkciók 
 Relatív közelség és jó közúti kapcsolat az 

autópályákhoz (M6‐M7) 

 Közlekedési csomópont (vasút), ennek révén a 
városnév közismertsége 

 Jó talajszerkezet 
 Mezőföldi hagyományok 

BELSŐ   GYENGESÉGEK 

Társadalom 
 Kedvezőtlen demográfiai tendenciák  
 A korábbi foglalkoztatási formák megszűnése 
 Fejletlen civil szervezetek 
 Generációs konfliktusok 
 Tartósan magas munkanélküliség 
 Alacsony a szakképzett munkaerő száma 
 Szegregált területek 
 Gyenge helyi identitás a fiataloknál 

Épített környezet 
 Leromlott lakásállomány 
 Elhanyagolt műemlékek 
 Hiányzik az egységes városképi megjelenés 
 Virágok, zöld területek hiánya 
 Szabad közösségi területek hiánya 

Kultúra és közösségi élet 
 közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem egyenletes 

a széttagolt településszerkezet miatt 
 hiányos a sportéletet szolgáló infrastruktúra  
 Felújításra szoruló közművelődési épületek 

(művelődési ház, klubházak)  
 Szűkös programkínálat 
 Közösségi programok hiánya 

Táj és környezet  
 Városszerkezet: városrészek széttagoltsága, 

elszigetelődése geomorfológiai okok miatt 
 Városrészek egyenetlen fejlődése 
 A városra és a városrészek fejlődésére vonatkozó 

stratégiai programozás hiánya 

KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK 

Városszerkezet 
 A tengely menti településrészek integrációja 
 Szociális városrehabilitációs programok 

Gazdaság 

 Öko‐turisztika,  

 agrárturizmus: termékfejlesztés lehetősége,  

 szervezett turizmus megteremtése 

 munkaerő-piaci paktum létrehozása 

 szabad vállalkozási zóna előnyei 
Társadalom 

 A fiatalok szabadidejének tartalmas kitöltése, a 
minőségi szórakoztatási és kulturális kínálat 
fejlesztése 

 Y, Z Generációk integrálása  

 Mediációs programok fejlesztése 
Települési környezet 

 Sok feltáratlan régészeti lelőhely – a történelmet 
átfogó bemutatási lehetőségek 

KÜLSŐ VESZÉLYEK 

Városszerkezet 

 A periférián fekvő települések gazdasági társadalmi 
folyamatainak további romlása 

 Fokozódó centralizáció 
Gazdaság 

 Az együttműködési hajlandóság, gyakorlat hiánya 
miatt nem sikerül a lehetőségek kihasználása (egyes 
önkormányzatok, vállalkozások valamint szomszédos 
kistérségek közötti együttműködés) 

 
Társadalom 

 Társadalom részéről passzivitás 
 Elöregedő társadalom 
  A helyi társadalom kohéziójának, a fiatalok 

lekötésének hiánya a bűnözés növekedéséhez 
vezethet 

Települési környezet 

 A hasznosítatlan ingatlantömeg hasznosításának 
elmaradása jelentős környezetterheléshez és 
rekultivációs költséghez vezethet (laktanya) 
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A jelzett erősségek közös jellemzője, hogy a helyzetértékelés során gyűjtött információkból is 

levezethető, már a HACS szerveződés létrejötte előtt is gyengébben-erősebben, de a helyi 

önkormányzati döntéshozói/intézményi – szakmai civil és egyéb intézményi szférák egymás 

tevékenységeit erősítve, helyenként egyeztetve szervezik közművelődési programjaikat, 

szolgáltatásaikat. A feltárt lehetőségek a közös cél érdekében történő szakmai összefogás 

megvalósítása, mely a helyi erőforrásokra, épített közösségi jellegű, hasznú, megvalósítású 

tevékenységek létrehozására irányul, amelyek közvetlen céljaik elérése mellett hatékonyan járulnak 

hozzá városi népesség stabilizáláshoz, vonzó életminőség megteremtéséhez. A város legfőbb 

gyengeségei a széttagolt városszerkezet, demográfiai tendenciák, amelyekre ráerősít gazdasági 

gyengesége és az alacsony foglalkoztatásból fakadó alacsony vásárlóerő a lakosság részéről, ami 

alacsony kulturális fogyasztást eredményezhet, s mindez generációs konfliktusokkal és fejletlen civil 

szervezetekkel (alacsony forrásfelvevő képesség, erőforrás hiány, szervezett önkéntesség hiánya). A 

makroszintű demográfiai-társadalmi-gazdasági folyamatok mellett helyi szinten értelmezhető a 

környezethasználati, helyi gazdaságfejlődési gyakorlatok és lehetőségek negatív irányba történő 

elmozdulása, helyi részvétel ideájának és megvalósításának kiforratlansága. Módszertanilag a SWOT 

tényezők halmaza alapján négy különböző stratégiai hozzáállást reprezentáló célokat, támogatandó 

fejlesztési területeket lehet leszűrni: 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 L
EH

ET
Ő

SÉ
G

EK
 

Offenzív stratégiák 

 Fiatal, mobilis korosztályok helyben maradását 
segítő szolgáltatások, jobb életminőséget és 
életlehetőséget kínáló városi környezet 
megerősítése 

 Családi programok, szolgáltatások fejlesztése 
 Sárbogárdi identitás erősödését és arculat 

kialakítását szolgáló beavatkozások 
 Társadalmi szolgáltatásokat nyújtó civil 

szerveződések és együttműködéseik 
fenntarthatóbb működést ösztönző támogatása 

 Társadalmi vállalkozások fejlesztése, részvételének 
erősítése, mentorálása 

 Generációk közötti együttműködések fejlesztése, 
önkéntes közösségi aktivitás erősítése 

 Közösségfejlesztési hálózatosodás elősegítése, 
módszertani innovációk meghonosítása 

Fejlesztő stratégiák 

 Szolgáltató (közösségi, kulturális) funkció 
fejlesztése 

 Települési szintű programkínálat és azt befogadni 
képes infrastruktúra összehangolt kialakítása 

 Értékteremtő tevékenységek ösztönzése 
 Közösségi részvételi (demokrácia) technikák 

fejlesztése, népszerűsítése 
 Társadalmi nyilvánosság pozitív hozzáadott 

értékeinek felismerése és felhasználása  
 Szegregált területeken élők bekapcsolása a város 

kulturális-közösségi életébe 
 Közterületek élhetőségének javítása, meglévő 

közösségi terek új funkciókkal történő megtöltése 
 Lakossági fórumok, kutatások, igények rendszeres 

feltárása 
 Közösségi képzési programok indítása 

 V
ES

ZÉ
LY

EK
 

Védekező stratégiák 

 Településrészi közösségek, elvándorlást gátló helyi 

szolgáltatások fejlesztések 

 Közösségfejlesztési célú ágazatközi együttműködések 
fejlesztése, erősítése 

 Sporteredmények társadalmasítása, klubok 
kapacitásának növelése 

 Iskolai Közösségi Szolgálat rendszerbe fogása 
 Folyamat-monitoring működtetése 
 Társadalmi szolidaritás fejlesztését segítő programok 

indítása 
 Közösségfejlesztő humán erőforrás bővítése 

Elkerülő stratégiák 

 Települési mediációs és konfliktuskezelő szolgáltatások 
fejlesztése 

 Meglévő civil szervezeti kapacitások fejlesztése 
 Szabadidős programok folyamatos elérésének biztosítása 
 Élhető közösségi terek és találkozási alkalmak/programok 

kialakítása 
 Tudatos életre nevelés, ifjúsági életvezetést segítő 

szolgáltatások kialakítás 
 Esélyegyenlőségi programok és szolgáltatások bővítése 
 Önismereti programok fejlesztése 
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3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

1. Identitás fejlesztése 

Sárbogárd a széttagolt városszerkezetéből adódóan nem rendelkezik egységes városképpel és a 

lakosok számára azonosulási lehetőséget kínáló közös városi identitással. Jó ideje várat magára a sok 

meglévő apró helyi elemből összeállítható kifelé is érzékelhető (és érzékeltethető) egységes városi 

identitás és kohézió megerősödése. Számos kezdeményezés indult el önkormányzati, társadalmi 

szervezeti, lakossági indíttatásból ezen az úton, de egyértelmű szükséglet ezek rendszerének és 

egymásra hatásának erősítése, új kezdeményezések felkarolása és megismertetése. 

2. Proaktivitás 

A HKFS megvalósításának egyik legfőbb alakítója, annak szükséglete, hogy a létrehozandó 

beavatkozások, intézkedések közvetlenül, vagy közvetve de megerősítsék a Sárbogárdon élők 

viszonyát saját városukhoz, sokak igényszintjét kielégítő, életminőséget fejlesztő elemek 

létrehozásával. Szükségletként vehető figyelembe az az igény is, hogy a város lakossága ne csak 

passzív használója legyen városának, hanem megtalálja azokat a fórumokat ahol alakíthatója is lehet 

szűkebb-tágabb környezete előrehaladásának így is erősítve kötődését lakóhelyéhez. 

3. Közösségi terek és programok fejlesztése 

Sárbogárd számos rendezvénnyel rendelkezik, ezek azonban nem mindenki számára érhetőek el 

egyenlően vagy éppen nincsenek elvárható szinten kihasználva, amelynek oka lehet az 

információhiány, társadalmi helyzet, nem egyenletes hozzáférés a szolgáltatói infrastruktúrához. 

Korlátot jelent egyes intézmények, szolgáltatók infrastrukturális helyzete, megfelelő állandó és vonzó 

adottságú nyílt közösségi tér, szabadtéri színpad hiánya, a leromlott állapotú művelődési központ 

elmaradt beruházásai, a programok, szolgáltatások nem megfelelő igényalapra helyezése. 

4. Generációk közötti együttműködés 

A közösségi alkalmak, tevékenységek, rendezvények elérhetősége kulcsfontosságú elem a helyi 

életminőség emelés fórumainak megerősítéséhez, azonban az eltérő generációs igények, 

szükségletek, életmódbeli eltérések közelítése nélkül nem lehetséges sikeres, fenntartható 

közösségfejlesztés. A generációs közötti együttműködések fejlesztése olyan szükségelt, mely nagyon 

komoly multiplikátor hatással bír, mind a fenntarthatóság, mind az életminőség, mind pedig a 

közösségi klíma fejlesztése tekintetében.  

5. Kisközösségek kapacitásbővítése és társadalmi bizalom helyreállítása 

A helyi civil szféra fenntarthatósága, a kisközösségek működési feltételeinek módszertani, humán és 

technikai erőforrás támogatása közösségi alkalmak, tevékenységek, rendezvények elérhetősége 

kulcsfontosságú eleme a HKFS-nek, mely nélkül nincs összetartó, erős városi társadalom. A 

kisközösségek megerősítése, a mélyen tagolt közösségi hálózat létrehozása, a társadalmi bizalom 

szintjének növelése nemcsak a város társadalma szempontjából elengedhetetlen, de jótékony 

hatással van a gazdaság egészére is. 
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4. A stratégia jövőképe 

Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának alapjául a 2011-ben elkészült Integrált 

Városfejlesztési Stratégia, valamint a 2016-ban elkészített Településfejlesztési Koncepció jövőképe 

szolgált, annak közösségfejlesztési célú aspektusból való felülvizsgálata, amely kijelöli a település 

számára hosszabb távon elérni kívánt célt. 

Ez a jövőkép a helyzetelemzés- és értékelés folyamán feltártakon alapul és a SWOT elemzés során 

meghatározott gyengeségek és problémák kezelését rendezi egy keretbe. 

Sárbogárd hosszú távon akkor válhat esélyessé a helyzetelemzésben feltárt negatív tendenciák 

megfordítására, ha az egészséges természeti környezet megóvása mellett jó komfortérzetet nyújtó 

életminőséget és erős helyi közösségeket tud nyújtani lakosai számára. 

Legfontosabb kihívások, kihívást jelentő hatások: 

 a humán szolgáltatásokkal kapcsolatos igények diverzifikálódnak, egyben növekednek 

 helyi foglalkoztatási lehetőségek hosszúidő óta tartó csökkenése 

 az elöregedés folyamata állandó és növekvő eltartási terhet eredményez, de emellett újszerű 
igényeket és kiaknázatlan, nem felismert lehetőségeket is jelent 

 népesség stabilizáló és esetlegesen népességvonzó intézkedéseket szükséges megvalósítani 

 a város egészséges demográfiai összetételének kialakításához komplex családbarát 
életminőségi fejlesztésekre van szükség nem csak a gyermekek napközbeni ellátása 
témájában, de az egészséges környezet és a közösségi szolgáltatások elérhetősége 
vonatkozásában is. 

 

Sárbogárd múltjából és jelenlegi helyzetéből kiindulva az alábbi jövőképet fogalmazhatjuk meg a 

stratégiában: 

 

 

SÁRBOGÁRD EGY ÉLHETŐ, A LAKOSOK SZÁMÁRA FENNTARTHATÓ, EGÉSZSÉGES 

KÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ, GAZDAG KULTURÁLIS ÉLETTEL ÉS ERŐS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL 

RENDELKEZŐ VÁROS. 
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5. A stratégia célhierarchiája 

A helyi közösség fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőségű Sárbogárd közösségi erejének 

kibontakozása és az ezzel járó azonosságtudat és a generációk közötti együttműködések 

fejlesztése, a társadalmi bizalom helyreállítása. Emellett fontos, hogy nőjön a város közösségének 

képessége saját problémáinak autonóm kezelésére és kooperációra. Népességmegtartó célokhoz 

hozzájárulva a város vitalitását, humán szolgáltatási struktúráját differenciálni és javítani 

szükséges, a foglalkoztatás fejlesztése mellett a kultúra, a közösség fejlesztésével, az egészséges 

életmód, a közbiztonság és környezettudatosság és a befogadó szemléletmód iránti lakossági igény 

elterjesztésével. 

5.1 Átfogó célok 

Sárbogárd középtávú helyi közösség fejlesztési stratégiájában megjelenített átfogó célok nem 

képeznek élesen elkülönülő részterületeket, együtt alkotják azt az egységet, amely a jövőkép 

megvalósítását jelenti. A város és térsége fejlesztési szemléletében az integrált megközelítésmód 

és a felelősségvállalás, valamint a lakossági aktivitás kap vezető szerepet. Az átfogó célok és az 

alattuk kibontott célrendszer mindenkit megszólít, hiszen az érdekek egyeztetésén, a konfliktusok 

oldásán keresztül megvalósított, kooperatív fejlesztési szemlélet és tevékenységek biztosíthatják a 

legszélesebb körű előnyök elérhetőségét. 

 

 

5.1.1  Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése  

A modern társadalmakban alapvetően kétféle modell érvényesülését látjuk: az egyik az 

úgynevezett társadalmi tőkét, bizalmat, szolidaritást tekinti elsődlegesnek, a másik az anyagi tőke, 

a fiskális szempontok elsődlegességét képviseli. A települési közös normák, erkölcsi elvek 

betartására, a bizalomra és megbízhatóságra, az erős civil társadalom működésére, azaz a 

társadalmi tőke erősítésére épít a HKFS. Az utóbbi évtizedekben számos vizsgálat bizonyította, 

hogy a társadalmi tőke valóban tőke, és erősítése a gazdasági fejlődésnek sokkal 

kiegyensúlyozottabb alapja, mint a csak fiskális szemléleten alapuló modell. Ugyanakkor a valódi, 

az emberi személyiségben gyökerező boldogságnak alapfeltétele a szűkebb és tágabb 

közösségekhez való tartozás, a bizalom, a hosszú távú jövőkép. Az utóbbi időben, elsősorban 

közgazdasági vizsgálatok bizonyítják, hogy az emberek élettel való elégedettsége, szubjektív 

boldogság érzete jelentős gazdasági tényező. 

 Sárbogárd HKFS átfogó célok 

1. Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése 

2. A város vitalitását elősegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása 

3. Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése 
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Társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű a népességszám megtartása, esetleges növekedése, 

ennek érdekében Sárbogárd mind nagyobb hangsúlyt fektet jobb életlehetőségeket biztosító 

vonzereje növelésére. 

A fiatalok és a gyermekes családok városban tartása különösen fontos egy-egy település számára 

és nem csak a nyilvánvaló gazdasági, helyi-fogyasztási megfontolásokból. A település demográfiai 

megújuló képességét mutatja, ha lakói mernek gyermeket vállalni, családot indítani, mert 

biztosítva látják saját és gyermekü(ei)k jövőjét illetve a munkahely-jövedelem megszerezhetőségén 

túl széles palettájú és igényeikre reagáló közösségi szolgáltatások segítségével járul hozzá a város a 

családok életminőségének növeléséhez. 

A helyi, kisközösségi, civil és egyéb nonprofit együttműködések, kezdeményezések, önkéntes 

vállalások hatékonyan tesznek hozzá az önkormányzat humán feladatellátásához. Az 

együttműködésre nyitottság és rendszerbe szervezés a szolgáltatáskínálat fenntarthatóságát, 

bővítését szolgálhatja. A helyi, kisközösségi együttműködések, kezdeményezések, önkéntes 

mozgalmak támogatása számos területen gyakorolhat pozitív hatást a város lakosainak életére 

vagy akár önkormányzatának feladatellátására. A városfejlesztési stratégiák részeként, azok 

tartalmát szélesíthetik és támogatottságának növelésében is szerepet játszhatnak. 

Együttműködések létrehozhatóak az önkormányzattal, a helyi vállalkozásokkal vagy egyes 

szolgáltatásokra specializálódott civil‐, egyházi‐, intézményi‐, non- vagy for-profit szervezetekkel 

egyaránt. 

Az ilyen típusú tevékenységek különösen alkalmasak a szociális problémák helyi szintű kezelésére 

is, a társadalmi hátrányok csökkentésére, kulturális együttműködések hátterének 

megteremtésére, szemléletformálásra, előítélet és diszkrimináció csökkentésre, generációk közötti 

párbeszédre, helyi társadalmi kohézió és integráció, -felelősség megteremtésére. 

Mindez a generációk közötti konfliktusok csökkentését, a generációk közötti együttműködések 

fejlesztését is magával hozza. Dédszüleink idejében természetesnek számított a többgenerációs 

együttélés. Az idősebb és fiatalabb generáció között nem volt ekkora szakadék. A nagyszülők a 

szülők és az unokák napi kapcsolatban álltak, támogatták egymást, még akkor is, ha az 

együttélésből konfliktusok is származtak. A társadalom változásai nyomán a nemzedékek közötti 

kapcsolatok is megváltoztak, nőttek a generációk közötti különbségek. A globalizáció és az 

infokommunikáció hatásai nyomán a társadalom is átalakulóban van, a többgenerációs 

családmodell aránya jelentősen csökkent. Sem az idős sem a fiatal korosztály nem támaszkodhat a 

hagyományos társadalmi szerepek forgatókönyveire és az együttműködés tradicionális normáira. 

Fel kell ismernünk a generációk közötti együttműködés fontosságát, hogy a fiatalok és idősek 

kölcsönösen tanuljanak egymástól, megismerjék a múltat és közösen beszéljenek a jövőről egyéni 

és települési szinten egyaránt. 

 

5.1.2  A város vitalitását elsegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása 

Sárbogárd lakosság megtartó erejét és a társadalmi integrációt és a város vonzerejét egyaránt 

emeli a helyben és mindenki számára elérhető közösségi szolgáltatáskínálat, amely hatékonyan 

képes tükrözni a városlakók differenciált szükségleteit. 
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Egy város megítélésében az alapvető szempontok közé tartozik infrastruktúrájának állapota. 

Életminőségi, gazdasági illetve lakosság megtartási szempontból vonzó célponttá tesz egy várost az 

infrastrukturális elemeinek megfelelő kiépítettsége, az általuk biztosított városi életmód, 

szabadidős és közösségi szolgáltatások, terek és programok rendszere.  

Sárbogárd területe és környezete intenzíven használt városi illetve mezőgazdasági jellegű táj, 

zöldterületi hiányosságok és épített közösségi terek hiánya egyaránt tapasztalhatóak. A kulturális 

és közösségi terek megújítása, multifunkciós hasznosítása valamint a terekhez kapcsolódó 

közösségi, kulturális és szabadidős aktivitások egyaránt elősegítik a város megújulását, 

fenntarthatóságát és vitalitásának fejlesztését. Tekintve hogy a város térségi központként is 

működik, a vitalitást erősítő beavatkozások jótékony hatása a társég egészére kihatással van.    

A tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a 

környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező 

közösségeknek helyet és programot adó fejlesztések által nemcsak a település fenntarthatósága 

nő, hanem a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási 

minőségének javulásával, közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város 

jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához is hozzájárul.  

 

5.1.3 Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése 

Városunk helyi adottságait a járási, térségi közösségek számára is kamatoztatható társadalmi, 

gazdasági, kulturális erőforrásokként kell kezelni, és mindezt úgy, hogy az hozzájáruljon a lakosság 

jóléti törekvésekhez. A pozitív helyi identitás megteremtése, a helyi erősségek, hagyományok, 

közösségi erőforrások, sikerek és pozitív minták megismertetése az itt élőkkel – különösen a 

fiatalabb generációkkal - kiemelten fontos terület. A helyi identitás fejlesztése a közösségi 

tudatformáláshoz, a társadalmi kohézió erősítéséhez járul hozzá. A kezdeményező, területi 

szemléletű helyi közösségfejlesztés megvalósítása együtt a városközpont közösségteremtő 

szerepének megerősítésével hatékonyan segíti elő a stratégiai célok megvalósítását. 

A társadalmi összetartozás, e metaforikus erő gyengülése társadalmi konfliktusokhoz vezethet, 

mely az egész város, sőt a tágabb magyar társadalom működésének zavartalanságát is 

veszélyeztetheti. Az egyenlőtlenségek növekedése, a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció ilyen 

kockázatokat rejt magában. A társadalmi védelem megfelelő szintjének garantálása e veszélyek 

elhárításának egyik legfontosabb eszköze. Mivel a társadalmi kohézió olyan állandósult folyamat, 

amelynek során az emberek közösségben értékeket osztanak meg egymással és egyenlő feltételek 

mellett közösen próbálnak megfelelni a kihívásoknak, ennek eredményeként a társadalmi kohézió, 

tulajdonképpen a kapcsolatok rendszerévé válik, ahol a helyi társadalom tagjai kiterjedt 

kapcsolatban vannak egymással, ami a bizalmon, a „hovatartozás” érzésén, illetve a részvételi 

akaraton alapul. Így a kohézió a kisközösségek szerves kovácsává válik, mely közösségek pedig 

visszahatnak Sárbogárd fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésére egyaránt.  
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Az identitás erősítése tehát nem csak a különböző örökségi értékek, kulturális értékek, jellegzetes 

helyi termékek számbavételét igényli, hanem a várost mozgató közösségi tevékenységei, minőségi 

termékei-szolgáltatásai, a civil – gazdasági és önkormányzati együttműködési környezete 

erősítését és propagálását is. Különösen fontos a helyi értékek városi és városrészi szemléletű 

bemutatása, a sárbogárdi identitáselemek erősítése. A város és közvetlen környezetének 

értékteremtő és értékmegőrző erejének, valamint az ezzel járó identitás megteremtésével 

létrejöhet egy erős és megyei szinten is egyedülállónak tekinthető közösségi szféra, amely képes 

saját problémáinak önálló kezelésére 

5.2 Specifikus célok 

 

 

1. Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése átfogó cél 

1.1 SC - Részvételi demokrácia eszközeinek, technikájának és gyakorlatának fejlesztése 

Deliberatív technikák, közösségi vitafórumok, közösségi érdekartikulációs csatornák 
fejlesztése, az egyes technikák népszerűsítése, megismertetése a lakossággal, e-

  

Jövőkép:  

SÁRBOGÁRD EGY ÉLHETŐ, A LAKOSOK SZÁMÁRA 

FENNTARTHATÓ, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ, 

GAZDAG KULTURÁLIS ÉLETTEL ÉS ERŐS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL 

RENDELKEZŐ VÁROS. 

 

Átfogó 
célok: 

1. Generációk közötti 
együttműködés és a 
társadalmi bizalom 
szintjének növelése 

2. A város vitalitását 
elsegítő közösségi terek és 

szolgáltatások alakítása 

3. Sárbogárdi identitás, 
társadalmi kohézió és a 

helyi közösségek 
megerősítése 

Specifikus 
célok: 

Részvételi demokrácia 
eszközeinek, technikájának és 

gyakorlatának fejlesztése 

Önkormányzati és civil 
intézményrendszer 

infrastrukturális állapotjavítása, 
szolgáltatáskínálatuk igényalapú 

fejlesztése 

Proaktív, területi szemléletű 
helyi kisközösségek 

fejlesztése 

Ifjúsági és családi közösségi 
szolgáltatások integrált 
szemléletű fejlesztése  

Zöldterületek közösségi célú 
fejlesztése, átalakítása 

Sárbogárdi identitás erősítése 

Generációk közötti 
együttműködést segítő 

módszertani fejlesztés és 
innovatív szolgáltatások 

biztosítása  

Városi közművelődési és 
közgyűjteményi intézményi 

kapacitások közösségi 
szempontok szerinti megújítása  

Önkormányzati-vállalati-civil 
szféra közösségi célú 
együttműködéseinek 

bővítése 

   Civil szervezetek, szolgáltatók 
kapacitás bővítése 
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demokrácia eszközök adaptálása, közösségi döntés-előkészítés, tervezés fórumainak 
kialakítása, pilot projektek megvalósítása, hálózati jellegű együttműködések fejlesztése, 
kompetencia fejlesztése, élményalapú jártásság biztosítása  

1.2 SC - Ifjúsági és családi közösségi szolgáltatások integrált szemléletű fejlesztése 

Fiatalok társadalmi integrációját segítő alacsonyküszöbű, nemformális, kompetencia 
fejlesztő programok és szolgáltatások támogatása, konstruktív életvezetést segítő 
szolgáltatások, a felnőtté válást elősegítő tanácsadások megvalósítása, a családok 
számára értékteremtő közösségi programok biztosítása 

1.3 SC - Generációk közötti együttműködést segítő módszertani fejlesztés és innovatív 

szolgáltatások biztosítása 

Az X, Y, Z, Alfa generációk és baby boom valamint a veteránok korosztályának kooperációs 
képességét, egymástól való tanulását, közös programjaik fejlesztését és azok 
megvalósítását segítő elemek biztosítása a településen helyhez kötött szolgáltatásként 
innovatív technikai megoldások alkalmazásával 

2. A város vitalitását elsegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása átfogó cél 

2.1 SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális állapotjavítása, 

szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése 

A közösségi szolgáltatások körét biztosító intézményrendszeri struktúra fenntarthatóság 
alapú fejlesztéseinek összefogása, esetlegesen az alapkövetelményeket meghaladó 
szolgáltatáselemek létrehozása, innovatív társadalmi célú tevékenységek elindítása, 
meglévő területek közösségi térré való alakítása 

2.2 SC - Zöldterületek közösségi célú fejlesztése, átalakítása 

Az adottságként kezelendő városszerkezetben a mikroklimatikus viszonyokat javítani képes 
zöldfelületek számának, illetve területének növelése, azok megfelelő elosztása, illetve a 
területek lehetőség szerinti hálózatos rendszerré valamint nyitott közösségi térré 
fejlesztése, így szabadtéri kulturális és közösségi események megrendezésre alkalmassá 
tétele, mindezt figyelembe véve a közösségi célú hasznosítás lehetőségének fejlesztése 

2.3 SC - Városi közművelődési és közgyűjteményi intézményi kapacitások közösségi 

szempontok szerinti megújítása 

Elsősorban meglévő intézményi elemek, infrastruktúrák és programok fenntarthatósági és 
közönségvonzó szemléletű átalakítása, fejlesztése 
 

3. Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése 

3.1 SC – Proaktív, kezdeményező, területi szemléletű, helyi kisközösségek fejlesztés 

Városi, településrészi közösségfejlesztő szolgáltatások fejlesztése, animációs és mentori 
szolgáltatások biztosítása, hatékonyságnövelő célú együttműködések kialakítása, 
kölcsönös előnyök maximalizálása érdekében elsősorban a különböző közösségi 
szolgáltatások tekintetében 

3.2 SC - Sárbogárdi identitás erősítése 

A helyi lakosok Szélesedő megvalósítás-orientált együttműködések kialakítása, illetve 
önképének erősítése, a város környezetei, kulturális, történeti örökségének, jelenlegi 
értékeinek megismerése és megismertetése 

3.3 SC - Önkormányzati-vállalati-civil szféra közösségi célú együttműködéseinek bővítése 

A város köz-piaci-civil szervezeteinek több funkciójú (kulturális, közösségi stb.) 
kapcsolatrendszerének új tartalmakkal, elemekkel való feltöltése, partnerségének 
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fejlesztése, együttműködési, konzultációs fórumainak kialakítása 

3.4 SC - Civil szervezetek, szolgáltatók kapacitás bővítése 

A településen működő alapítványok, egyesületek, egyházak és ezek szervezeteinek humán 
erőforrás, technikai és szolgáltatási kapacitás erősítése, projektfejlesztési képességük 
fokozása, szolgáltatásaik standardizálása 
 
 

 Specifikus célok  Eredménymutatók Bázisérték  Célérték 

1.1 Részvételi demokrácia 
eszközeinek, technikájának és 

gyakorlatának fejlesztése 

 Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztési 
stratégiával érintett 

települések lakosságszáma 
(fő) 

11 500 fő  11500  fő  

1.2 Ifjúsági és családi közösségi 
szolgáltatások integrált 
szemléletű fejlesztése 

1.3 Generációk közötti 
együttműködést segítő 

módszertani fejlesztés és 
innovatív szolgáltatások 

biztosítása 

A kormányzati, 
önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem 
önkormányzati szervezetek 

által a HFS (HKFS) keretében 
tervezett és végrehajtott 
programok száma (db) 

0 20 

2.1 Önkormányzati és civil 
intézményrendszer 

infrastrukturális 
állapotjavítása, 

szolgáltatáskínálatuk igény 
alapú fejlesztése, illetve 

korszerűsítése 

2.2 Városi közművelődési és 
közgyűjteményi intézményi 

kapacitások közösségi 
szempontok szerinti 

megújítása 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 

kereskedelmi épületek (m2) 

 

0 620 

2.3. Zöldterületek közösségi célú 
fejlesztése 

3.1. Kezdeményező, területi 
szemléletű helyi 

kisközösségek fejlesztés 

Városi területeken létrehozott 
vagy helyreállított nyitott 

terek (m2) 

0 500 

3.2 Sárbogárdi identitás 
erősítése 

3.3 Önkormányzat –magán - civil 
szféra közösségi célú 
együttműködéseinek 

bővülése 

3.4 Civil szervezetek, szolgáltatók 
kapacitás bővítése 
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6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

6.1.1 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása 

1. A beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése: 

M1 - József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása 

2. Kulcsprojektek:  igen 

3. Indoklás, alátámasztás: - A helyi Identitástudat kialakítását segítő kezdeményezéseknek 
nincs túl sok tere a városban, az infrastruktúra erősen leromlott 
állapotú 
- A közművelődési, kulturálisintézményi szolgáltatások felhasználói 
körének bővítése szükséges, a működés innovatív eszközökkel való 
megújítása, illetve -A köz és civil szolgáltatások összehangolása 
intézmények, szférák közötti kommunikáció nem megfelelő, fizikai 
akadályokba ütközik 
- Jó adottságú és fejleszthető, központi elhelyezkedésű 
közművelődési, közösségi és rekreációs infrastruktúra 
- Helyi érdekek, lakossági igények érvényesítése fejlesztésre szorul a 
humán szolgáltatások fejlődése érdekében 
- Hiányzik a hálózati típusú közösségi együttműködés központi eleme 
Sárbogárdon 

4. Specifikus cél:  2.1 SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális 

állapotjavítása, szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése 

A közösségi szolgáltatások körét biztosító intézményrendszeri 
struktúra fenntarthatóság alapú fejlesztéseinek összefogása, 
esetlegesen az alapkövetelményeket meghaladó szolgáltatáselemek 
létrehozása, innovatív társadalmi célú tevékenységek elindítása, 
meglévő területek közösségi térré való alakítása 

2.3 SC - Városi közművelődési és közgyűjteményi intézményi 

kapacitások közösségi szempontok szerinti megújítása 

Elsősorban meglévő intézményi elemek, infrastruktúrák és 
programok fenntarthatósági és közönségvonzó szemléletű 
átalakítása, fejlesztése 

5. A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása:  

A József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása keretében 
támogatás vehető igénybe: 

- Rekonstrukciós tevékenységekre 
- Színházterem felújítására 
- Színpad felújítására 
- Előcsarnok és folyosó felújítására 
- Női mosdó teljes körű felújítására 
- Bútorzat cseréjére 

Megvalósítás helyszíne: József Attila Művelődési Ház 

6. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

A kulcsprojekt a már működő, nem fejlesztési forrásból (az 
önkormányzat normatív finanszírozás keretében támogatott, egyéb 
támogatásból) megvalósuló programokat, önkormányzati és civil 
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szolgáltatásokat kiegészíti. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő közszolgáltatások, programok, 
infrastruktúra 
állandó jellegű és időszakos programok befogadására alkalmas 
közösségi tér alakítása, célcsoportjainak fogadására alkalmassá 
tétele, programjait egészíti ki fókuszálva a kulturális értékek 
identitást növelő szerepére, annak kiaknázására és a társadalmi 
kapcsolatokban rejlő kapacitás fejlesztésére. 

7. A művelet / helyi 
felhívás célcsoportja:  

Kedvezményezettek: 
Sárbogárd Város Önkormányzata 
Főbb célcsoport 

- Sárbogárd teljes lakossága 
- civil szervezetek 
- informális klubok, öntevékeny csoportok 
- oktatás-nevelési intézmények 

8. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

Kötelező: 
- felhívás keretében integrált, területi alapú helyi fejlesztési 

stratégiához illeszkedő fejlesztések valósulnak meg;  
- a felhívás keretében megvalósuló projektek újszerűek, 

innovatív megoldásokat tartalmaznak;  
- a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések 

hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez a 
helyi közösségek megerősítésén keresztül.  

- a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések 
hozzájárulnak a kulturális és közösségi infrastruktúra 
megújulásához 

HACS által szabadon választott (projektkiválasztásnál előnyt 
jelentős szempontok, indikatív lista): 

- gazdaságfejlesztő közvetett hatás 

9. Támogatás összege: 85.000.000 Ft. 
 

10. Tervezett forrás:  Műveletre allokált forrás: 
ERFA: 85.000.000 Ft 
ESZA: 0 Ft 
Tervezett önerő: 0 Ft 
Támogatás intenzitása: 100 % 

11. Forrás ütemezése: 2017. IV. negyedév – tervezés, előkészítés 
2018. I. negyedév - 2019. III. negyedév ütemezett megvalósítás 

12. A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás 
megjelenése): 2017. december 15. 
A kulcsprojekt megkezdése: 2018. február  
A művelet megvalósításának becsült vége (a támogatott projektek 
zárása): 2019. szeptember 

 

6.1.2 Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése 

1. A beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése: 

M2 Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése 

2. Kulcsprojektek:  nem 
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3. Indoklás, alátámasztás: -A meglévő kulturális, közművelődési intézményrendszeri hálózat 
szolgáltatáskínálatának igény alapú fejlesztése, illetve 
korszerűsítése, információ alapú szolgáltatáskínálat kialakítása 
szükséges a területi szinten kiegyenlített szolgáltatások biztosítása 
érdekében. 
-A jelenlegi közművelődési struktúra területileg koncentrált, egyes 
városrészekben nem kiegyenlített infrastrukturális feltételekkel és 
szolgáltatási tartalommal érhetők el.  
- Szükséges a városi kulturális intézményi kapacitások közösségi célú 
megújítása, közönségvonzó szemléletű fejlesztése, a kulturális 
infrastruktúra fejlesztése, új helyszínek rendszerbe illesztése. 
- A közösségi szolgáltatások kialakításában részt vevő civil 
szervezetek eszközállománya vegyes képet mutat, korszerűtlen, vagy 
hiányos. Szükséges ezen civil szervezetek szolgáltatási színvonalának 
javítása. 
- Szükséges a szabadtéri közösségi helyszínek fejlesztése, szabadtéri 
programok infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

4. Specifikus cél:  2.1 SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális 

állapotjavítása, szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése 

A közösségi szolgáltatások körét biztosító intézményrendszeri 
struktúra fenntarthatóság alapú fejlesztéseinek összefogása, 
esetlegesen az alapkövetelményeket meghaladó szolgáltatáselemek 
létrehozása, innovatív társadalmi célú tevékenységek elindítása, 
meglévő területek közösségi térré való alakítása 

2.2 SC - Zöldterületek közösségi célú fejlesztése, átalakítása 

Az adottságként kezelendő városszerkezetben a mikroklimatikus 
viszonyokat javítani képes zöldfelületek számának, illetve 
területének növelése, azok megfelelő elosztása, illetve a területek 
lehetőség szerinti hálózatos rendszerré valamint nyitott közösségi 
térré fejlesztése, így szabadtéri kulturális és közösségi események 
megrendezésre alkalmassá tétele, mindezt figyelembe véve a 
közösségi célú hasznosítás lehetőségének fejlesztése  

5. A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása:  

a) kül- és beltéri közösségi terek felújítása, új szolgáltatások 
indításához, innovatív szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges 
eszközállomány fejlesztésére: 
- közösségi tér funkciókat szolgáló bel- és kültéri új eszközök-, 
berendezések vásárlására, 
- közösségi terek bel- és kültéri felújítása, kialakítása 
- demonstrációs és oktatástechnikai eszközök, berendezések-,   
oktatószoftverek  beszerzésére,   
- IKT alapú szolgáltatáskínálat kialakításához szükséges eszközök, 
berendezések, programok beszerzésére, beleértve az online 
megjelenést 
- mobil rendezvénytechnikai technikai beszerzése 
b) zöldfelületek megújítására, az új közösségi funkciók befogadására 
alkalmassá tétel érdekében szükséges munkálatokra. 
 
Megvalósítás helyszíne: Sárbogárd közigazgatási területe 

6. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

A konstrukció egyrészt az egyéb fejlesztési forrásból (az 
önkormányzat normatív finanszírozás keretében támogatott, egyéb 
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támogatásból) megvalósuló intézménykorszerűsítési 
beavatkozásokon felüli, illetve a már működő programokat, 
önkormányzati és civil szolgáltatásokat kiegészíti. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő közszolgáltatások, programok, 
infrastruktúra 

- a jelenleg városi szinten nem kiegyenlített, egyes 
városrészek közötti infrastrukturális és kapcsolódó 
szolgáltatásbeli különbségek csökkentését célozza 

- állandó jellegű és időszakos programok befogadására 
alkalmas közösségi terek megújítása, kialakítása, 
célcsoportjainak fogadására alkalmassá tétele tekintettel a 
kulturális értékek, városrészi hagyományok, sajátosságok 
identitást növelő szerepére, annak kiaknázására és a 
társadalmi kapcsolatokban rejlő kapacitás fejlesztésére. 

A város területét lefedő - önkormányzati és civil fenntartásban lévő – 
közgyűjteményi, közművelődési, oktató-nevelő, illetve közösségi 
célokat szolgáló tereken keresztül a teljes lakosság elérése, 
közösségfejlesztése (városrészi specifikumok igényei mellett) 
valósulhat meg külön, a kulcsprojekthez kapcsolódva. 

7. A művelet / helyi 
felhívás célcsoportja:  

Kedvezményezettek: 
- helyi önkormányzat, önkormányzati intézmények, Sárbogárd 

területén székhellyel/telephellyel rendelkező nonprofit 
szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyházi 
intézmények. 

Főbb célcsoport 
- Sárbogárd teljes lakossága 
- civil szervezetek 
- informális klubok, öntevékeny csoportok 
- oktatás-nevelési intézmények 

8. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

Kötelező alapelv: 
- felhívás keretében integrált, területi alapú helyi fejlesztési 

stratégiához illeszkedő fejlesztések valósulnak meg;  
- a felhívás keretében megvalósuló projektek újszerűek, 

innovatív megoldásokat tartalmaznak;  
- a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések 

hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez a 
helyi közösségek megerősítésén keresztül. 

HACS által szabadon választott (projektkiválasztásnál előnyt 
jelentős szempontok, indikatív lista): 

- társadalmi vállalkozásfejlesztő és/vagy gazdaságfejlesztő 
közvetett hatás 

9. Támogatás összege: minimálisan 1.000.000 Ft - maximálisan 49.250.000 Ft. 

10. Tervezett forrás:  Műveletre allokált forrás: 
ERFA: 49.250.000 Ft 
ESZA: 0 Ft 
Tervezett önerő: 0 Ft 
Támogatás intenzitása: 100 % 

11. Forrás ütemezése: 2018. I. negyedév – tervezés, előkészítés 
2018. II. negyedév - 2019. III. negyedév ütemezett megvalósítás 

12. A megvalósítás 
tervezett 

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás 
megjelenése): 2018. március 
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időintervalluma:  A projektek megkezdése: 2018. május 
A művelet megvalósításának becsült vége (a támogatott projektek 
zárása): 2019. szeptember 

 

6.1.3 Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítése 

1. A beavatkozási 
terület/művelet 
megnevezése: 

M3 Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek 
erősítése 

2. Kulcsprojektek:  nem 

3. Indoklás, alátámasztás: -A helyi közösségek részvétele, a lakosság bevonása a közösségi 
programokba alacsony szintű, az önkéntesség fejlesztésre, a helyi 
demokrácia ösztönzésre szorul. 
-A helyi közösségek innovativitása, egymással és a környezetükkel 
való együttműködése, képessége saját problémái kezelésére, 
kezdeményezőkészsége átfogó fejlesztési terület valamennyi 
városrészben. 
-Szükséges a generációk közötti szakadék kezelése, a fiatalok és az 
időskorúak társadalmi feladatokba vonása, valamint a hátrányos 
helyzetű célcsoportok leszakadásának megelőzése, esélyteremtő 
programok bővítése. 
- A civil szervezetek, közösségi humán szolgáltatók 
erőforráshiányban szenvednek, szükséges bővíteni kapacitásukat és 
kooperációs készségüket 

4. Specifikus cél:  1.1 SC - Részvételi demokrácia eszközeinek, technikájának és 
gyakorlatának fejlesztése 
1.2 SC - Ifjúsági és családi közösségi szolgáltatások integrált 
szemléletű fejlesztése 
1.3 SC - Generációk közötti együttműködést segítő módszertani 
fejlesztés és innovatív szolgáltatások biztosítása 
3.1 SC – Proaktív, kezdeményező, területi szemléletű, helyi 
kisközösségek fejlesztés 
3.2 SC - Sárbogárdi identitás erősítése 
3.3 SC - Önkormányzati-vállalati-civil szféra közösségi célú 
együttműködéseinek bővítése 
3.4 SC - Civil szervezetek, szolgáltatók kapacitás bővítése 

5. A helyi felhívások, 
támogatható 
tevékenységek 
meghatározása:  

Támogatható tevékenységek:  
- helyi identitást, összefogást erősítő rendezvények, programok 
- kulturális programok (koncertek, kamaraestek, tematikus 

előadások, családi közösségi rendezvények) 
- helyi identitást és tervi szinergiákat biztosító elemzések, 

módszertani javaslatok készítése 
- lakossági érzékenyítő programok, szemléletformáló programok  
- generációk együttműködését segítő programok, szolgáltatások  
- a lokális, városrészi közösségek közötti kapcsolat erősítését 

szolgáló programok, rendezvények 
- önkéntességet, társadalmi felelősségvállalást növelő programok, 

akciók 
- információs, marketingfeladatok támogatása 
- helytörténeti gyűjtemény, helyi örökség megőrzését szolgáló 
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programok, a bemutatást segítő szolgáltatások 
- társadalmi vállalkozások megerősítését és ismertségük növelését 

szolgáló programok 
- a rendezvényekhez kapcsolódóan, nyomtatott és elektronikus 

kiadványokban, médiában történő megjelenések 
- civil szervezetek szolgáltatási kapacitásának erősítése, 

szolgáltatások standardizálása 

6. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

Megvalósítás helyszíne: Sárbogárd közigazgatási területe 
A konstrukció egyrészt az egyéb fejlesztési forrásból (az 
önkormányzat normatív finanszírozás keretében támogatott, egyéb 
támogatásból) megvalósuló, már létező programokat, 
önkormányzati és civil szolgáltatásokat kiegészíti. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő közszolgáltatások, programok 

- a városrészi infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztést célozza, a városrészi különbségek 
kínálat oldali csökkentését eredményezheti. 

- a városi közösségi terek, adottságok mentén, igényeken 
alapuló, célcsoportok bevonásával történő városrészi 
hagyományok, sajátosságok identitást növelő szerepére 
épít, annak kiaknázására és a társadalmi kapcsolatokban 
rejlő kapacitás fejlesztésére tör. 

A kulcsprojektet és a pályázatos konstrukcióból támogatott 
infrastrukturális létesítményeket egészítik ki jelen nyílt felhívás 
keretében támogatható szolgáltatásfejlesztések. 

7. A művelet / helyi 
felhívás célcsoportja:  

Kedvezményezettek: 
- Sárbogárd közigazgatási területén székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező önkormányzatok, önkormányzati 
intézmények, a program céljainak megvalósításában 
releváns vállalkozások (közösségi célú tevékenységekre), 
egyházak, egyházi intézmények, civil szervezetek. 

Felhívás célcsoportja: 
- oktatás-nevelési intézmények 
- civil szervezetek 
- helyi gazdaság 
- Sárbogárd teljes lakossága 

8. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

Kötelező alapelv: 
- felhívás keretében integrált, területi alapú helyi közösségi 

fejlesztési stratégiához illeszkedő fejlesztések valósulnak 
meg;  

- a felhívás keretében megvalósuló projektek újszerűek, 
innovatív megoldásokat tartalmaznak;  

- a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések 
hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez a 
helyi közösségek megerősítésén keresztül. 

HACS által szabadon választott (projektkiválasztásnál előnyt 
jelentős szempontok, indikatív lista): 

- szektorok közötti együttműködésben való megvalósítás 
- társadalmi vállalkozások bevonása 
- megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatása 

9. Támogatás összege: minimálisan 1.000.000 Ft -  maximálisan 20.000.000 Ft. 
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10. Tervezett forrás:  Műveletre allokált forrás: 
ERFA: 0 Ft 
ESZA: 83.250.000 Ft 
Tervezett önerő: 0 Ft 
Támogatás intenzitása: 100 % 

11. Forrás ütemezése: 2018. II. negyedév - 2019. IV. negyedév ütemezett megvalósítás 

12. A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma:  

A művelet megvalósításának becsült kezdete (a helyi felhívás 
megjelenése): 2018. február, 2018. október, 2019. február  
A projektek megkezdése: 2018. május, 2019. január, május 
A művelet megvalósításának becsült vége (a támogatott projektek 
zárása): 2019. december 

 

6.2 Együttműködések 

A helyi és a járáson belüli ágazatok közötti és szektorok közötti együttműködések nagyon fontos 

szerepet játszanak a HKFS megvalósításában azzal, hogy új megoldásokat ösztönöznek Sárbogárd 

fejlesztési szükségletei és lehetőségei összefüggésében. Ezek az együttműködési projektek azon 

túl, hogy fejlesztik a helyi szereplők kapcsolatrendszerét, a tudásmegosztás révén növelik a 

kompetenciákat és becsatornázzák az együttműködésben résztvevő partnerekhez. 

A stratégia időszakában az alábbi együttműködési projektek megvalósítása tervezett: 

 

6.2.1  Térségi civil kerekasztal létrehozása  

Specifikus cél: együttműködéseken alapuló helyi társadalom-fejlesztő potenciálok erősítése, 

társadalmi és közösségfejlesztési célú összehangolása 

Indoklás, alátámasztás: A nonprofit szervezetekben és azáltal összefogott társadalmi csoportok, 

klubok, közösségekben rejlő potenciálok társadalmi hasznosítása mellett a közösségen belüli 

tudatosítása növeli a kohéziót és előtérbe helyezi a helyi identitás alakítását és a helyi kulturális és 

közösségi értékek védelmét. A helyi adottságokat a térségi közösségek számára is kamatoztatható 

társadalmi, gazdasági, kulturális erőforrásokként kell kezelni, és mindezt úgy, hogy egyúttal 

hozzájáruljon a lakosság jóléti törekvésekhez és társadalmi integrációhoz.  

Tervezett tématerületei: civil szervezetek érdekartikulációja  

Tervezett forrás: 0 Ft (Külön forrásból, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum által 

finanszírozott) 

 

6.2.2. Dél-Fejér megyén belüli szerepkör és kapcsolatok erősítése 

Specifikus cél: együttműködés Dél-Fejér megye térségében a humánszolgáltatások fejlesztése és a 

tudástőke gyarapodása érdekében 

Indoklás, alátámasztás:  

Fejér megye déli térségének humán erőforrása és a kapcsolódó humán szolgáltatások erősen 

fejlesztésre szorulnak, különösen a tudástőke gyarapodása érdekében kell új szolgáltatásokat 

indítani, fejleszteni, különösen a kiemelt fejlesztési térségekben. Ezt a Dél-Fejér megye két 

fejlesztendő járásának (Enying, Sárbogárd) összehangoltan kell megtennie. Sárbogárdra és 

közvetlen térségére olykor kevesebb figyelem vetődik, fontos tehát felkarolni és kezdeményezőleg 

fellépni a járásszékhely részéről olyan közös humán fejlesztési lehetőségek irányába, amely egész 
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Dél-Fejér egésze számára is hasznos lehet.  

Emellett Sárbogárd egy élhető és fenntartható térséget kíván alakítani maga köré, amely az 

életminőségbeli innovációknak köszönhetően erősíti a helyzetét. Kiemelten fontos a helyi 

erőforrásokra helyezni a jövőben a hangsúlyt, erősítve ezáltal a kisváros és környezete közti 

többszintű kohéziót. Ennek a törekvésnek a konkrét projekt terve „Új Humanizmus” munkacímet 

viseli. 

Az együttműködés tervezett tématerületei: tudástőke gyarapítása, fenntartható fejlődés, térségi 

kapcsolatok erősítése 

Tervezett forrás: 0 Ft (külön forrásból, EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei 

szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben valamint EFOP-3.9.1 Humán szolgáltatások 

fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben a tudástőke gyarapodása 

érdekében c. tervezett felhívásokból tervezve) 

 

6.2.3 Helyi foglalkoztatási együttműködés a Sárbogárdi járás területén (Foglalkoztatási 

Paktum) 

Specifikus cél: foglalkoztatási célú együttműködés a hátrányos helyzetűek, inaktívak munkaerő-

piaci elhelyezkedése, esélyeinek növelése érdekében 

Indoklás, alátámasztás: A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések felhívás megnyíló 

támogatási lehetőségének köszönhetően a város és konzorciumi partnerei elindítják a 

paktumszerű együttműködési formát, ennek stratégiai megalapozása még 2016 év végéig eltart. 

A formálódó paktum a város gazdasági és foglalkoztatási erőből adódó vonzóhatására figyelemmel 

a tervezett munkaerő-piaci partnerségi együttműködések földrajzi területét a város közigazgatási 

határát meghaladóan, járási szinten kezeli. A célcsoportot mintegy 1600 fő (2016. májusi adat) 

nyilvántartott álláskereső és a munkáltatói oldal jelenti, kiegészülve a munkaügyi 

nyilvántartásokban nem megjelenő inaktívak csoportjával.  

Megvalósításában olyan támogatási eszközök alkalmazása tervezett, amelyek a Sárbogárd és járása 

eltérő munkaerő-piaci, gazdasági sajátosságaihoz igazítottan kínálnak alternatívát a hátrányos 

helyzetű célcsoportba sorolható személyek munkaerő-piaci státuszának kedvezőbb irányú 

alakításában.  

A Sárbogárdi Helyi Közösség számára a paktum stratégia alapján fontos kapcsolódási pontok 

alakulhatnak ki: foglalkoztatási nehézségek, hátrányos helyzetben lévő szereplők (szegénységben 

élők, fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők stb.) helyzetbe hozására, egyenlő esélyeik 

megteremtéséhez való hozzájárulás. 

Az együttműködés tervezett tématerületei: munkanélküliség, hátrányos helyzet, munkaerő-piaci 

kereslet és kínálat összehangolása 

Tervezett forrás: 0 Ft (külön forrásból, TOP-5.1.2-15FE intézkedésből finanszírozott) 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

6.3.1. HACS összetétele  

 

A Sárbogárdi Helyi Közösség (SHK) - mint helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és 
magánszférabeli képviselőkből álló helyi akciócsoport - 2016. május 24-én alakult meg és a 
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működés szervezeti formájaként a konzorciumi forma megalakításáról döntött. 

A Sárbogárdi Helyi Közösséget alkotó 12 tag: 

 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  Sárbogárdi Kulturális Egyesület civil szféra Horváth István 

2.  Sárbogárdi Múzeum Egyesület civil szféra Novák Kovács Zsolt 

3.  Sárbogárd Római Katolikus Plébánia civil szféra Mészáros János 

4.  Sárszentmiklós Sportegyesület civil szféra Nagy László 

5.  Sárbogárd Város Önkormányzat közszféra Dr. Sükösd Tamás 

6.  Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közszféra Dr. Horváthné Lang Erika 

7.  Sárbogárdi Zengő Óvoda közszféra Huszárné Kovács Márta 

8.  „Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület civil szféra Szabados Tamás 

9.  Szegletkő General Kft. üzleti szféra Nagyné Soltész Márta 

10.  Gázmodul-Weisz Kft. üzleti szféra Weisz Györgyné 

11.  Sudár Ablakrendszerek Kft. üzleti szféra Sudár Gábor 

12.  
Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és 
Befektetésösztönző Nonprofit Kft. 

üzleti szféra Varga Kornél Csaba 

Működési rendjét, kereteit szabályozó ügyrendet az alábbi főbb elvek és elvárások mentén fogja 
elfogadni az irányadó tervezési útmutató, pályázati előírások, a TOP CLLD Működési Kézikönyve, 
valamint a tagok egymás közötti megállapodása alapján. A HACS tagsága nyílt. A támogató NGM 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával kötendő együttműködési 
megállapodás aláírását követően bármely a hatályos útmutató szerint lehetővé tett helyi szervezet 
a Sárbogárdi Helyi Közösséghez szabadon csatlakozhat. 

Taggyűlés 

A Sárbogárdi Helyi Közösség (SHK) alapvetően az alábbi tevékenységek ellátásáért felelős:  

a) a partnerség mobilizálásáért, stratégiaalkotásért, annak felülvizsgálatáért és a végrehajtás 
felügyeletéért; 

b) a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre 
alapozott, a helyi kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának 
és megvalósításának menedzseléséért;  

c) a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és 
átlátható projekt-kiválasztási folyamat kialakításáért és működtetéséért;  

d) a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezetet kijelöléséért; 
e) a stratégia és a támogatott fejlesztések monitoringjáért; 
f) Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS), létrehozásáért, 
g) Helyi Bíráló Bizottság (HBB) létrehozásáért, HBB összetételéről való döntésért. 

Vezetőség 

A Taggyűlés által a HACS tagjaiból létrehozott operatív testület a vezetőség. A HACS vezetőségét és 
vezetőjét a Taggyűlés választotta meg. 

A vezetőség 3 tagú, amelyben Sárbogárd civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli 
szervezeteit 1-1- fő képviseli. A vezetőség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A 
vezetőség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A vezető hatásköre nem 
különbözik a vezetőség többi tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a szervezet képviseletére a 
konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint.  

A vezetőség feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. 

A vezetőség felel a Taggyűlés által, számára delegált ügyekért. 
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 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  Sárbogárdi Múzeum Egyesület civil szféra Novák Kovács Zsolt 

2.  Szegletkő General Kft üzleti szféra Nagyné Soltész Márta 

3.  Sárbogárd Város Önkormányzat közszféra Dr. Sükösd Tamás 

 

 Az elnökség 3 tagú, amelyben Sárbogárd civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli 
szervezeteit 1-1- fő képviseli. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség akkor 
határozatképes, ha minden tagja jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza. Az elnök hatásköre nem különbözik az elnökség többi tagjáétól, ugyanakkor 
ő jogosult a szervezet képviseletére.  

Az elnökség feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. 

Az elnökség felel a taggyűlés által, számára delegált ügyekért. 

 

Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) 

A Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) a helyi felhívások szakmai tartalmának 
meghatározásában résztvevő szakmai-javaslattevő testület. A FEMCS tagok körét a taggyűlése 
határozza meg. A FEMCS munkájába eseti jelleggel szakértők is bevonhatók.  

A FEMCS felelős a helyi felhívások előkészítéséért, szakmailag irányítja a felhívás előkészítésének 
folyamatát, támogatja a helyi felhívások kialakítását. A FEMCS működési rendjét, kereteit 
ügyrendjében szabályozza. 

 

 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  Sárbogárdi Kulturális Egyesület civil szféra Horváth István 

2.  Szegletkő General Kft üzleti szféra Nagyné Soltész Márta 

3.  Sárbogárd Város Önkormányzat közszféra Dr. Sükösd Tamás 

4.  
Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és 
Befektetésösztönző Nonprofit Kft. 

üzleti szféra 
Varga Kornél Csaba 

 

 

Helyi Bíráló Bizottság (HBB)  

A HKFS megvalósítása érdekében támogatandó projektekre, a helyi bíráló bizottság (HBB) tesz 
javaslatot. A HBB összetételéről a HACS taggyűlése dönt. A HBB összetételére vonatkozó főbb 
szabályok: 

- szabályok nyilvánosak és átláthatóak,  
- a részvétel lehetősége minden tag számára ismert és biztosított kell, hogy legyen,  
- a HBB-nek jól kell reprezentálni a három érdekszféra egyelő arányú képviseletét,  
- a HBB-ben a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek kell, 

hogy adják,  
- a HBB-k ügyrendjét az IH fogadja el.  
- A projektek kiválasztásakor a kiválasztás szabályainak nyilvánosnak és átláthatónak kell 

lenniük, a döntéshozatal során pedig szükséges gondoskodni a személyi szintű 
összeférhetetlenségről.  
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HBB Tagok 

 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  
Sárbogárdi Kulturális 

Egyesület 
civil szféra 

Horváth István 

2.  Szegletkő General Kft üzleti szféra Nagyné Soltész Márta 

3.  
Sárbogárd Város 
Önkormányzat 

közszféra 
Dr. Sükösd Tamás 

4.  
Sárbogárdi Múzeum 

Egyesület 
civil szféra 

Novák Kovács Zsolt 

5.  Gázmodul-Weisz Kft üzleti szféra Weisz Györgyné 

6.  Sárbogárdi Zengő Óvoda közszféra Huszárné Kovács Márta 

HBB Póttagok 

 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  
Sárbogárdi Római Katolikus 

Plébánia 
civil szféra 

Mészáros János 

2.  Sudár Ablakrendszerek Kft üzleti szféra Sudár Gábor 

3.  
Sárbogárdi Egyesített 
Szociális Intézmény 

közszféra 
Dr. Horváthné Lang Erika 

 

A HACS a döntéshozó testület mellé egyéb értékelést előkészítő, segítő munkacsoportot nem hoz 
létre, az értékelés, kiválasztás átláthatóságáért a HACS felel, a formai és tartalmi szempontok 
szerinti ellenőrzését és döntéselőkészítést a munkaszervezet végzi.  

A HACS ügyrendjében rögzíti a szervezeten belüli intézmények, bizottságok körét és feladat és 
hatáskörét (Taggyűlés, vezetőség, helyi bíráló bizottság, FEMCS). 

 

Munkaszervezet 

A HACS 2017. augusztus 22-i ülésén kijelölte azt a jogképes és cselekvőképes munkaszervezetet, 
amely nyertes pályázat esetén majd ellátja az adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. Ennek 
érdekében a HACS a konzorciumi tagok közül a non-profit szervezetként működő Társadalmi 
Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft partner szervezetet választotta ki. 

A Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft, mint célszervezet 
megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a pályázati intézményrendszerekről, stabil a működése, 
megfelelő a személyi összetétele, megfelelően felkészült pénzügyi és szakmai vezetője van. A 
nonprofit cég részt vett a település általános és specifikus fejlesztési koncepcióinak 
véleményezésében, közreműködött a stratégia tervek kidolgozásában.  

 

A munkaszervezet kiválasztásakor a vezető és a munkatársak az alábbiak szerint rendelkeznek a 
feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, mindamellett a térség közössége és gazdasága 
fejlesztéséhez használható szakmai háttérrel és megfelelő helyismerettel. A választott 
munkaszervezet munkatársai a Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit 
Kft alkalmazottai lesznek azzal, hogy a szakmai irányok, feladatok meghatározására a Sárbogárdi 
Helyi Közösség jogosult. 
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Munkaszervezetben 
betöltött feladatkör 

Végzettség Szakmai tapasztalat 

munkaszervezet 
vezető 

felsőfokú végzettség min. 5 éves, releváns, európai uniós 
projektek vezetésében és 
megvalósításában szerzett szakmai 
tapasztalat, projektadminisztrációs 
tapasztalatok, vezetői tapasztalatok 

pénzügyi vezető felsőfokú szakirányú 
végzettség, vagy egyéb 
felsőfokú végzettség és 
mérlegképes könyvelői 
végzettség 

min. 5 éves pénzügyi/gazdasági területen 
szerzett szakmai tapasztalat, projektek 
végrehajtásában szerzett szakmai 
tapasztalat 

 pályázati referens felsőfokú végzettség min. 3 éves, releváns, projektek 
végrehajtásában szerzett szakmai 
tapasztalat, projektadminisztrációs 
tapasztalatok 

 

A HKFS megvalósítását szolgáló munkaszervezet humán kapacitása 3 főből áll, amelyből 1 fő 
munkaszervezet/irodavezető, 1 fő pénzügyi vezető, 1 pályázati referens (M1, M2 és M3 
műveletek). A munkaszervezetben dolgozó munkatársak mindannyian felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, beosztásuknak megfelelően minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, 
amely között kiemelendő a hazai és európai uniós pályázatok tervezésében, megvalósításában, 
pénzügyi menedzselésében, értékelésében szerzett jártasság. Mindannyian megfelelő mértékű 
adminisztrációs és kommunikációs készséggel, valamint tapasztalattal, rugalmassággal, 
professzionális infokommunikációs tudással rendelkeznek. A HKFS megvalósítását és a 
munkaszervezeti feladatokat a nonprofit cég jelenleg futó és tervezett más projektjei nem 
veszélyeztetik. 

Munkaszervezet vezető munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét. Feladata különösen:  

 a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

 a HKFS tervezési folyamatának menedzselése;  

 a munkaszervezet napi működtetése;  

 részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját;  

 HACS taggyűlése által támogatásra javasolt kérelmek döntésre való felterjesztése;  

 beszámol a HACS vezetőségnek, a konzorcium vezetőjének a munkaszervezet 
működéséről.   

Az adminisztrációhoz szükséges eszközök (3 db számítógép, 1 db hálózati nyomtató, 1 db digitális 
szkenner, irodabútorok), flip-chart, digitális fényképezőgép a munkaszervezet rendelkezésére 
állnak. A munkaszervezet elhelyezésére külön irodát biztosít az önkormányzat.  

 

6.4 Kommunikációs terv 

Célcsoportok 

A stratégia elsődleges célcsoportja közé tartoznak az akcióterületen élő lakosok, illetve az ezen a 
területen működő állami, önkormányzati, piaci, civil és egyházi szervezetek, intézmények, szakmai 
szervezetek. Másodlagos, közvetett célcsoportként meghatározhatóak az akcióterület 
vonzáskörzetébe tartozó települések és térségek, valamint az elsődleges célcsoport tagjaival 
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kapcsolatba kerülő személyek (bejáró tanulók, dolgozók; szakmai-üzleti partnerek; látogatók, 
turisták), illetve szervezetek. 

 

A kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása 

A stratégia végrehajtásában a lakosság, a vállalkozások, az önkormányzat, az önkormányzati 
intézmények, a civil és egyházi szervezetek részvételi lehetőségét számos, a teljes körű 
nyilvánosság elérését támogató intézkedés biztosítja a folyamat minden egyes elemére 
kiterjedően. A 2016-2020-as időszakra szóló megvalósítás során az alábbi kommunikációs 
eszközöket használjuk:  

1 nyomtatott tájékoztatók 
2 tájékoztató kiadványok 
3 internetes közzététel, honlap 
4 konzultációs lehetőségek 
5 sajtóközlemények 
6 C tájékoztatási tábla 
7 PR cikkek 
8 fotódokumentáció 
9 tájékoztató fórumok 
10 záró kiadvány 
11 animációs tevékenység 

A pályázókkal a munkaszervezet folyamatos jelleggel kapcsolatot tart személyesen, telefonon, 
illetve emailen, mindig friss és aktuális információkkal látja el őket a pályázati felhívásokkal, a 
pályázat beadásával, illetve a projektek megvalósításával és zárásával kapcsolatban.  

Dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés 

A HKFS végrehajtása során szükséges a HACS tájékoztatási, pályázati és szakmai dokumentumaihoz 
való hozzáférés széleskörű biztosítása, valamint a HACS-ról szóló információk kétszintű, tagi és 
közérdekű adatszolgáltatásának a folyamatos biztosítása. Ez utóbbit a lebonyolító szervezet által 
működtetett önálló honlapon, illetve helyi médiumokon keresztül kívánjuk biztosítani. A fenti 
lehetőségeken kívül több kommunikációs csatornán keresztül bárki felveheti a kapcsolatot a 
munkaszervezettel, amelynek munkatársai tájékoztatják a hozzájuk fordulókat a HACS-ról szóló 
információkkal kapcsolatban.  

Felelősségi körök és a humánkapacitások  

A HACS és munkaszervezetének egységes kommunikációját egy kommunikációs szabályzat 
szabályozza majd. A szükséges operatív szakmai feladatokat a munkaszervezet végzi, ezek 
megvalósításáért és ellenőrzéséért a munkaszervezet vezetője a felelős. Külön kommunikációs 
szakember állandó foglalkoztatása nem szükséges, ezeknek a feladatoknak az elvégzése a 
konzorcium vezetőjének, valamint a munkaszervezet vezetőjének kompetenciájába tartozik. Igény 
és szükség szerint a munkaszervezet speciális kommunikációs szervezetet vagy személyt vonhat be 
az egyes speciális kompetenciát igénylő IKT feladatok állandó vagy időszakos ellátására (pl. 
moderálás, webes fejlesztés, kiadványok nyomtatása, szerkesztése, grafikai és infografikai 
feladatok ellátása).  

 

A HKFS-el kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve 

Tevékenység Eszközök, módszerek Ütemezés 

HKFS tervezési 
partnerségi, 

HACS ülések, email, honlap, személyes 
kommunikáció, kérdőíves 

2016.05-2016.06., majd 
igény szerint 
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nyilvánossági fórumok  megkérdezés, konzultációk  folyamatosan  

HACS ülések személyes kommunikáció 
levél, e-mail  

Folyamatosan, igény és 
szükség szerint  

HKFS jövőkép és 
célrendszer bemutatása 
HACS tagoknak  

személyes kommunikáció, email 2016.06.09.  

HKFS társadalmasítás  email, honlap, rendezvények, 
kérdőíves megkérdezés  

2016.06.10. 

HKFS elfogadása email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2016. 06.24.  

HKFS módosítása email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2017. 09.26.  

HKFS kulcsprojekt 
megkezdése 

sajtóközlemény, sajtónyilvános 
esemény, PR cikk, email, honlap, 
személyes kommunikáció, 
rendezvényszervezés  

2018. február/március 

HKFS pályázat 1. körös 
kiírása  

email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2018. február/március 

HKFS pályázati kiírások 
meghirdetése a 
fejlesztési források 
kimerüléséig  

email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

évente folyamatosan 
2019. I. negyedévig, az 
indikatív időszaki keretek 
kimerüléséig  

HKFS bírálati és 
hiánypótlási időszakok  

email, postai levelezés, honlap, 
személyes kommunikáció  

2018. II. negyedév, majd 
folyamatosan  

HKFS projektek 
megvalósítása, 
végrehajtás támogatása  

email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2018. I. negyedév-2019. 
III. negyedév között 
folyamatosan  

HKFS eredmény 
kommunikáció, 
jelentések, 
adatszolgáltatások  

email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés, 
felmérések, adatbekérések  

2018. I. negyedév-2019. 
IV. negyedév között 
folyamatosan  

HKFS forrásfelhasználás 
és eredmények  

email, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés, 
felmérések/ kérdőívezések, 
adatbekérések, monitoring jelentések, 
kiadványok, tájékoztatók 

2020. I. negyedév 

Pénzügyi terv 

A Sárbogárdi Helyi Akcióközösség a tervezéshez és a végrehajtási időszakhoz kapcsolódó 
kommunikációját a rendelkezésre álló működési forrásokból kívánja fedezni. A szükséges 
kommunikációs és információ-szolgáltatási és koordinációs feladatokat a munkaszervezet 
munkatársai látják, akik igény és szükség szerinti speciális kommunikációs és IKT fejlesztési 
feladatokra kompetens szervezetek és személyeket kérnek fel, bíznak meg.  

 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

A középtávra szólóan, 2020-ra kitűzött közösségfejlesztési célok eléréséhez megtett előrehaladást 
megítélhetővé, a beavatkozások eredményességét értékelhetővé kell tenni. 
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A stratégia, majd az ennek alapján – a gyakorlatorientált megvalósítás érdekében – kidolgozásra 
kerülő cselekvési tervek, valamint az induló egyedi programok végrehajtásának nyomon 
követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez átlátható és objektív monitoring 
rendszer kerül kidolgozásra. Méghozzá olyan monitoring rendszer, mely megbízhatóan 
alkalmazható az indikátorteljesülések nyomonkövetése esetében is. A nyomonkövetéshez és a 
célok teljesülésének értékeléséhez egyrészt statisztikai adatgyűjtést kell végezni, a projektek 
kötelező adatszolgáltatásával szakmai nyomon követés mérhetőségét biztosítani, valamint 
célszerű olyan mutatók bevezetni, melyek az egyes beavatkozások hatékonyságán túl a program 
egészének eredményességét mérő, illetve a horizontális elvek érvényre kerülését mutatják be.  

A program kidolgozását, valamint megvalósítását a Sárbogárdi Helyi Közösség koordinációjával 
működő intézményrendszer szolgálja, mely koordinációs feladatot az érintettek bevonásával 
együtt végzi és partnerségben a helyi társadalmi-gazdasági szereplőkkel.  

A munkaszervezet a HACS taggyűlése számára évente beszámol a HKFS végrehajtásának 
helyzetéről. 

A stratégiában megfogalmazott célok időarányos teljesülését szintén évente szükséges 
felülvizsgálni. Az értékelés eredményéről tájékoztató és előterjesztett módosítási javaslat 
formájában szükséges a Sárbogárdi Helyi Közösség taggyűlését tájékoztatni. 

 

Monitoring eszköz 
 

Forrás Gyakoriság Felelős 

Időközi beszámoló és 
kifizetési kérelem 

Pénzügyi, szakmai 
előrehaladási 
jelentés 
(szabályossági, 
hatékonysági, 
célszerűségi  

félévente Munkaszervezet 

Eredményindikátorok 
nyomonkövetése 

támogatott projektek 
dokumentációja, 
kedvezményezettek 
adatszolgáltatásai 

Évente jelentéskészítés 
Adatgyűjtés: egyedi 
projektütemezések szerint 
HKFS 6.1. fejezet cselekvési 
tervének forráskihelyezési 
ütemezése szerint 

Munkaszervezet 

Output mutatók 
mérése, 
nyomonkövetése 

támogatott projektek 
dokumentációja, 
kedvezményezettek 
adatszolgáltatásai 

Évente jelentéskészítés 
Adatgyűjtés: egyedi 
projektütemezések szerint 
HKFS 6.1. fejezet cselekvési 
tervének forráskihelyezési 
ütemezése szerint 

Munkaszervezet 

Sárbogárdi Helyi 
Közösség 
működésének 
értékelése 

(i) önértékelési 
kérdőív 
(ii) szabályossági, 
gazdálkodási 
szempontok 

évente HACS Taggyűlés 
HACS Vezetőség 

HKFS félidei 
felülvizsgálata, 
értékelése 

Félidei jelentés 
(szakmai, pénzügyi  

programidőszak felében, 2 
év elteltével 

HACS Taggyűlés 
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6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

Mindenki számára elérhető szolgáltatások: a HKFS segítse elő, hogy az erőforrások használata 

felelősségtudatos és fenntartható körülmények között történjen úgy, hogy az mindenki számára 

elérhető legyen és a helyi közösségek érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: a HKFS járuljon hozzá a szegénység és a szegregáció leküzdéséhez, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, nemzetiségek és kisebbségi közösségek felzárkózásához, 

valamint kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki. 

Egyetemes tervezés elveinek figyelembevétele: Az infrastrukturális fejlesztéseknél, a térhasználat 

közlekedési kapcsolatok tervezésekor a HKFS figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes 

tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. 

Tudás- és információalapú fejlesztés: a HKFS segítse elő az akcióterületen élők, tanulók és dolgozók 

képzését, hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a közösségközpontú szolgáltatások 

kiépítését, fejlesztését.  

Közösségépítés: a HKFS mozdítsa elő azt, hogy a közösségek kitalálják, szükség esetén 

újrafogalmazzák és megvalósítsák saját jövőképüket, küldetésüket, megerősítsék identitásukat, 

továbbá támogassa a városi szintű identitás kialakulását.  

Szolidaritás, együttműködés: a HKFS segítse elő az egyes szférák (önkormányzati, piaci, civil) 

képviselőinek egymás közötti, valamint a helyi társadalommal való kapcsolatuk javítását.  

Nemzedékek közötti együttműködés: a HKFS megvalósítása során nagy hangsúlyt kell fektetni az 

egyes generációk közötti kommunikációra és együttműködésre, főleg a helyi értékek 

megmentésére tett erőfeszítések tekintetében.  

Társadalmi részvétel: a HKFS mozdítsa elő a helyi közösségek, lakosság, formális és nem formális 

civil közösségek bevonását és aktivizálását, támogassa a civil társadalom önszerveződését, 

együttműködését és fejlődését.  

6.6.2 Fenntarthatóság 

Hozzájárulás a helyi fenntarthatósághoz: a HKFS azzal járul hozzá a helyi fenntarthatósághoz, hogy 

egyedi értékként kezeli a város helyi természeti és környezeti adottságait, továbbá a helyi 

gazdaság erősítésén, a helyi adottságokra építő, helyi erőforrásokat felhasználó vállalkozások 

támogatásán keresztül segíti a helyi gazdaságfejlesztést. 

Hozzájárulás a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzéséhez: a HKFS intézkedései 

elősegítik a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítják a természeti, épített 

és közösségi értékek fennmaradását.  

A globális éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulás: A HKFS megvalósítása során a 

projektek különösen nem erősíthetik az elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, 
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a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, továbbá nem vezethet a különböző környezeti 

rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez. 

Fenti fenntarthatósági elemek érvényesülése érdekében elengedhetetlen a helyi, lakossági 

tudatosság fejlesztése, akár a város tudatos „használata”, értékeinek felismerése, ismerete és 

gondozása területein. 

Ágazati integráció: a HKFS segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 

energiapolitika és fenntartható településfejlesztés, valamint innovatív szociális szolgáltatások 

érvényre juttatását. 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás, dematerializáció: a fejlesztések törekedjenek a 

szennyezések és a hulladékok kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e 

kibocsátások minimalizálására. A felhasznált nyersanyagok és energiahordozók mennyiségét, a 

szállítási és raktározási igényeket minimalizálni kell a HKFS projektekkel, a meg nem újuló 

természeti erőforrások igénybevételét minimálisra kell szorítani. 

Újrahasznosítás: az intézkedéseknek és projekteknek elő kell segíteniük a melléktermékek 

újrahasznosítását. 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A stratégia innovatív elemei a következő pontokban összesíthetők, továbbá az újszerűséget 

támogató lenti elvek megvalósítás során történő érvényesítésében jelennek meg:  

1. A program szervesen épít a társadalmi tőke fejlesztésére és a társadalmi bizalom 

újrateremtésére, mint a fenntarthatóság egyik új, innovatív elemére. A modern 

társadalmakban alapvetően ugyanis kétféle modell érvényesülését látjuk: az egyik az 

úgynevezett társadalmi tőkét, bizalmat, szolidaritást tekinti elsődlegesnek, a másik az anyagi 

tőke, a fiskális szempontok elsődlegességét képviseli. Jelen stratégia a közös normák, erkölcsi 

elvek betartására, a bizalomra és megbízhatóságra, az erős civil társadalom működésére, azaz 

a társadalmi tőke erősítésére épít.  Az utóbbi évtizedekben számos vizsgálat bizonyította, 

hogy a társadalmi tőke valóban tőke, és erősítése a gazdasági fejlődésnek sokkal 

kiegyensúlyozottabb alapja, mint a csak fiskális szemléleten alapuló modell. Ugyanakkor a 

valódi, az emberi személyiségben gyökerező boldogságnak alapfeltétele a szűkebb és tágabb 

közösségekhez való tartozás, a bizalom, a hosszú távú jövőkép. Az emberek élettel való 

elégedettsége, szubjektív boldogság érzete jelentős gazdasági tényező. 

2. A rendelkezésre álló forrásnak köszönhetően nagyobb léptékű, fontos és lényeges prioritások, 

célkitűzések, valamint beavatkozási területek fogalmazhatóak meg a stratégiában: az 

infrastrukturális fejlesztéseket és közösségépítő programokat támogató beavatkozási 

területek/műveletek keretösszegei, illetve az egyes projektek támogatási összeghatárai 

lehetővé teszik több éves projektek tervezését és megvalósítását, valamint alapjai lehetnek 

akár középtávú programok jövőbeli tervezésének. 

3. További innovatív elem a koncentrálás az igényalapú, valódi és hozzáadott értéket jelentő 
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prioritásokra: a stratégia kidolgozását megelőző tervezési munka a szakmai érintettek és 

társadalmi célcsoport lehető legszélesebb bevonásával történt, kutatási módszertanát 

tekintve diverzifikált és sokrétű volt, az egyes célcsoportok igényeit megfelelő módon feltárta, 

valamint új, hozzáadott értéket képviselő szempontokat és célok megfogalmazását 

ösztönözte sikeresen. 

4. A településrészi szintű identitás erősítését és annak integrálását szolgáló fejlesztések: a 

szegregált és nem szegregált városrészek közötti együttműködést és identitást fejlesztő 

műveletek keretében kooperáció valósulhat meg, az egymástól való tanulás révén az egyes 

településrészekben bevált jó gyakorlatok adaptálhatóak más városrészekben, valamint az új, 

innovatív megoldások kidolgozását is serkenti. 

5. Újszerű, innovatív és kreatív fejlesztések támogatása: a stratégia keretében tervezett 

projektek esetén a felhívás alapvető elvárásaként fogalmazódik meg az újszerű, innovatív 

elemek alkalmazása, ezek kidolgozását segíti és facilitálja a munkaszervezet is tevékenysége 

ellátása során. 

6. Lehetőség biztosítása a kreatív és innovatív szolgáltatásfejlesztésnek, a meglévő 

intézményrendszer új funkcióval való megtöltése: a stratégia innovatív szemlélete a 

tartalmában újszerű programlehetőségek bővítésére úgy helyez hangsúlyt, hogy egyúttal az 

eddigi szolgáltatások minőségi fejlesztését és fenntarthatósági szempontokat szem előtt 

tartva a humánoldali tudatosságot, motivációt és kompetenciafejlesztést is mellérendeli. Cél a 

városi kulturális, közösségi és művelődési intézményrendszer szolgáltatási palettájának 

megújítása, ezeknek az intézményeknek szélesebb értelemben vett közösségi térré való 

formálása.  

7. Közösségközpontú szemlélet: a stratégiai beavatkozások és tevékenységek központi és lényegi 

eleme a helyi közösség fejlesztése, mind az infrastrukturális beruházások, mind a 

programtípusú tevékenységek középpontjában a közösség áll, aki nem csak passzív fogadója, 

hanem aktív alakítója is közösségének. 

8. A helyi szervezeti kapacitások erejének növelése, s ezáltal további források bevonási 

lehetőségeinek a növelése: a megvalósítás során kiemelt szempontként jelenik meg a helyi 

erőforrások felkutatása, motiválása, illetve bevonása, hiszen nélkülük nem valósulhat meg a 

helyi közösség fejlesztése, és ők a motorjai hosszútávon a helyi közösség formálásának. 
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7. Indikatív pénzügyi terv 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)1 
 

Ssz. A műveletek 
megnevezése 

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 M1 - József 
Attila 
Művelődési Ház 
közösségi célú 
felújítása 

0  0 85  0  0 85 34,0 % 

2 M2 Szabadtéri 
helyszínek, 
közösségi terek 
fejlesztése 

 0 0 49,25 0 0 49,25 19,7% 

3 M3 Helyi 
identitás, 
társadalmi 
kohézió és a 
helyi 
közösségek 
erősítése 

 0 0 43,25 40 0 83,25 33,3% 

 Összesen 0 0 177,5 40 0 217,5 87,0% 

 

  Egyéb forrás   

Ssz. A műveletek 
megnevezése 

2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

   0 0 0 0 0 0  

 Összesen  0 0 0 0 0 0 0,00% 

 

 Fejlesztési 
források 
összesen 

0 0 177,5 40 0 217,5 87,0% 

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

  2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

 Működési 
költségek 

0 6,3 10,4 10,4  1,6 28,7 11,5% 

 Animációs 
költségek 

0 0,6 1,5 1,7 0 3,8 1,5 % 

 Összesen 0 6,9 11,9 12,1 1,6 32,5 13,0% 

 

A működési költségek között a munkaszervezet 3 fő munkavállalójának havi munkabére, megbízási 
díja, járuléka és a feladatok ellátásához szükséges útiköltségek, valamint a havonkénti irodabérleti 
díj, telefonköltség, postaköltség, irodaszer költségek, a monitoring tevékenység ellátásához 
szükséges költségek, szerepelnek. Animációs költségek között találhatóak a potenciális pályázóknak 
megrendezésre kerülő tájékoztató fórumok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges költségek, a 
kiadványok, képzések, kiadásai, valamint folyamatos jelleggel a nyilvánosság biztosítását és a külső 
kommunikációt támogató költségek. 

                                                           
1 Támogatási felhívások forrásainak megjelenési terve 
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A HKFS teljes költségvetése 

Amennyiben a HACS a felhívás alapján az általa felhasználható forrásnál nagyobb mértékű, vagy hosszabb távú együttműködést tervez megvalósítani, az 

alábbi táblázatban a jelen időszakban, valamint a későbbi ütemekben tervezett műveleteket szükséges feltüntetni, jelölve, hogyan alkotnak az egyes ütemek 

önmagukban is komplex programcsomagokat. 

Sor-
szám 

A beavatkozás 
megnevezése 

Indoklás, 
alátámasztás 
(legfeljebb 4-5 
mondat) 

Specifikus cél 
(legfeljebb 1-2 
szó) 

A beavatkozás tartalma 
(legfeljebb 4-5 mondat) 

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

Célcsoport 
(legfeljebb 
1-2 szó) 

Forrás 
(ezer Ft) 

A finan-
szírozás 
fedeze-
te 

Tervezett 
időinter-
vallum 
(év, 
hónap) 

1. M1- József Attila 
Művelődési Ház 
közösségi célú 
felújítása  

Jó adottságú de 
leromlott állagú, 
fejlesztésre szoruló 
központi 
elhelyezkedésű 
közművelődési, 
közösségi és 
rekreációs 
infrastruktúra, hiányzik 
a hálózati típusú 
közösségi 
együttműködés 
központi eleme 
Sárbogárdon 

intézményrendszer 
infrastrukturális 
fejlesztése, 
szolgáltatáskínálat 
fejlesztése, 
intézményi 
kapacitások közösségi 
szempontok szerinti 
megújítása 

József Attila Művelődési Ház 
közösségi célú felújítása, ennek 
részeként rekonstrukciós 
tevékenységek, Színházterem, 
Színpad, Előcsarnok és folyosó 
felújítása, Női mosdó teljes körű 
felújítása, Bútorzat cseréjére 
Kapcsolódó szolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

A kulcsprojekt a már 
működő, nem fejlesztési 
forrásból megvalósuló 
programokat,önkormányzati 
és civil szolgáltatásokat 
kiegészíti. A fejlesztés 
eredményeként létrejövő 
közszolgáltatások, 
programok, infrastruktúra 
állandó jellegű és 
időszakos programok 
befogadására alkalmas 
közösségi tér alakítása 

Sárbogárd teljes 
lakossága 
civil szervezetek 
informális klubok, 
öntevékeny 
csoportok 
oktatás-nevelési 
intézmények 

85 000 ERFA 2018.03-
2019.09. 

2. M2 Szabadtéri 
helyszínek, közösségi 
terek fejlesztése 

Szükséges a 
szabadtéri közösségi 
helyszínek fejlesztése, 
szabadtéri programok 
infrastrukturális 
feltételeinek 
megteremtése, új 
közösségi terek, 
helyszínek rendszerbe 
illesztése. 

Zöldterületek 
közösségi célú 
fejlesztése, 
átalakítása,  
Önkormányzati és civil 
intézményrendszer 
infrastrukturális 
állapotjavítása, 
szolgáltatáskínálatuk 
igény alapú fejlesztése 

közösségi tér funkciókat szolgáló bel- 
és kültéri új eszközök-, berendezések 
vásárlása, közösségi terek bel- és 
kültéri felújítása, kialakítása, 
demonstrációs és oktatástechnikai 
eszközök, berendezések,   oktató-
szoftverek  beszerzésére, 
- mobil rendezvénytechnikai technikai 
beszerzése,zöldfelületek 
megújítására, az új közösségi 
funkciók befogadására alkalmassá 
tétel érdekében szükséges 
munkálatokra. 

nem fejlesztési forrásból 
megvalósuló 
programokat,önkormányzati 
és civil szolgáltatásokat 
kiegészíti. A fejlesztés 
eredményeként létrejövő 
közszolgáltatások, 
programok, infrastruktúra 
állandó jellegű és 
időszakos programok 
befogadására alkalmas 
közösségi terek alakítása 

Sárbogárd teljes 
lakossága 
civil szervezetek 
informális klubok, 
öntevékeny 
csoportok 
oktatás-nevelési 
intézmények 

49 250 ERFA 2018.03-
2019.09. 

3. M3 Helyi identitás, 
társadalmi kohézió és 
a helyi közösségek 

A helyi közösségek 
részvétele alacsony 
szintű, az önkéntesség 

Részvételi demokrácia 
eszközeinek, 
technikájának és 

helyi identitást, összefogást erősítő 
rendezvények, programok 
kulturális, lakossági érzékenyítő 

A konstrukció egyrészt az 
egyéb fejlesztési forrásból 
megvalósuló, már létező 

Sárbogárd teljes 
lakossága 
civil szervezetek 

83 250 ESZA 2018.03-
2019.12. 
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erősítése fejlesztésre, a helyi 
demokrácia 
ösztönzésre szorul, 
szükséges a 
generációk közötti 
szakadék kezelése, a 
fiatalok és az 
időskorúak társadalmi 
feladatokba vonása, 
esélyteremtő 
programok bővítése, a 
civil szervezetek, 
közösségi humán 
szolgáltatók 
erőforrásainak 
bővításe 

gyakorlatának 
fejlesztése, generációk 
közötti együttműködést 
segítő módszertani 
fejlesztés és innovatív 
szolgáltatások 
biztosítása, proaktív, 
kezdeményező, 
területi szemléletű, 
helyi kisközösségek 
fejlesztés, Sárbogárdi 
identitás erősítése, 
Önkormányzati-
vállalati-civil szféra 
közösségi célú 
együttműködéseinek 
bővítése 
 

programok, szemléletformáló,  
generációk együttműködését segítő 
programok, szolgáltatások  
a lokális, városrészi közösségek 
közötti kapcsolat erősítését szolgáló 
programok, önkéntességet, 
társadalmi felelősségvállalást növelő 
akciók, 
helytörténeti gyűjtemény, helyi 
örökség megőrzését szolgáló 
programok, a bemutatást segítő 
szolgáltatások,társadalmi 
vállalkozások megerősítését és 
ismertségük növelését szolgáló 
programok, a rendezvényekhez 
kapcsolódóan, nyomtatott és 
elektronikus kiadványokban, 
médiában történő megjelenések 

programokat, 
önkormányzati és civil 
szolgáltatásokat kiegészíti, 
másrészt a kulcsprojektet 
és a pályázatos 
konstrukcióból támogatott 
infrastrukturális 
létesítményeket egészítik ki 
jelen nyílt felhívás 
keretében támogatható 
szolgáltatásfejlesztések. 

informális klubok, 
öntevékeny 
csoportok 
oktatás-nevelési 
intézmények 


