
 
 

Közlemény 

Tisztelt HACS tagok! 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Terület

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD Community

Helyi Közösség, (projekt azonosítós száma : TOP

Stratégia módosításra került. 

A módosított felhívásokat megtalálják a adattár/dokumentumok

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a következő pontokban módosul

5. A stratégia célhierarchiája
 

3. A városi kulturális
közművelődési- és sport
magasabb szintű 
konszolidációja 

 
 

6. Cselekvési terv 
A beavatkozási területek/műveletek leírása
 

I. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Városi 
átalakítása 

 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Terület

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD Community-led Local Development (CLLD)) Körmendi 

(projekt azonosítós száma : TOP-7.1.1-16-2016-00071) Helyi 

vásokat megtalálják a adattár/dokumentumok menüpontban.

jlesztési Stratégia a következő pontokban módosul: 

A stratégia célhierarchiája 

A városi kulturális-, 
és sport-élet 

magasabb szintű 

A közösségi célra megújított zárt terek 
nagysága (m2) 

 

A közösségi célra megújított szabadtéri 
terek nagysága, mindösszesen (m2)  

A beavatkozási területek/műveletek leírása 

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Városi zárt közösségi terek felújítása és 

 
 
 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi 

ocal Development (CLLD)) Körmendi 

Helyi Közösségi Fejlesztési 

menüpontban.  

minimum 200 
m2; 

minimum  

600 m2 

(ebből 2020-ig:  

min. 200 m2) 

zárt közösségi terek felújítása és 



 
 

 
 

11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 
kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december.
 

 

II. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Váro
tér kialakítása (kulcsprojekt)

 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 

kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december.
 
Kimeneti indikátorok beavatk

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 
kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december.

A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Városi fedett multifunkcionális közösségi 
tér kialakítása (kulcsprojekt) 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 
kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december.

Kimeneti indikátorok beavatkozásonként: a támogatott projektek száma . (54.oldal)(

1. beavatkozás:  1 db 
2. beavatkozás: 1 db 
3. beavatkozás: 1 db 
4. beavatkozás: 7 db 
5. beavatkozás: 11db 
6. beavatkozás: 2 db 

 
 
 
 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 
kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december. 

si fedett multifunkcionális közösségi 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: A művelet megvalósításának becsült 
kezdete: 2020. július; a művelet megvalósításának becsült vége: 2021. december. 

ozásonként: a támogatott projektek száma . (54.oldal)( 



 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek

 

1. ZÁRT KÖZÖSSÉGI 
TEREK 
FELÚJÍTÁSA 

Szükségletek közül 
kiemelten: 8., 
valamint: a 3., 4., 
6.,és 9. szükséglet 
enyhítése; valamint 
SWOT:  „hiányos 
városrészi, lakótelepi 
közösségi 
infrastruktúra” 
 

1.megtartó 
erő, 
2.közösségi 
identitás, 
3.kultúra, 
közműve
lődés, sport 
magasabb 
szinten, 
4.sérülékeny 
csoportok 
helyzetének 
javítása,

 

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek (55. oldal) 

1.megtartó 
erő, 
2.közösségi 
identitás, 
3.kultúra, 
közműve-
lődés, sport 
magasabb 
szinten, 
4.sérülékeny 
csoportok 
helyzetének 
javítása, 

A közösségszervezési 
tevékenységhez kapcsolódó 
építési munkák, épület 
felújítása, korszerűsítése, 
épületgépészet. 
Kapcsolódó tereprendezés, 
parkosítás. 
Kapcsolódó telekhatáron belüli 
kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések. 
Szükséges eljárási, hatósági 
engedélyek, díjak, ügyvédi 
költségek, műszaki ellenőrzés. 

Szinergikusan 
kapcsolódik a HKFS 
stratégia 3.2.3. 
pontjában ismertetett 
körmendi Széchenyi 
2020 pályázatok 
tevékenységeihez. 
Más, ismert pályázati 
forrásból nem 
támogatható. 
 

  
 
 
 

kapcsolódik a HKFS 

pontjában ismertetett 
körmendi Széchenyi 

Más, ismert pályázati 

önkormányz
at, 
költségvetési 
szervek, civil 
szervezetek, 
egyházak, a 
HACS 
munkaszerve
zete. 

18.000 ERFA 2020. 
július – 
2021. 

december 



 
 

 

2. VÁROSI 
KÖZÖSSÉGI TÉR 
KIALAKÍTÁSA (K)  

Szükségletek közül 
kiemelten: a 7., 
valamint: a 3., 4., 6., 
és 9. szükséglet 
enyhítése; valamint 
SWOT:  „kisebb, 
fedett 
multifunkcionális  
városi rendezvénytér 
hiánya ”; „a 
történelmi városrész 
épületállományának 
egy része felújításra 
szorul” 

1.megtartó 
erő, 
2.közösségi 
identitás, 
3.kultúra
közműve
lődés, sport 
magasabb 
szinten, 
4.sérülékeny 
csoportok 
helyzetének 
javítása,

 

(4.a)-c) pontokkal együtt). 
Épület működtetését segítő 
berendezések, felszerelések, 
tárgyi eszközök. 

1.megtartó 
erő, 
2.közösségi 
identitás, 
3.kultúra, 
közműve-
lődés, sport 
magasabb 
szinten, 
4.sérülékeny 
csoportok 
helyzetének 
javítása, 

A közösségszervezési 
tevékenységhez kapcsolódó 
építési munkák, épület 
felújítása, korszerűsítése, 
épületgépészet. 
Kapcsolódó tereprendezés, 
parkosítás. 
Kapcsolódó telekhatáron belüli, 
illetve csatlakozó közterületi 
kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztések 
Szükséges eljárási, hatósági 
engedélyek, díjak, ügyvédi 
költségek, műszaki ellenőrzés 
(4.a)-c) pontokkal együtt). 
Az épület működtetését segítő 
berendezések, felszerelések, 
tárgyi eszközök beszerzése. 

Szinergikusan 
kapcsolódik a HKFS 
stratégia 3.2.3. 
pontjában körmendi 
Széchenyi 2020 
pályázatok 
tevékenységeihez. 
Szorosan kapcsolódik 
a Szabadság tér 
közösségi 
infrastruktúrájának 
kiegészítéséhez, 
valamint a Batthyány 
Örökségközpont 
felújításhoz. Más, 
ismert pályázati 
forrásból nem 
támogatható. 

  
 
 
 

kapcsolódik a HKFS 
stratégia 3.2.3. 
pontjában körmendi 
Széchenyi 2020 

Szorosan kapcsolódik 
a Szabadság tér 

infrastruktúrájának 

valamint a Batthyány 

felújításhoz. Más, 
ismert pályázati 
forrásból nem 

Körmend 
város 
önkormányz
ata 

85.000 ERFA 2020. 
július – 
2021. 

december 



 
 

 

 

 

   
 
 
 



 
 

 

6.  Kommunikációs terv (66. oldal) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2016 
Kommunikációs 
tevékenység 
ütemterve 

honlap 
fenntartás és 
sajtómegjelen
és 

Kommunikációs 
tevékenység 
pénzügyi terve 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

fenntartás és 
sajtómegjelen

honlap 
fenntartás 
és 
sajtómegjele
nés 

honlap 
fenntartás 
és 
sajtómegjele
nés 

honlap 
fenntartás 
és 
sajtómegjele
nés 

honlap 
fenntartás 
és 
sajtómegjele
nés 

honlap 
fenntartás és 
sajtómegjelen
és 

 150000 75000 75001 75000

  
 
 
 

2021 
honlap 
fenntartás és 
sajtómegjelen

 

75000 



 
 

 

6.4 Monitoring és értékelési terv 
A munkaszervezet folyamatosan figyelemmel követi a megvalósuló pályázatokat. Vezeti a szerződéssel lekötött fejlesztési forrá
döntések eredményeinek összegzését. Különös figyelemmel jár el a 2020

 
Az indikátorok adatforrásai, a begyűjtés módja és gyakorisága: (68. oldal)
„Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiáva
2020 október 31., másodszor projektzáráskor. 

7. Indikatív pénzügyi terv 
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
 
Ssz. ERFA műveletek megnevezése 2016 
1 Zárt közösségi terek felújítása és 

átalakítása  
0 

2 Városi fedett multifunkcionális közösségi 
tér kialakítása (Kulcsprojekt) 

0 

3 Szabadtéri nyitott és fedett terek 
felújítása és kialakítása 

0 

4 Közösségi tevékenységek 
eszközbeszerzése 

0 

 Összesen 0 
 

 

A munkaszervezet folyamatosan figyelemmel követi a megvalósuló pályázatokat. Vezeti a szerződéssel lekötött fejlesztési forrá
döntések eredményeinek összegzését. Különös figyelemmel jár el a 2020-ig teljesítendő mutatók tekintetében. 

Az indikátorok adatforrásai, a begyűjtés módja és gyakorisága: (68. oldal) 
„Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma” PO16 esetén: KSH települési adatok. Gyakoriság: Először 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 2017 2018 2019 2020 2021 Összesen
0   10 8 18 

 
0   42,5 42,5 85 

0  19,25   19,25

   7  7 

0 0 19,25 59,5 50,5 129,25

  
 
 
 

A munkaszervezet folyamatosan figyelemmel követi a megvalósuló pályázatokat. Vezeti a szerződéssel lekötött fejlesztési források összesítését, a helyi 

l érintett települések lakosságszáma” PO16 esetén: KSH települési adatok. Gyakoriság: Először 

Összesen % 
 8,47% 

0,4%3 

19,25 9,05% 

3,29% 

129,25 60,8% 



 
 

 

Ssz. ESZA források 
 A műveletek megnevezése 2016 
5 Helyi kultúra és identitás 0 
6. Együttműködési programok 0 
 Összesen 0 
 

 Fejlesztési források összesen 0 
 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése 
 
 2016 

Működési költségek 0 
Animációs költségek 0 

Összesen 0 
 
 

A HKFS teljes költségvetése 
 
A HKFS jelenlegi teljes költségvetése 250 millió forint

 

 Egyéb forrás 
2017 2018 2019 2020 2021 Összesen
0  25,5 47,5 0 73 
0  3,4 6,85 0 10,25
0  28,9 54,35 0 83,25

0 0 48,15 113,85 50,5 212,5

működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése – ERFA (millió Ft) 

 2017 2018 2019 2020 2021
1 7 8 10 7 
0 0 2,3 1,5 1 
1 7 10 11,5 8 

költségvetése 250 millió forint

  
 
 
 

Összesen % 
34,04% 

10,25 4,75% 
83,25 38,81% 

212,5 100 % 

2021 2022 Összesen 
 0 33 
 0   4,5 
 0 37,5 



 
 

 

 

 

 
 
 
 


