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Vezetői összefoglaló
A Batthyány Kázmér Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát a Pannónia Szíve-Bicske Helyi
Közösség a ’Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségfejlesztés a városi helyi stratégiákhoz kapcsolódva’ c. pályázati felhívásban (TOP7.1.1-16) foglaltak ösztönző hatására készítette el annak érdekében, hogy 2020-ig fejlesztési
forrást biztosítson a bicskei helyi szervezetek részéről helyben megvalósítani tervezett
közösségi kezdeményezésekhez (250 millió Ft). A helyi közösségek bevonásával készült
stratégia a jövőkép, a célrendszer és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozások mellett tartalmazza
a fejlesztési célú támogatások bicskei szervezetekhez történő eljuttatását végző
menedzsmentszervezet működési kereteit (37,5 millió Ft) is.
A célok a helyzetfeltárás és a helyi közösségek elvárásai alapján, a közösségi tervezés
folyamata során kirajzolódott szükségletekre és fejlesztési igényekre épültek. Tevékenységeik
és kapcsolataik bővítésén keresztül a lokális közösségek megerősítése, valamint a közösségi
szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen többfunkciós nyitott és zárt terek kialakítása
alapvető szükségletként jelentkeztek. Akárcsak a városi és lokális identitás elmélyítése a
hagyományok erőteljesebb megfogalmazása révén, a küzdelem az izoláció és érdektelenség
ellen a közösségbe vonás, az új közösségek létrehozása, a társadalmi összetartó erő és a kreatív
aktivitás-növelés eszközeivel, valamint az innovatív kulturális szolgáltatások és közösségi
gazdálkodási formák kialakításával. Ezek vezetnek el a specifikus és átfogó célokon keresztül
a közösen megfogalmazott jövőkép eléréséhez.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célrendszere és a beavatkozások kapcsolata

Jövőkép

Bicske Pannónia lüktető szíve, fejlődésének dinamikus motorja,
melynek kiemelkedő teljesítményét az innovatív gazdaság, a helyi
értékeken alapuló közösségi kultúra és az egészséges környezet és
társadalom integrált együttműködése biztosítja.

Átfogó cél

„MIÉNK ITT A TÉR” – Közösségi kulturális szolgáltatások
fejlesztése Bicskén
Többfunkciós szabadidős helyszínek, innovatív kulturális
szolgáltatások és helyi identitásra építő aktív közösségek kialakítása
és fejlesztése Bicskén.

Specifikus célok

Beavatkozások

Miénk itt a TÉR

MIÉNK itt a tér

Miénk ITT a tér

Kulturális tér és
szolgáltatás

Kulturális aktivitás és
Hagyomány és
közösségi gazdálkodás
identitás
Társadalmi kohézió
Kulturális tér és online közösség

A beavatkozások – több műveletet is összefogva – a helyi közösségek, a civil szféra, az államiönkormányzati és a nonprofit üzleti szektor kulturális és közösségi célú kezdeményezései,
együttműködései megvalósítását, megerősítését ösztönzik, pályázati forrásokra építve. Annak
érdekében, hogy a helyi közösségek aktivitásának növelését, megtartását és bővítését egy
magasabb minőségi szintet jelentő, rövidtávon érvényre jutó, de tartósan és hosszabb távon
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megmaradó innovatív és kreatív közösségi tevékenységi rendszer összehangolt működtetésével
szolgálják. A támogatott projektekkel szemben – többek között – alapvető elvárás a kreatív
közösségfejlesztés, a közösségi aktivitás fokozása, a munkahelyteremtés, a kulturális és
közösségi szolgáltatások és infrastruktúrák innovatív többfunkciós fejlesztése, a különböző
generációk és a hátrányos helyzetű csoportok integrálása, valamint a környezeti és társadalmigazdasági szempontú fenntarthatóság és energiahatékonyság. A projektek kiválasztásánál a
Helyi Bíráló Bizottság kiemelt szempontként, előnyként tekint ezek bemutatására és érvényre
jutására – beavatkozásonként eltérő priorizálás mellett –, valamint a helyi és lokális
identitáserősítő és kohéziós hatásra, a helytörténet- és hagyományápolásra, a nemzetközi jó
gyakorlatok átvételére, valamint az online közösség- és szolgáltatásfejlesztésére.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia beavatkozási területei

1. Kulturális tér és szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális
szolgáltatások kialakításával
2. Kulturális aktivitás és közösségi gazdálkodás – Közösségek tematikus kulturális
programjainak támogatása és a közösségi gazdálkodás fejlesztése
3. Hagyomány és identitás – Helyi és nemzetiségi értékekre, örökségekre, hagyományokra
épülő fejlesztések és programok megvalósítása
4. Társadalmi kohézió – Új nagyrendezvények megvalósítása, hagyománnyal rendelkező
városi programok kínálatának szélesítése, integratív programsorozatok megrendezése több
szervezet együttműködésével, nemzetközi és térségek közötti kulturális együttműködések
kialakítása
5. Kulturális tér és online közösség – Virtuális közösségi terek (online közösségek)
létrehozása, fejlesztése és innovatív kulturális szolgáltatások kialakítása, bevezetése
A stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében alakult meg 2016 májusában a Pannónia
Szíve-Bicske Helyi Közösség 12 tagú konzorciumként. A tagság kiegyensúlyozottan képviseli
az alulról jövő kezdeményezésekkel szemben elvárt normák szerinti szektorális arányokat
(közszféra 33,3% – civil szféra 41,7% – üzleti szféra 25%). A szervezet nyitott, biztosított a
korlátozásmentes tagfelvétel, döntéshozatali rendszere konszenzusos, amely az egy tag egy
szavazat elvére és az egyszerű – a HKFS módosítása esetében minősített – többségre épül. Az
együttműködés szervezeti felépítése az ellátandó funkciókhoz, megvalósítást támogató
munkaszervezeti tevékenysége – amelyet az Összefogás Bicskéért Egyesület lát el – az
elvégzendő szakmai és adminisztratív feladatokhoz racionálisan igazodik.
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1. A HKFS elkészítésének módja, az érintettek bevonása
A bicskei HKFS tervezésében a városban élők, a helyben működő vállalkozások,
önkormányzat, civil szervezetek, intézmények, ill. egyéb helyi szereplők részvételi lehetőségét
számos, a teljes körű nyilvánosság elérését támogató intézkedés biztosította, a folyamat minden
egyes elemére kiterjedően.
Módszertan
A tervezés során ezek a következőkre terjedtek ki: hirdetmények, internetes közzététel,
konzultációs lehetőségek különböző formáinak biztosítása (személyes, telefonos, e-mail-es),
nyilvános döntések, megbeszélések és egyeztetések, ill. meghirdetett fórum(ok), workshopok,
szakmai rendezvények. A tervezési folyamat a tagság tájékoztatásával kezdődött. A
kommunikációt e-mail, a HACS közösségi oldala, a közösség tagjainak, a város
önkormányzatának és civil szervezeteinek honlapja biztosította. Ezek segítségével és
hirdetményekben felhívást tettünk közzé az együttműködésre, továbbá megkezdődött a
projektötletek és elvárások gyűjtése egy erre a célra kialakított adatlap és egy CLLD kérdőív
közreadásával. A 2016.05.01-11.30. között megtartott, 3 rendezvényből álló CLLD road-show
a város nagyrendezvényeihez, fesztiváljához kapcsolódott. A 2016. szeptember-november
hónap folyamán megtartott képzéseken, lakossági, vállalkozó és civil tematikus fórumokon
egyenként 10-25 fő érdeklődő jelent meg és osztotta meg tervezéssel kapcsolatos javaslatait és
projektötleteit, vagy mondta el véleményét, szólt hozzá.
Projektötlet-gyűjtés
Felhívásunkra a potenciális projektgazdák projektötletek e-mailen keresztül és személyesen is
juttattak el hozzánk. A fejlesztési igényfelmérés során 54 db projektötlet-adatlap érkezett be
15 javaslattevőtől, ezen túlmenően számos projektötletet azonosítottunk személyes és telefonos
egyeztetések során is. A javaslattevők 27%-a volt önkormányzat vagy önkormányzati
intézmény, 67%-a civil szervezet és 6%-a vállalkozó (kiszűrve és egyszer számba véve a több
típusú szervezetet is egy személyben képviselőket).
A legtöbb fejlesztési igény a következő témakörökben érkezett:
•

építés 8 db, eszközbeszerzés 9 db, gépbeszerzés 2 db, rendezvényszervezés 12 db,
képzés 11 db, táboroztatás 6 db, marketing 2 db, egyéb 3 db, tanulmánykészítés 1 db;

•

közösségi tér fejlesztésére 4 db elképzelés irányult.

Kérdőíves adatfelvétel
Kérdőíves felmérést 2016. november 7-18. között végeztünk a bicskei lakosok, mint
alapsokaság körében. A kérdőívet minden lehetséges érintett részére eljuttattuk az
önkormányzat és intézményei dolgozóinak támogatásával, közzétettük a város és a CLLD
HACS online kommunikációs felületein, valamint papír alapú személyes és postai úton történő
eljuttatás, illetve forgalmas pontokra történő kihelyezés révén. A kérdőívvel elsősorban a
CLLD fejlesztés iránt érdeklődők véleményét kívántuk megismerni és a fejlesztés tárgyát övező
beállítódásokra voltunk kíváncsiak. A kérdőívre 60 érvényes válasz érkezett.
A válaszadók többsége a helyi értelmiségi és vállalkozói rétegből került ki, többségük felsőfokú
vagy középfokú végzettséggel rendelkezik. Ez a két csoport együtt a válaszadók 86%-át tette
ki. Az életkoruk alapján legtöbben az aktív korúak közé tartoztak, 70%-uk 30-59 év közötti,
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további 12% a 60 évnél idősebb korcsoport tagja volt. Lakóhelyüket illetően a város minden
pontján találunk válaszadót, ami alátámasztja, hogy a felmérés területileg lefedte a várost. A
kérdőívet kitöltők döntő többsége nem tagja egyetlen civil szervezetnek sem (75%), míg egy
szervezetnek tagja az egynegyedük. Ez alapján azt is megállapíthatjuk, hogy főleg személyes
elköteleződésük és motivációik indították őket arra, hogy véleményt mondjanak a fejlesztés
kérdéseiről.
A megkérdezettek legnagyobb csoportja a sporttevékenységet (46%) említette, mint szabadidős
elköteleződését, de jelentős az egészségmegőrzés (33%) és a szociális segítségnyújtás (31%)
is, mint érdeklődési terület. A bicskei civil szervezeteket csak közepesen aktívnak tartják a
válaszadók, 10 fokú skálán az átlagos értékelés 5,3 volt. A kérdőívet kitöltők kétharmada úgy
gondolja, hogy a városban élők tehetik a legtöbbet lakókörnyezetük életminőségéért (a kérdőív
kitöltése is már egyfajta érdeklődést és aktivitást igényelt). A fejlesztési feladatok megosztását
elsősorban a sportolási lehetőségek és a városi zöldfelületek témakörben látják fontosnak.
Kiemelkedő volt az említések között a városi Bicske Szíve Park projekt, valamint a
városközpont fejlesztése. Mindkettő a közösségi rendezvényeknek, és a nem magányosan
végezhető, aktív szabadidő eltöltésnek a helyszíne lehet.
A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a bicskeiek számára fontos a személyes érdeklődési
körükkel egybevágó fejlesztésekben való aktív közreműködés. Mind a tervezési folyamat során
(véleménynyilvánítással, együtt gondolkodással), mind a megvalósulást követően, aktív
használattal személyesen is kivennék a részüket a városi lakókörnyezet élhetőbbé tételében. A
felmérés rávilágított arra is, hogy helyi nyomtatott eszközöket és online kommunikációs
felületeket érdemes használni a továbbiakban is a helyiek elérése érdekében. A felmérést, mint
eszközt, a későbbi fázisokban is alkalmasnak tartjuk a vélemények megismerése és az ötletek
összegyűjtésére.
Képzések, fórumok
A HKFS megalapozása során megtartott képzések, fórumok eszközrendszere a következőkre
terjedt ki: hirdetmények, internetes közzététel, konzultációs lehetőségek különböző formáinak
biztosítása (személyes, telefonos, e-mail-es), meghirdetett képzések, szakmai fórum(ok),
workshopok. Az előkészítő munka már 2016 tavaszán megkezdődött, amikor szakmai
fórumokon ismertette a térségben működő LEADER HACS, a Völgy Vidék Közösség
munkaszervezete a saját területén végrehajtott tervezési tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, az
előző időszak eredményeit, az együttműködések hasznosságát és azok példaértékű módozatait.
A képzések ezen időszakában az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet a CLLD módszerre, az
abban rejlő együttműködések biztosította lehetőségekre, valamint, hogy bevezesse a leendő
projektgazdákat a támogatási rendszer működésébe. A fenti 5 alkalmon összesen 64 fő vett részt
(egy részük több rendezvényen is megjelent). A fejlesztési képzések során összesen a
résztvevők 39%-a volt önkormányzat vagy önkormányzati intézmény képviselője, 50%-a civil
szervezet képviselője és 11%-a vállalkozó.
A képzések, fórumok témaköre:
Általános
•

Helyzetfeltárás, igények feltérképezése (2 alkalom)

•

HKFS tervezet (draft) disszeminációja (1 alkalom)
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•

HKFS és a helyi fejlesztési igények illeszkedésének kérdései (1 alkalom)

•

Batthyány Kázmér HKFS tervezet bemutatása, TCS által megvitatott, összeállított HKFS bemutatása,
fórum, észrevételek, konzultáció biztosítása (1 alkalom)

Specifikus
•

TCS ülés (4 alkalom)
✓

TCS megalakulása, ütemterv kialakítása

✓

Helyzet feltárás-helyzetelemzés, térszerkezeti adottságok, környezeti adottságok, k ulturális
erőforrások, társadalmi, gazdasági helyzetkép az elkészült háttéranyagok alapján – SWOT
elemzés

✓

Fejlesztési szükségletek meghatározása, stratégiai célok, jövőkép kialakítása, cselekvési terv
kialakítása

✓

Helyi értéktár, hiányterületek, felmérések értékelése, beépítésük a HKFS-be

Tematikus
•

Gazdaság
✓

•

•

Társadalom
✓

5 alkalom személyes konzultáció (azon szervezetek, intézmények felkeresése, elképzeléseik,
specifikus információik beillesztése a HKFS-be, melyek a rendezvényeken nem jelentek meg)

✓

1 alkalom Hálózatok kialakítása, szakmai együttműködési lehetőségek

Környezetvédelem
✓

•

1 alkalom turisztikai fejlesztési lehetőségek, együttműködési lehetőségek a vállalkozói szférával

1 alkalom A Váli-víz és a Szent László patak rehabilitáció várható hatásai, összefüggései,
környezeti fenntarthatóság

Esélyegyenlőség – horizontális célok
✓

1 alkalom workshop

✓

2 alkalom szakértői egyeztetés (ROMACT projekt)

✓

1 alkalom TCS, a kidolgozott háttéranyagok és a HKFS útmutató alapján a
összeállítása

munkaanyag

A tervezés során bevontuk a városban nemrégiben indult ROMACT Program keretében
együttműködő partnereket is. A projekt a helyi közigazgatás számára munkamódszereket és
eszközöket biztosít annak érdekében, hogy hatékonyan elérje és felmérje a közösségeket és
azok szükségleteit ott, ahol a legsérülékenyebb állampolgárok élnek. A program fő hangsúlya,
hogy faicilitációval erősítse az önkormányzat kapacitását a romák társadalmi befogadására
alkotott tervekre és projektek végrehajtására. A program segíti az önkormányzatot, hogy
minőségi pályázatokat nyújtsanak be EU-s és hazai támogatásokra. Mindez elvezet a tartós,
inkluzív közszolgáltatások kialakulásához.
Eredmények
Összességében a közösségi tervezési folyamatot több mint 25 partnerségi tevékenység
támogatta, kísérte 2016. március és 2016. novembere között, összességében 198 fő
részvételével: 4 HACS ülés, 3 workshop, 7 szakmai fórum konzultáció, műhelymunka,
fókuszcsoportos egyeztetés stb. Az összes résztvevő 36%-a volt önkormányzat vagy
önkormányzati intézmény képviselője, 53%-a civil szervezet képviselője és 11%-a vállalkozó.
A partnerségi találkozókon túl a TCS tagjai részt vettek a városban rendezett nagyobb
rendezvényeken, eseményeken, ahol további konzultációs lehetőséget biztosítottunk a lakosság
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számára. Külön hangsúlyt fektetünk a közösségi, hálózati együttműködések bemutatására,
ötletek generálására, a hálózati együttműködésre kevésbé elérhető civil szervezetek,
településrészek bevonására. A felmerült igények többségében egy szervezetet vagy
településrészt érintő, egyéni érdekek mentén megvalósítani tervezett programok, ezért a
partnerség építése, a projektek egymáshoz illesztése fontos feladat. Közösségi részvétellel
elsősorban a szükségletek, hiányterületek feltérképezésére fókuszáltunk.
A megállapítások, javaslatok beépültek a HKFS tervezetébe, és megjelennek az
intézkedésekben is, figyelembe véve a felmerült igényeket. A HKFS tervezés közösségi alapú
kialakítása a helyi aktorokkal együttműködésben valósult meg. Az előkészítés során 4 TCS
ülésre került sor, melyen összehangoltuk és beosztottuk a feladatokat. A tervezés bizonyos
fázisaiban HACS konzorciumi ülésen tártuk a szakmai tervezeteket/javaslatokat a tagok elé,
ahol meghívásunkra térségi-helyi és külső szakmai partnerek is megjelentek. Ezeken mind a
tagság, mind a lakosság és a városban működő civil szervezetek, egyházak, intézmények és
vállalkozások tájékoztatása, illetve megszólítása, „kikérdezése” megtörtént a szakmai
fórumokon és a fókuszcsoportokon keresztül. A fórumok célja a tájékoztatás volt, míg a
fókuszcsoportos, workshopos beszélgetéseken a civilek vagy a vállalkozók véleményeinek,
fejlesztési ötleteiknek összegyűjtésére törekedtünk.
Mindvégig fenntartottuk az online kommunikációs csatornát, amelyen keresztül a
távolmaradók véleményét és ötleteit kértük be. Az így jelentkező egyéni igényekre reagálva
személyes beszélgetésekre (a mélyinterjús módszer alkalmazásával) is sort kerítettünk. A
HACS közösségi portálján folyamatosan tettük közzé a HKFS tervezés aktuális állásáról szóló
tájékoztatókat, továbbá biztosítottuk a HKFS véleményezési lehetőségét elektronikus formában
is (email), a hagyományos formák megtartása mellett. A tervezés során – előzetes bejelentkezés,
időpont-egyeztetés mellett – folyamatos személyes konzultációs lehetőséget biztosított a
HACS, mellyel számos esetben éltek is már eddig is a városban élők. Telefonos egyeztetések
révén és elektronikusan, email útján is sor került konzultációkra.

2. A HKFS által lefedett terület és lakosság meghatározása
Az akcióterületet Bicske város teljes közigazgatási határon belül elterülő területe alkotja. Ennek
12.009 fős lakónépessége adja a CLLD eszköz megvalósításában való részvétel jogosultságát
(KSH 2014. évi helységnévkönyv). Egyúttal elsődleges célcsoportját jelenti a tervezett
fejlesztéseknek. A város központi belterületén jelenleg (2016) mintegy 11.500 fő él és további
400 fő külterületen. A 2015-ben felülvizsgált IVS a térszerkezeti jellemzők, a területhasználati
módok és az elérhetőségi szempontok alapján 11, karakterében, jellegében és fejlesztési
elképzeléseiben jól elkülöníthető városrészt határolt le. Közülük a Városközpont településrész
a város centruma, amelyen belül a történeti városmagot a Batthyány-kastély, a Kossuth tér és a
Hősök tere környezete alkotja. Az itt található tömbök őrzik és mutatják leginkább Bicske
jellegzetes egykori városképét, amelyhez 30 védett építmény is hozzájárul (emblematikus
épületek: kastély, régi városháza, városi bíróság és ügyészség, lakóházak, 9 köztéri szobor és
emlék, 7 emléktábla). A központhoz további 5 városrész kapcsolódik bel- és 5 külterületen,
amelyek városszerkezeti elhelyezkedését az 1. ábra mutatja.

8

1. ábra Bicske bel- és külterületi városrészei

Forrás: IVS, 2015

A belterületi városrészek kapcsolata a településközponttal kettős. Csak kisebb részben szerves,
nagyobb részben a fizikai határokkal történő elkülönülés is kézzelfogható. A várost kettéosztó
vasúti fővonal leválasztja a Telep lakóterületet és a Bihar utca környezetét a városközponttól,
így ezek periférikus elhelyezkedésűek – közúton csak két felüljárón keresztül közelíthetők
meg (hosszabb távon az átjárhatóság javítása további 2 alul- és 2 felüljáró kialakításával
tervezett a rendezési tervben) –, részben leromlott lakókörnyezetek. A közéjük ékelődő vasúti
megálló és környéke, valamint a vasút menti övezet alacsony lakosságszámú területek nagy
kiterjedésű barnamezős ipari, kereskedelmi, közlekedési és egyéb infrastrukturális, sport-,
kegyeleti és tartalékterületekkel, szerves kapcsolatokkal a városközpont irányába. A nyugati
városrész a Bicskéről kivezető Tatai út és az 1-es főút közé ékelődik, a városközpontból is jól
megközelíthető kertvárosias lakóterület, vegyes funkciókkal, fejlett kereskedelmi és
közszolgáltatásokkal.
A 9 külterületből 7 lakott (jelentősebb számban a Galagonyás, a Baboshegy és az Előhegy
részeken élnek – 40-180 fő), az IVS 5 csoportban különbözteti meg ezeket. Északon mező- és
erdőgazdasági területek (Csordakút), az M1 ipari park, az M1 menti gazdasági és iparterületek,
illetve a szőlőhegyi területek találhatók (Galagonyás, Baboshegy, Előhegy). Részben Nyugaton
és Keleten, illetve Délen helyezkednek el a mezőgazdasági jellegű Déli külterületek (M1
autópálya-mérnökség, Máléhegy, Külterület). Az északi külterületeket település(rész)ek
(Csabdi, Óbarok és Nagyegyháza), az M1-es autópálya és az 1-es főút választja el részben
egymástól, részben a város belterületétől is. A Déli külterületek a vasútvonaltól délkeletre
elhelyezkedő városrészekből (Telep, Bihar utca környezete) és Felcsút irányából érhetők el
közvetlenül. A külterületek vegyes funkciójúak, több szempontból is jelentős épített és
természeti értékeket hordozó övezetek (pl. földművelés, gyümölcstermesztés, állattartás, ipari
termelés, kereskedelem és szolgáltatás, természetvédelem, kulturális örökségek, turizmus), ami
mindenképpen a CLLD beavatkozások célterületévé emeli ezeket is.
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Bicske város közigazgatási területe – a CLLD akcióterület – földrajzi szempontból ma már
koherensnek tekinthető, mivel az elkülönült és társadalmi-gazdasági szempontból is eltérő
jellemzőkkel rendelkező – korábban részben egybevont települések – városrészek, elszakadva
a várostól, (ismét) önálló településekké alakultak 1990-ben és 2000-ben (Csabdi, Óbarok). Így
egy viszonylag kompakt, egységes városterület alakult ki, ami a társadalmi-gazdasági mutatók
tekintetében homogén módon pontszerű értéket képviselve jelenik meg a térségi elemzésekben,
általában az országos és megyei fejlettségi átlagok környékén vagy kisebb mértékben felettük
teljesítve. A városrészek lehatárolásánál szempont volt, hogy a városrészek közti kapcsolatok
bővüljenek a fejlesztések révén, a települési szintű integráció javuljon, és a fejlesztések úgy
valósuljanak meg, hogy a különféle funkciók egymást nem zavarják. A tervezett CLLD
közösségi fejlesztések is igazodnak ezekhez a szempontokhoz.
Bicske Város Önkormányzata 2010 óta tagja a Völgy Vidék Közösségnek, amely LEADER
helyi akciócsoportként (HACS) összefogja a bicskei járás településeinek nagyobb részén a
vidékfejlesztési kezdeményezéseket (Alcsútdoboz, Csabdi, Etyek, Felcsút, Mány, Óbarok,
Tabajd, Vértesacsa). A bicskei járás településeinek kisebb, nyugati részére a Vértes-Gerecse
LEADER HACS illetékességi területe terjed ki (Bodmér, Csákvár, Gánt, Szár, Újbarok,
Vértesboglár). Az elmúlt években több alkalommal valósultak meg együttműködések a város
önkormányzata, civil szervezetei és vállalkozásai, valamint a helyi akciócsoportok között,
zömében kulturális területen (közös rendezvényszervezések, képzések, konferenciák, fórumok,
helyi termék vásárok). A szomszédos településekkel és szervezeteikkel megvalósult térségi
együttműködési projektek szélesebb spektrum mellett, jelentősebb múltra tekintenek vissza.
Ezek közös kulturális tematika, infrastrukturális fejlesztés, intézmény- vagy szolgáltatásfenntartás, illetve az ezekben való együttes érintettség vagy érdekeltség alapján valósultak meg
az elmúlt évtizedekben (pl. nemzetközi és hazai rendezvények, kistérségi társulás, egészségügyi
központ, oktatási és szociális szolgáltatások, intermodális csomópont stb.).
A HKFS céljainak megvalósításához az erőforrások kritikus tömege rendelkezésre áll a
városban, mivel az állandó népesség száma az elmúlt három évtized negatív országos
népesedési tendenciái ellenére sem csökkent érdemben, hanem – mindkét irányba történő
kisebb kilengések mellett – stabilizálódott 11-12 ezer fő között (2015-ben 11.891 fő). A
kedvező földrajzi fekvés is jelentős mértékben járul hozzá az átlagot meghaladó fejlettségi
szinthez és társadalmi-gazdasági helyzethez, egyúttal a helyi erőforrások rendelkezésre állása
és mozgósítási képessége nagymértékben befolyásolja pozitív irányba a térség lehetőségeit és
kilátásait is. Évszázadok óta jellemzi a Bicskére és térségére is kiterjedő tágabb körzetben
kialakult gazdasági szerepkört a városellátó jelleg Budapest és agglomerációja vonatkozásában.
A város és a térség termékeinek és szolgáltatásainak nagyobbik részét a közeli nagyváros és
körzete igényei hívták életre, és tartják fenn ma is. A társadalom átalakulásával, a szokások
megváltozásával, a lakosság költözési irányainak és tendenciáinak átalakulásával azonban
ennek a mérséklődése tapasztalható, és ez prognosztizálható a jövőre tekintve is. Ezt a
folyamatot támogatják a HKFS céljai is a megfelelő helyi kulturális és közösségfejlesztési
eszközök alkalmazásával (pl. térségi társadalmi-gazdasági szolgáltatások, mobilitás, virtualitás,
térségi rendezvények, rekreációs fejlesztések).
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3. Fejlesztési szükségletek és lehetőségek
3.1 Helyzetfeltárás
3.1.1 Térszerkezeti adottságok
Bicske város Fejér megye északi részén helyezkedik el, Komárom-Esztergom és Pest megye
közvetlen szomszédságában, hármas megyehatáron. A Bicskei járás Fejér megye két
funkcionális térséghez is kapcsolódik, a budapesti agglomeráció tágabb vonzáskörzetéhez és a
Velencei-tó – Váli-völgy – Vértes térséghez egyrészt a foglalkoztatási és lakó-, másrészt a
rekreációs funkciók egyre erőteljesebben megnyilvánuló kötődései mentén. A város területe
nem része az Budapesti Agglomerációnak, de a fővárossal és környezete településeivel minden
területen igen szoros a kapcsolata. Ez főként a társadalom és a gazdaság működése terén
nyilvánvaló, mivel a szuburbanizációhoz és az ingázáshoz kapcsolódó folyamatok évszázadok
óta meghatározók Bicske életében, a rendszerváltozást követően napjainkig pedig jelentős
változásokon mentek keresztül.
Bicskének a hazai településhálózatban betöltött szerepére legközvetlenebbül a
településhierarchiában elfoglalt pozíciója utal, amely főként az alapfunkciók (települési
szolgáltatások, intézmények, infrastruktúrák
és
tevékenységek)
számosságától,
változatosságától és a jövedelemszerzés lehetőségeitől függ. De ez az idő múlásával is változik:
a település 1773-ig például falu volt, 1773-tól 1871-ig mezőváros, majd nagyközség. Közben
1688-tól 1877-ig járási székhely, majd 1946-ig a váli járáshoz tartozott, míg 1947-től 1983-ig,
a járások megszűnéséig, ismét járási székhely volt. Megyei hovatartozása is többször változott:
a korai századokban Fejér megyéhez tartozott, majd 1543-1647 között Komárom megye része
volt, és csak 1693-tól folyamatosan újra Fejér megyei terület. 1984-től városi jogú nagyközség,
1986-tól város.
Jelenleg Bicske a hazai településhierarchiában teljes körűen ellátja az alap- és részben a
középfokú közintézményi és egyéb városi szolgáltatásokat a mintegy 35,5 ezer fős bicskei járás
központjaként a hozzá tartozó 15 település vonatkozásában (köztük két város, Bicske és
Csákvár). Közép- és felsőfokú intézmény- és egyéb szolgáltatás-ellátottsági szempontból
azonban hiányosak a funkciói, ezeket a közeli nagyobb települések pótolják (elsősorban
Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár). A jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása terén a
KKV és az állami-önkormányzati szektor mellett a városban megtelepedett legnagyobb
foglalkoztató vállalkozások járnak az élen (Vincotech, Spar, Magyarmet, Bicskei Mg. Zrt.,
Technocar, Vivber, Zöld Bicske, Bicskei Eü.-i Kp., Huonker, Steiner, GKSZ).
A térszerkezet másik meghatározó eleme az elérhetőség, mely szempontból Bicske nagytérségi
helyzete kedvező, mivel közvetlenül az 1-es számú vasúti fővonalon – amely fizikailag és
virtuálisan is kettéosztja a várost – és az M1-es autópálya mellett helyezkedik el. Ezek gyors
összeköttetést biztosítanak a legfőbb európai piacokkal, valamint Budapesttel és annak
környezetéből a keleti térségekkel egyaránt. A főváros, valamint az autópályák és a nemzetközi
repülőtér közelsége szintén hozzájárulnak a város kedvező fekvésből fakadó kiemelt helyzeti
előnyéhez. A bicskei autópálya-csomópont a járás legtávolabban fekvő településétől is
mindössze 18 km-re van, de Óbarok és Nagyegyháza között – az autópálya menti benzinkutak
mentén – is találhatók fel- és lehajtók. Emellett igazán az 1-es számú főútnak van privilégiuma
Bicske város életében: kiemelt szerepet kap a térségi kapcsolatok terén, mivel csak ezen
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keresztül közelíthető meg az M1-es gyorsforgalmi út, valamint a megyeszékhely felé irányuló
déli és az északi irányokba transzverzális összeköttetéseket biztosító 811-es és 102-es számú
főutak is. A közúthálózat jellegéből adódóan átmenő forgalomról nem lehet beszélni a város
életében, mivel az 1-es számú főút elkerüli a települést, dél felé pedig nincs kiépített mellékútja
a várostesten keresztül. Ugyanakkor a vasútállomás a város déli felén helyezkedik el, amely
csak a belterületen keresztül közelíthető meg, így jelentős a környező forgalom. Ezek alapján a
város belső forgalma egyértelműen központi szerep generálta célforgalom (ügyintézés,
munkahely, eszközváltás, vásárlás).
3.1.2 Környezeti adottságok
Bicske közigazgatási területén két nagytáj találkozik, a városterület északi része a Gerecsevidék, déli része a Bicske-Zsámbéki medence (Etyeki dombság) tájegységhez tartozik. Az
erősen tagolt, karsztos, eróziós északi rész és a mérsékelten tagolt, enyhén hullámos déli
dombsági terület alapvetően határozzák meg a természeti, morfológiai és talaj-adottságok, a tájés területhasználat és a tájkép kettősségét. Ennek köszönhetően a természeti területek és a
mezőgazdasági táj harmonikus egységet képez a város környezetében, kedvező egyensúlyaik
alakultak ki. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő északon a gerecsei terület
egésze és délen a Szent László-patak völgye a kapcsolódó ökológiai hálózati elemekkel. A
város külterületeit három Natura 2000 terület érinti: délre a Pócalja, valamint északra a DéliGerecse és a Gerecse. Az országos védelem alatt álló Vértesi Tájvédelmi Körzet is eléri a várost,
továbbá a közigazgatási területhez 3 törvény erejénél fogva védett forrás tartozik. A Batthyánykastély kertje műemléki védettséget élvez és rendelettel (31/2011.) védetté nyilvánított helyi
jelentőségű védett természeti terület, de több további terület is méltó lenne természetvédelmi
oltalomra (pl. Váli-víz és mellékága tórendszerének térsége, Szent László-víz völgye, Telepi tó
térsége, Lóingató-hegy sziklái).
A város Zsámbéki-medencéhez tartozó déli térszíneit igen kedvező víz- és tápanyaggazdálkodású mészlepedékes csernozjom talajok borítják, kedvező mezőgazdasági hasznosítási
lehetőséget nyújtva. E külterületeket jelentős mértékben érinti az OTrT által lehatárolt kiváló
termőhelyi adottságú szántóterületek övezete, míg az északi részen a kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület és az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetei vannak jelenkisebb
mozaikokban. Jelentős a város tájképvédelmi érintettsége is. A kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület övezete a város nagy részén korlátozza a lehetséges
területhasználati módok körét. Az országos ökológiai hálózat területei főleg a település északi
részét érintik, de magterülete megtalálható a vízfolyások mentén, a város délkeleti részén is.
Az M1-es autópályától északra erdő uralkodik a tájhasználatban, a nagyobb erdők és a kisebb
erdőfoltok, erdősávok között mozaikosan, közepes méretű telkeken jelenik meg csak a
mezőgazdasági hasznosítás (döntő részben gyepterületek). Az autópályától délre eső
külterületeken ugyanakkor nagytáblás szántó művelés jellemző (elsősorban gabonafélék). A
belterülettől északkeletre és délkeletre az Etyeki borvidék budai körzetének részét képező
Baboshegy, Galagonyás és Máléhegy területén kertgazdálkodás, nagyobbrészt szőlőművelés
folyik kisméretű, keskeny telkeken. A Szent László-patak menti kisebb vizes területek
mutatnak még tájképileg egységes karaktert. A patak keskeny völgye több tavat is felfűz vizes
élőhelyekkel. A völgyzárógátakkal kiépített halastavak a gazdasági és turisztikai hasznosítás
mellett lehetőséget biztosítanak a megfelelő vízszintszabályozásra is.
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A környezet állapotára jellemző, hogy elemei közül a felszíni vizek, közte a Szent Lászlópatak vízminősége megfelelő a városban és térségében, az időnkénti magas vízállás esetenként
árvízveszélyt jelent (2010-ben például 20 lakóházat veszélyeztetett az árhullám és több családot
ki is kellett költöztetni), de forráshiány miatt a megfelelő védelem kialakítása máig
megoldatlan. A felszín alatti vizek védelme érdekében a nyílt karsztterületek és az
ásványvíztermelés hidrogeológiai védőterülete lehatárolt. A belvizek levezetését belterületi
csatornák biztosítják. Talajszennyezés nem jellemző, belterületen a kiépült csatornahálózatra
történő további rákötések ösztönzésével csökkenthető, külterületen pedig a gazdálkodás
gondosságának javításával (trágyázás, növényvédelem). A város levegőminősége jó, a
légszennyezettségi állapot megfelelő. Jelentős ipari eredetű zajforrás nincs. A szelektív
hulladékgyűjtés városi és térségi rendszerének teljes körű megoldása folyamatban van. A térség
ásványi nyersanyagokban gazdag, a közigazgatási terület nyugati részén barnakőszén-telepek
és bauxit található (Óbarok-nagyegyháza felé), de kitermelésük ma már nem jellemző (a
bányatelkek tájrendezésének problémái miatt tájsebek előfordulnak).
Bicske legjelentősebb belterületi zöldfelülete a Kossuth tér közterülete, a Batthyány-kastély
közel 13 ha-os angolparkja és az alulhasznosított mintegy 6 ha-os Bicske Szíve Park. A
városközpont zöldterülete nemrég újult meg, a kastélypark rekonstrukciója szintén lezajlott, és
az épület-komplexum főfunkció szerinti (gyermekvédelem) bővítése is tervezett. A kastély és
az angolpark kiállítások, kulturális és szabadidős programok színtere is. Ezek mellett a
közparkok száma csekély, ezért a rendezési terv új zöldterület kijelölései egyúttal alkalmas
színterei lehetnek a tervezett CLLD közösségi fejlesztéseknek is. A település egészét tekintve
a zöldfelületi ellátottság kiegyensúlyozott, alacsony az intenzíven beépített területek aránya, a
hagyományos településszerkezet részeként a nagy telekkel rendelkező ingatlanok aránya
dominál, ahol kiegészítő kertművelés zajlik.
A tájhasználati és környezeti konfliktusok sem kiterjedésüket, sem erősségüket tekintve nem
jelentősek, kezelésük ugyanakkor előnyös hatásokkal járna a város és lakói számára (pl. egykori
laktanya területe, 1-es út levegő és zajszennyezése, degradált és rekultiválás alatt álló területek,
elszórt ipari és turisztikai létesítmények szabályozása). Bicske nagyobb része kompakt
egységként jelenik meg, az ember és a táj kapcsolata megfelelő. A természetvédelmi területek
jelentős korlátozást nem jelentenek, ugyanakkor a kedvező természeti adottságok (szőlőhegyek,
tavak, északi erdős terület), a város jó elérhetőségére alapozva, kiváló lehetőséget nyújtanak a
CLLD közösségi vagy egyéb szabadidős fejlesztésekhez (pl. borászat, gasztronómia,
természetjárás, aktív időtöltés).
3.1.3 Kulturális erőforrások
Bicskén jelentős szerepe van a hagyományoknak és a kultúrának a helyi identitás
kialakulásában és fejlődésében, melyek ápolása és megélése a lakosság és a közösségek
mindennapjainak része. A térség évezredek óta lakott, és már a magyar honfoglalás előtt is
voltak itt települések. A Bykchei család 1258-tól kezdődően gyarapította birtokait a környéken:
a település Bicske (Bykche, Biccke, Bykcze, Biczke, Bitske) néven 1306-ban már biztosan
létezett, amikor Botond leszármazottai a bicskei birtokukon engedélyt kaptak vámszedésre. A
nyugati országrésszel Budát összekötő kereskedelmi út átvezetése a falun hozta meg a gyorsabb
fejlődést, és más családok is megtelepedtek. I. Ulászló 1443-ban még pallosjoggal ismerte el
hívei, Bicskei János fiai hűségét, akik a hatalmi harcok folytán később azonban végleg
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elvesztették itteni birtokaikat. Ezt követően a 16. sz. elejéig a földesurak sűrűn váltogatták
egymást (Rozgonyi, Egerváry, Kanizsay, Buzlay, Zalay, Pálffy). A mohácsi vész után Bicske
és vidéke is török uralom alá került, felégették, és az 1500-as évek végén is teljesen elpusztult,
de néhány év alatt mindig újjáépült. 1619-ben lett a Széchy és a Batthyány-család a birtokos.
Utóbbiaké végleg 1642-től lett a környék, amit 1713-ig zálogosok bírtak (pl. a Zichyek). A
hódoltság végén a falu békésen gyarapodott, de a török elleni felszabadító háborúban ismét
elpusztult, gazdái jelentős kedvezmények juttatása révén telepítették újra.
A Batthyányk 1713-tól kezdve belterjes gazdálkodást és jelentős fejlesztéseket valósítottak meg
(a kastélyt a nádor építette 1754-55-ben), de az évszázad második felében külföldön éltek.
Batthyány Kázmér azonban egy polgárosultabb világ megteremtésén dolgozott 1828-tól
kezdődően ismét Bicskén, amelyet igazi gazdasági és kulturális központtá tett. A 18-19.
században a közeli Vértes és Gerecse alapozta meg a fejlődést az erdei munkák, a mészégetés
és a kőbányászat lehetőségének biztosítása révén. A kézműipar is gyorsan fejlődött, sok
kisiparos dolgozott a községben. Később a vasút 1884-es megnyitása adott további kiemelt
jelentőséget a városnak megteremtve a budapesti munkavállalás lehetőségét is. A birtokot a
szabadságharc utáni elkobzásból 1860-ban kapták vissza a Batthyányk, de eladták azt, és az
egymást váltó tulajdonosok után 1912-ben tértek vissza ideiglenesen. 1928-ban az állam vette
meg és átadta a székesfővárosnak gyermekotthon céljaira.
A röviden jelzett történelmi és kulturális hagyományokra építkezve Bicske ma is sokszínű
kulturális élettel rendelkezik, amely a CLLD eszköz megvalósítása szempontjából kiemelten
fontos terület. A kultúrát a városban a hagyományok és a programok terén gazdagság, az
infrastruktúra, a szolgáltatások és a színvonal vonatkozásában ugyanakkor kisebb-nagyobb
hiányosságok jellemzik. Az év minden időszakában nagyszabású és változatos kulturális
programok érhetők el különböző közösségi helyszíneken, de a közművelődés terén elsősorban
a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár intézményben, illetve annak részeként a
Petőfi Művelődési Központban, valamint a Nagy Károly Városi Könyvtárban. Továbbá a
Batthyány-kastélyban és annak parkjában, a sporttelepen és a városi köztereken – főként a
Kossuth téren és a Bicske Szíve Parkban –, valamint a helyi közösségek tereiben (pl. Fiatalok
Háza, egyéb közintézmények, Bihari-Kinizsi utcasarok, Báder helytörténeti gyűjtemény és
bormúzeum).
Bicskén a rendszeres művelődési foglalkozások száma 750-1000 között alakult az elmúlt
években, a kulturális rendezvények száma növekvő, 2014-től kezdve meghaladja az évi 200-at,
amelyeken 2006 óta váltakozó számban, de mintegy 36-57 ezer fő vesz részt évente. Az alkotó
művelődési közösségek száma meghaladja a 20-at (22-23), együttes taglétszámuk a 400 főt.
Mintegy 10-12 kulturális területen tevékenykedő civil szervezet (a városban székhellyel
rendelkező 22 civil szervezet fele), továbbá számos hagyományápoló, művészember, alkotó
foglalkozik szintén programok, rendezvények, események szervezésével, elsősorban a tagjaik,
a követőik, a helyi közösségek vagy a nagyobb nyilvánosság számára. Ugyanakkor az IVS
majdnem minden városrészben a közösségi terek és helyszínek hiányát, mint gyengeséget
veszi számba a településrészi SWOT elemzésekben (Városközpont, Telepi lakóterület, Vasúti
megálló környéke, Nyugati lakóterület), amely felfokozott igényt jelez új közösségi térszínek
kialakítása és a meglévők kulturált közösségi terekké, helyszínekké fejlesztése kapcsán.
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A jelenlegi bicskei Petőfi Művelődési Központ épülete 1929-ben épült szálloda, vendéglő,
kaszinóként. A II. világháborút követő helyreállításától kezdve (1948) működik művelődési
otthonként az épület, amely legutóbb 1991-ben esett át teljes körű felújításon, így ma már csak
részben felel meg az elvárásoknak (pl. beázás, színpadi kiszolgáló helyiségek, színpadi parkoló,
raktár, további kiállítótér hiánya, elavult nyílászárók, szellőztetés, hiányzó hűtéstechnika). A
művelődési központ falai között a városi rendezvények mellett helyet kapnak a különböző –
nem feltétlenül bejegyzett – közösségek tanfolyamai, klubjai, kiállításai, szakkörei,
összejövetelei, amelyek – egy tízezer fős kisvárosi közösséget és a kapcsolódó térségi
lakosságot is alapul véve – kifejezetten színesek, közülük – az intézmény esemény-naptára
szerint – minden napra több (3-4) is jut. Ezek közül az állandó jelleggel működő klubok 2016ban a következők voltak (40 féle!): baba-mama klub, ringató, csiribiri torna, két gyermek
néptánccsoport, mazsorett csoport, akrobatikus rock and roll, sakk szakkör, „őrangyal” klub,
játszóház, családi vasárnap, hastánc, zumba, felnőtt néptánc csoportok, boldogság klub, öt
nyugdíjas klub, női regeneráló torna, mozgáskorlátozottak klubja, „újra munkában” klub,
fazekas klub, kézműves klub, képzőművészeti kör és kreatív műhely, „fabrika” szakkör, népi
díszítőművészei szakkör, „fürge ujjak” klub, kertbarátok köre, állatbarát és természetvédelmi
szakkör, nótakedvelők klubja, kamarakórus, fotóklub és helytörténeti fotószakkör, két filmklub,
filmes kreatív műhely, színházbarátok köre.
A multifunkcionális nyitott terek és a kisebb helyiségek mellett színház- és kiállítóterme is
van az épületnek, amely lehetővé teszi komplex kulturális szolgáltatások nyújtását. Több, a
várost és környékét érintő térségi rendezvény és program lebonyolításának is otthont ad, melyek
közül kiemelkedik az 1979-ben indult a Bicskei Napok rendezvénysorozat. A város másik
jelentős kulturális eseménysorozata a Kastély Estek nyári fesztivál, ami 10 éves múltra tekint
vissza. A fontosabb további rendszeres események Bicske kulturális életében a következők:
állami ünnepek, roma napok, húsvéti, adventi és karácsonyi programok, szilveszteri műsor,
újévi koncert, farsang, szüreti fesztivál, rock koncertek, ideiglenes művészeti kiállítások,
országos és helyi akciók és programok (pl. „Bicske, a virágzó város”, „A legszebb
konyhakertek”, „Te szedd”, Kihívás Napja, Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap, Kutatók
éjszakája, Torkos csütörtök, babafa ültetés, fásítás-virágosítás, stb.). Minőségi kultúraközvetítő
szerepre utal, hogy a bicskei művelődési központ 2016 eleje óta „Minősített Közművelődési
Intézmény”, amely kitüntető cím azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható,
amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak.
A Nagy Károly Városi Könyvtár a könyvtári és egyéb kiegészítő szolgáltatásait egy 2005-ben
felújított és akadálymentesített épületben, fejlesztésre szoruló eszközállomány mellett nyújtja.
Lehetőség nyílik dokumentumok helyben használatára és kölcsönzésére (leltári állománya
mintegy 67 ezer egységből áll, amely jelentősebb évenkénti váltakozás mellett átlagosan 3-400
elemmel bővül egyik évről a másikra). Továbbá az EU információs dokumentumtár
igénybevételére, helyi rendeletek, jegyzőkönyvek, jogtár elérésére, számítógép- és
internethasználatra (eMagyarország Pont), valamint szkennelésre, nyomtatásra, fénymásolásra
és faxolásra. Az állomány gyarapítására mintegy 2,5 millió Ft jutott 2015-ben. A felnőtt- és
gyermekkönyvtári programok és a kapcsolódó szolgáltatások köre folyamatosan bővül (pl.
cimbora programok, őszi könyvtári napok, irodalomnépszerűsítő rendezvények, papírszínház,
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diafilmvetítés, bábozás, könyvtárhasználati és helyismereti vetélkedők, szabadidős
foglalkozások). A mintegy 2000 fő aktív beiratkozott 42-45 ezer könyvtári egységet kölcsönöz
ki évente. A beiratkozottak fele 14 év alatti, és számuk folyamatosan nőtt az elmúlt években a
bővülő gyermekkönyvtári programoknak köszönhetően. Növekvő igény mutatkozik továbbá
családi programokra, könyves játszóházakra, szülőkkel könyves környezetben eltöltött
minőségi időtöltésre. Népszerű a távoli, nyitvatartási időtől független könyvtárhasználat, a
honlapon keresztül történő kereséssel, a hosszabbítás és előjegyzés lehetőségével egyre több
könyvtárhasználó él, az ezeket használók száma meghaladja a 20 ezret.
A városban havonta jelenik meg a Bicskei Újság, melyet minden háztartás részére eljuttat az
önkormányzat. A lapban az elmúlt időszak fontosabb információi, fejlesztései és beruházásai,
valamint a megvalósult városi rendezvények, programok közelebbről megismerhetők, de a
várható kulturális események meghívói is helyet kapnak. Bicske önkormányzata az elmúlt
években sokrétű nemzetközi testvér-települési kapcsolati rendszert alakított ki kulturális
területen. A németországi Altshausen városával és a romániai Tusnádfürdő ill. Réty
településekkel kötött együttműködési megállapodást. A kialakított kapcsolatok kiemelkedő
lehetőséget nyújtanak a testvértelepülések kultúrájának, történelmének és hagyományainak
megismerésére, továbbá meg lehet tapasztalni a közösségi szolgáltatások területén kifejtett
erőfeszítéseiket, városfejlesztési programjaikat, gazdaságfejlesztési lehetőségeiket és
módszereiket, oktatási, szociális, sport és civil munkájukat, az e feladatok korszerű ellátását,
stb. A városvezetés törekszik arra, hogy a nemzetközi programokat elsősorban pályázati
forrásokból finanszírozza.
3.1.4 Közszolgáltatások
A város közszolgáltatásainak alapját az a kapcsolódó közösségi intézmény-, infrastruktúra- és
eszközrendszer jelenti, melynek tagjai, elemei nagyobbrészt az állam, a városi önkormányzat,
annak gazdasági társaságai, az önkormányzati társulások és a kisebbségi önkormányzat
költségvetésében szerepelnek, hatókörébe tartoznak (tulajdon, fenntartás, üzemeltetés,
kezelés). Kisebb részben civil vagy magánszolgáltatók közreműködésével vehetők igénybe.
Önkormányzati költségvetési intézmény a művelődési központ és könyvtár, a tanuszoda, a
fiatalok háza, a városi bölcsőde és óvoda, a városi konyha, a tűzoltóság, míg önkormányzati
társulási a családsegítő és gondozási központ. Ezek mellett jelentősebb szerepekkel a Bicskei
Gazdasági Szervezet (köztisztaság, parkfenntartás, karbantartás, piac-üzemeltetés, állati
hulladékgyűjtés), a Zöld Bicske Nkft., a Fejérvíz Zrt., a háziorvosok és az ügyelet, a Bicskei
Egészségügyi Központ Nkft., az Elektrokomfort Kft. (kábeltévé), az E.On, a Kémény Zrt., a
posta és a közlekedési társaságok, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nkft., a BicskeCsabdi-Mány Víztermelő és Szolg. Kft. ill. a Bicskei Torna Club vesznek részt köz- ill. alapvető
közösségi szolgáltatások nyújtásában (üzemeltetés), részben önkormányzati oldalról. Az állam
az általános és középiskolák, járási hivatal, a kormányablak, a járásbíróság, a rendőrség, a
földhivatal, a mentőállomás, a befogadó állomás, a katasztrófavédelem (tűzoltóság) terén van
jelen erőteljes szerepekkel, míg az állami tulajdonú Batthyány-kastélyt a főváros használja és
üzemelteti gyermekotthonként, ill. az állandó kiállításokat.
A város 3 csoportos bölcsődéjének (34 férőhely) és 19 csoportos óvodájának (3 tagóvodában
441 férőhely) a kihasználtsága megfelelő az elmúlt évek adatai alapján (2014-ben 108% és
98%). Az alapfokú oktatási intézményekben (4 általános iskola, tanoda, művészeti iskola)
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tanulók száma azonban folyamatosan csökken 2001 óta (jelenleg mintegy 1000 tanuló). A város
alapfokú oktatási hatóköre kiterjed a járás legközelebbi falvaira. Az általános iskolákba más
településekről tanulni bejárók aránya 16-18% között alakult az elmúlt tanévekben. Az
önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a cigány nemzetiségű gyermekek óvodai és iskolai
integrációjára. Ennek keretében a romák által nagyobb arányban lakott településrészen működő
Bihar utcai óvodát korában bezárta a szegregáltság oldása és a hátrányos helyzetek kezelése
érdekében. Az ide járó gyermekeket arányosan elosztotta – és helyi buszjárat szállítja – a város
másik három intézményébe. Továbbá két iskolát érintően is integrációt és felzárkózást segítő
intézkedéseket hajtott végre a 2011/12-es tanév elején (hátrányos helyzetű gyermekek
osztályonkénti és tanulócsoportonkénti arányos elosztása, új pedagógiai program és szakmai
koncepció). Ennek sikere alapján mára jelentős tapasztalat halmozódott fel.
2011-től kezdődően a Real-tanodában (Felcsúti Szociális Sportiskola az Egyenlő Esélyekért)
mintegy száz rászoruló – nagyobbrészt bicskei, részben roma származású − gyermek társadalmi
beilleszkedését segíti a sport (futball és kosárlabda) a környezettudatos nevelés és a szociális
segítségnyújtás révén. 2013-tól a városban működik egy ún. roma tanoda is (Kerecsendi Kiss
Márton Emlékház) példaértékű civil szervezeti, önkormányzati és kisebbségi önkormányzati
együttműködésben egy előbb bezárt, majd megújított óvodaépületben (amely 1938-ban
eredetileg az ország első cigány iskolája volt, és ahol az alapító, Kerecsendi Kiss Márton, 1944ig tanított). A tanoda pályázati – és a pályázatok közti átmeneti időszakban – önkormányzati
támogatások segítségével felzárkóztató-programot hajt végre a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, zömében roma gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése
érdekében. Az intézmény 2016 őszén 30 millió Ft-ot nyert az EFOP keretében működtetésre,
amely így 2018-ig ismét nagyobbrészt pályázati forrásból biztosítható.
A középfokú oktatás terén a városban jelenlévő 3 intézmény (Vajda János Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola, József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Pannon
Középiskola és Szakiskola) tanulóinak száma évek óta folyamatosan csökken (2010-14 között
például 390-ről 330-ra). Jelenlegi képzéskínálatukat (eladó, marketing, üzleti adminisztráció,
rendvédelem, virágkötő, humán és nyelvi területek) olyan irányba célszerű fokozatosan
átalakítani, amely sokkal jobban épít a helyi-térségi vállalkozói igényekre (fémmegmunkálás,
finommechanika, elektronika, agrárium, élelmiszeripar, húsfeldolgozás), ezzel is támogatva az
itt végzett tanulók bicskei elhelyezkedésének lehetőségét. A 14-18 év közötti városi fiatalok
nagyobb része nem Bicskén jár iskolába, ugyanakkor a bicskei középfokú intézmények vonzása
túlmutat a járáson, a nappali tagozatosok több mint 60%-a más, nagyobbrészt a környező, de
részben a távolabbi településekről jár be. A felsőoktatásban résztvevők számára diplomát
kínáló intézmény csak a közeli nagyobb városokban (Budapest, Tatabánya, Esztergom,
Székesfehérvár) vagy Zsámbékon, Piliscsabán érhető el.
Az egészségügyi alapellátás 6 háziorvosi és 2 házi gyermekorvosi körzettel van jelen a
városban. A háziorvosokra egyenként 1486 lakos jutott átlagosan 2014-ben, amely mintegy 20
százalékponttal múlja alul a járási, de némileg a megyei és az országos átlagot is. A háziorvosi
orvosi ügyelet társulás keretében biztosított a járás 11 településére kiterjedően (Bicske,
Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál és Vértesacsa).
Szakrendelések a járóbetegek számára 1973 óta működnek a városban intézményesített keretek
között. A nemrég megújult egészségügyi központban a szakellátások száma megduplázódott az
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utóbbi években (ma már több mint 20 féle érhető el), és kibővült az orvosi eszközpark, a
kapcsolódó szolgáltatások köre is (pl. gyógytorna, fizioterápia, labor). Az intézmény
működését alapítvány is segíti (Bicske Járóbeteg Szakorvosi Ellátásáért Kh. Alapítvány). Az
önkormányzat – az intézmény, a háziorvosok, a védőnők és a civil szervezetek hathatós
segítségével – minden évben lehetőséget nyújt kiegészítő szakrendelések és szűrővizsgálatok
igénybevételére a lakosság egészségi állapotának felmérése céljával. Részben az ingyenes
egészségnap keretei között, részben mobil szűrőjáratok és kihelyezett rendelések szervezésével.
Az OMSZ Bicskei Mentőállomása az 1960-as évek közepén létesült. A közel 30 fős állomány
(közte 2 orvos és 6 mentőtiszt) jelenleg két mentőautóval (egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi)
látja el a szolgálatot Budapest-Tatabánya-Székesfehérvár között, 15 településen. A
fekvőbetegek ellátása nagyobbrészt a környező megyei és a fővárosi kórházakban történik. A
védőnők 5 területi és 2 iskolai körzetben tevékenykednek. A városban 3 gyógyszertár működik.
Bicskén a leggyakoribb halálokok a keringési rendszer megbetegedései, a daganatos betegségek
és a gasztrointestinális rendszer zavarai közül kerülnek ki, amely jelentősebb arányban nem tér
el az országos arányoktól.
2013 óta a szociális alapszolgáltatásokat a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás biztosítja – a korábbi mikrotársulási formában
működő ellátások integrálásával – térségi hatókörben (Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi és Óbarok).
Az idősek nappali intézményének kapacitáskihasználtsága 2004-2008 között az ötödére
csökkent, 2010-re azonban ennek a két és félszeresére nőtt, azóta pedig egy körülbelüli
’félüzemen’ stabilizálódott. Miközben a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó városi
intézmény 2012-ben bezárt. Az önkormányzat emellett számos pénzbeli és természetbeni
ellátást biztosított a rászorultak számára az elmúlt években a jogszabályok biztosította keretek
között (pl. lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, közgyógyellátás, átmeneti
segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkeztetési térítési díjtámogatás, időskorúak
járadéka stb.). Ezeket 2015-től részben a járási hivatal állapítja meg, részben megszűntek,
illetve átalakultak az új önkormányzati szociális rendelet céljai és feltételei szerinti települési
támogatássá. A városban a KézenFogva Alapítvány is működtet egy ápoló-gondozó otthont az
értelmi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak, pszichiátriai betegek, vakok, siketek számára. Az
esélyegyenlőség terén az önkormányzat 2013-ban fogadta el a helyi programját, mely céljainak
megvalósításához – az intézményi szolgáltatásokon és ellátásokon túl – például Idős Akadémiát
is működtet, és számos más képzést, rendezvényt, eseményt szervez a hátrányos helyzetű
csoportok számára főként a művelődési házban, a könyvárban és az egészségügyi
intézményekben (rendszeresen pl. az idősek, fiatalok, munkanélküliek, kismamák, tartós
betegségben szenvedők, fogyatékkal élők számára).
A rekreációs és sporttevékenységek nagyobbrészt intézményi és szervezett egyesületi keretek
között, kisebb részt magánszervezésben zajlanak főként az oktatási és egyéb intézmények
területén (tornaterem, tornaszoba, sportpálya, sportudvar, kézilabda pálya, konditerem,
tanuszoda, játszókert), a város sporttelepén (labdarúgó pályák, teniszpályák) és egyéb
közterületein. Az infrastruktúra terén a nem minden esetben kielégítő állapotok mellett
jelentősebb hiányosságok is tapasztalhatók, aminek egy részét orvosolni fogja a sporttelep
mintegy 290 millió Ft-ból tervezett felújítása 2016-2017-ben, ugyanakkor jelentős lakossági
igény mutatkozik városi sportcsarnokra, szabadtéri sportparkokra, strandra, horgásztóra,
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szabadtéri kézi-/kosárlabda pályára és sétáló/futópályára is. Hiányzó elemeket pótolva nyitott
meg a tanuszoda 2009-ben (kiegészítő fitnesz és wellness szolgáltatásokkal), készült el a
klubház, valamint a műfüves labdarúgó pályák a sporttelepen. A nagy hagyományokkal
rendelkező legjelentősebb városi sportszervezet az 1912-ben alakult Bicskei Torna Club
jelenleg négy szakosztályt működtet (labdarúgás, kézilabda, tenisz, asztalitenisz), de az amatőrsportnak és az egyéb sportágaknak is vannak egyesületei (egyesületi szakosztályai) a városban
(pl. amatőr tenisz és asztali tenisz, lovassport, kerékpárosok, úszás, vízilabda, futsal, kempó,
horgászat).
Közművek terén az ivóvíz-hálózat teljes körűen kiépített Bicskén, míg a csatornázás egyes
belső utcákban és a külterületeken csak részben megoldott (neuralgikus pontok a Jókai és a
Szent László utca), így a rájuk csatlakozott lakások arányában – 100%-os ivóvíz-hálózati
rákötés mellett – mintegy 10,6 százalékpontos az eltérés (lakossági közműolló). Szükséges a
csatornahálózat és a meglévő 14.500 lakos-egyenérték kapacitással rendelkező agglomerációs
szennyvíztisztító (Csabdi, Mány) bővítése és utóbbi technológiájának javítása, melyre KEHOP
kiemelt projektként 1,3 Mrd Ft áll rendelkezésre, és várhatóan 2017-2018-ban készül el. A
város tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely az elmúlt
években rekultiválta a térség bezárt lerakóit, közte a bicskeit is. Térségi rendszerben
folyamatosan építi ki a szelektív és a zöld hulladékgyűjtés elemeit, melynek részeként
hulladékválogató kialakítása zajlik a városban az Állatvásár téren. Ennek ellenére a települési
szilárd hulladék elenyésző hányada (2,3%) kerül szelektív hulladékgyűjtés keretében
elszállításra. Jelenleg a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el Bicskén – és mintegy 20 másik
településen a tágabb térségben – a lakossági és ipari hulladékszállítási tevékenységet.
3.1.5 Társadalmi helyzetkép
Bicske állandó népességének száma évtizedek óta folyamatosan növekszik szemben az
országos és megyei értékekkel, a 2004-es 11.421 főről 2014-re elérte a 12.337 főt (8%). A
lakónépesség terén már jóval változatosabb a kép, mivel 2007-ben, 2011-ben és 2014-ben is
voltak kisebb visszaesések a városban élők számában, a 2004-es 11.347-es létszám 2014-re
11.891-re emelkedett (4,8%). Ez jelzi, hogy az ideiglenes jellegű vándorlások egyenlege fontos
szereppel bír Bicske életében, amellett, hogy a természetes fogyás is szerényebb mértékű,
mint az országban, Fejér megyében vagy más megyei járásszékhelyeken (sőt egyes korábbi
években még növekedés is tapasztalható volt: 2001, 2005, 2008). A természetes fogyás 2010
óta azonban Bicskén is felgyorsult, éves szinten 2013-ban és 2014-ben már meghaladta a 4
ezreléket. A vándorlási egyenleg jelentősebb mértékben ingadozik évről évre, 2008-ig az évek
többségében azonban még pozitív volt. Ettől kezdve azonban minden évben negatívvá, ráadásul
hirtelen és nagymértékben csökkenővé vált (kivéve 2013): egyes években (pl. 2009, 2014)
meghaladta a 14-15 ezreléket is! A bicskei járás tekintetében azonban a bevándorlás túlsúlya
jellemző, de a megyei járásközpontok egyenlege is pozitív az elmúlt 10 év átlagában (2. ábra).
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2. ábra A természetes szaporodás (bal oldali ábra) és a vándorlási egyenleg (jobb oldali ábra) változása
Bicskén területi összevetésben, 2004-2014 (ezrelék)

Forrás: KSH TEIR

A népesedési folyamatokkal összefüggésben a város népességének elöregedése is jellemzővé
vált, amelynek mértéke azonban ma még mérsékelt. Az elöregedési index értéke jóval az
országos és megyei értékek alatt van (a mutató értéke Bicskén 114-ről 148%-ra nőtt 2004-2014
között), de a járási lakosságnál nem fiatalosabb már a városi. A korszerkezet folyamatosan
tolódik el az időskorúak irányába az elmúlt években már az aktív korúakkal szemben is, de
régebb óta a gyermekkorúakkal szemben: 2004 óta 17,9-ről 20,8%-ra nőtt az idősek aránya, a
2009-es csúcsértékéről, 66,9-ről 65,5%-ra csökkent a 15-59 éveseké, míg 2004-2014 között
15,6-ról 14%-ra a gyermekkorúaké (3. ábra).
3. ábra Az öregedési mutató alakulása (száz 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma, fő, bal oldali ábra) és a
cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség lakossági aránya (%, jobb oldali ábra)
Bicskén területi összevetésben, 2004-2014 és 2011

Forrás: KSH TEIR

A népesség nemek szerinti összetétele kiegyensúlyozott, bár némi arányeltolódás
megfigyelhető az utóbbi 2-3 évben a férfiak irányába, összefüggésben a természetes
szaporodási és migrációs folyamatokkal. A városban a nemzetiségek közül a cigányok aránya
a legmagasabb, meghaladja a lakosság 6,1%-át (670-700 fő; 3. ábra), amely azonban a
különböző becslések szerint (10-20%) jóval magasabb ennél (1500-2000 fő). Zömük
lakóterületi szempontból is szegregáltan, leromlott lakókörnyezetben, alacsony
komfortfokozatú lakásban, egy keresővel rendelkező vagy kereső nélküli családban él az ún.
„cigány pérón”, a vasúti síneken túli városrészben (Bihar utca környezete), azaz a „cigány hídon
túl”. A romáknak nemzetiségi önkormányzata is működik. A német nemzetiséghez tartozók
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aránya 1,6% és további 0,7% körüli az egyéb hazai nemzeti kisebbségekhez tartozóké (zömében
ukránok, szerbek, románok, horvátok, görögök), de az elmúlt 1-2 év migrációs jelenségei és a
letelepedési támogatások következtében közel-keleti, arab és egyéb afrikai nemzeti
kisebbségek tagjai is élnek a településen.
Bicskén magasabb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a 7 éves és idősebb
lakosság körében (27%), mint a megyében vagy az országban, ráadásul értéke még nőtt is az
elmúlt két népszámlálás, ugyanakkor némileg jobb a helyzet a járási viszonylatnál. Ezzel
szemben az érettségivel rendelkezők aránya több mint 7 százalékponttal nőtt 2001-ről 2011-re
(27%), értéke meghaladja a járásit, de elmarad az országos és megyei átlagoktól. Az érettségi
nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők aránya stagnált a két népszámlálás között (20,5%
körül), amely területen azonban – köszönhetően a helyi szakképző-iskoláknak – a város jobban
teljesít a megyénél és az országnál, de kevésbé jól, mint a járás. Az eddigi adatokból adódóan
a 7 éves és idősebb felsőfokú végzettségűek aránya (11,8%, a 25 évesnél idősebbek között
14,6%) jelentősen elmarad az országos és a megyei átlagtól (16-17%), de 2011-re már a járás
lakossága is beérte a várost a felsőfokú végzettség terén. Összességében Bicske lakosságának
átlagos iskolai végzettsége ugyan jelentősebben emelkedett az elmúlt két népszámlálás között,
mivel az érettségivel és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya nőtt, de
összehasonlításban ennek dinamikája nem érte el más térségek értékeinek változását, továbbá
az alacsony végzettségek magas szinten stabilizálódtak és a szakképesítéssel rendelkezők
aránya sem nőtt érdemben, így az átlagos végzettség tekintetében a város lakossága még
mindig relatív elmaradásban van az ország más térségeihez és városaihoz képest.
A foglalkoztatottak aránya 54,6-ról 58%-ra emelkedett 2001 és 2011 között a 15-64 évesek
között, amely némileg kedvezőbb helyzetet teremtett az országosnál, de a megyei és a járási
értékek alatt marad. Ezzel párhuzamosan a nyilvántartott álláskeresők aránya 2% alá süllyedt
2016-ra (szeptemberben 1,64% volt), ami jóval kedvezőbb a térségi adatoknál. Létszámuk
2016-ban 160-250 fő között alakult havi szinten a korábbi évek 500-550 fős szintjéhez képest
(2009-2012). Közöttük a 45 feletti alacsony iskolai végzettségűek jelentősebb mértékben és
tartósan vannak jelen. A 180 illetve 365 napnál hosszabb ideje és a 25 évesnél fiatalabb
nyilvántartott álláskeresők aránya számottevően alacsonyabb, míg a legfeljebb 8 általános
iskolát végzetteké és a 45 év felettieké jóval magasabb a térségi átlagoknál (kivéve járási). A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a megyei és járási átlag körül alakul a városban,
az országos szintet alulmúlva eléri a 35%-ot, ami a Bihar utca és környezete városrészben
azonban 48% felett van (4. ábra).
Bicske foglalkoztatottainak többsége a szolgáltatási szektorban dolgozik, főként a
kereskedelemben, a gazdasági szolgáltatási területeken, az ingatlanügyletek és a pénzügyekbiztosítás vonalán, a személyi és az egyéb szellemi szolgáltatásokban, továbbá több mint
egyharmaduk a feldolgozóiparban, míg a mezőgazdaság elenyésző szerepet játszik a
foglalkoztatásban (~5%). Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban átlag alatti
arányú a foglalkoztatás a városban (20%, térségi átlag 25%; 4. ábra). A naponta más
településekre dolgozni eljáró ingázó foglalkoztatottak aránya közel 52% volt a városban 2011ben, ami növekedett 2001 óta (48%), tehát a környező településeken, főleg a jelentősebb
városokban nagyobb arányban vannak és jöttek létre vonzó új munkahelyek, mint Bicskén,
illetve emelkedett a lakosság mobilitási hajlandósága is tíz év alatt.
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A munkából származó bevételeket, a jövedelmi viszonyokat mutatja és közvetetten az
életminőségre is utal az adófizetők és a megszerzett jövedelem lakosságszámra vetített aránya,
mely téren a térségi átlagok és változási tendenciák környékén alakult Bicske helyzete is az
elmúlt években (100 lakosra 43-41 fő adózó 2010-ig stagnáló, majd csökkenő tendencia mellett,
illetve 2001 óta a 3-szorosára, 900 ezer Ft fölé emelkedett az 1 lakosra jutó nettó belföldi
jövedelem). Miközben csökkent a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya is
4 százalékponttal (38%-ra) – főként az alacsonyabb végzettségekkel rendelkező aktív korúak
körében –, de ez még mindig térségi átlag feletti (38-39%). Mindezek hatására jelentősen javult
a lakosság életminősége a mindennapi anyagiak terén: az itt élők között az országosnál
kevesebb az adóköteles jövedelemmel rendelkező kereső, de ők összességében valamivel
jobban keresnek az átlagosnál (minden 100 bicskei lakosból 17-en keresnek több mint 5 millió
Ft-ot éves szinten). Az életminőséget azonban számos más tényező is befolyásolja, mint
például, hogy hányan, milyen körülmények között, mennyire komfortos, ill. felszerelt lakásban
élnek az emberek, milyen típusú és minőségű tartós fogyasztási cikkekkel rendelkeznek, milyen
a szociális és egészségügyi helyzetük vagy a környezetük állapota, minősége.
4. ábra Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (bal oldali ábra) és az alacsony presztizsű
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlásának változása az aktív korúak között (jobb
oldali ábra) Bicskén területi összevetésben (%), 2011 és 2007-2012

Forrás: KSH TEIR

Bicskén 1000 lakosra kevesebb, mint 350 lakás jut, amely nagyon kedvezőtlen értéknek számít,
30%-kal elmarad az országos és a megyei értéktől, de 10%-kal a járásitól is. A lakásállomány
70%-a összkomfortos, ami meghaladja a megyei járásközpontok átlagát (67%), a komfortosoké
(24%) átlag körüli (25%). A félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások aránya (7,3%)
megyei átlag feletti, de ez az arány jelentősen visszaszorult az elmúlt években a
lakásmegszűntetések és -korszerűsítések következtében, és az érték az országos és járási adat
alatt marad. A lakott lakások 9,3%-a egyszobás, amely szintén csökkent az utóbbi években, és
jelentősebben nem tér el a járási és megyei térségi átlagoktól ill. az országos érték (12%) alatt
marad. 2013 óta a lakások 100%-a hálózati vízvezetékkel ellátott, 96%-a rendelkezik
vízöblítéses WC-vel, 89%-a bekötött a szennyvízhálózatba.
A helyi társadalom térbeli rétegződése terén a kedvező élethelyzetek koncentrálódása
kevésbé (elit lakónegyedek – városközpont belső utcái, nyugati lakóterület), míg a hátrányos
helyzeteké egyértelműen kimutatható a leszakadó társadalmú és leromlott lakókörnyezetű
szegregátum területén (Bihari utca környéke) ill. a szegregálódó, vagy szegregációval
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veszélyeztetett telektömbök környezetében (vasút menti övezet és a városközpont csatlakozó
része, valamint a kastély és környéke). Jelentős társadalmi konfliktusforrás továbbá az 1989ben kialakított menekülttábor, amely körül a helyzet 2015 végére felfokozottá vált az
átmenetileg itt tartózkodók és károkozásaik számának jelentős megnövekedése és a környező
lakosság érdekeinek ütközései miatt. A probléma enyhítése érdekében az önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött a befogadó állomással, melynek ütemezett kiürítése és
bezárása 2016 végéig történik meg.
3.1.6 Gazdasági folyamatok
Bicske fontos Fejér megyei gazdasági-logisztikai központ a Budapest-Bécs gazdasági
folyosón, jelentős térkapcsolatokkal a Váli-völgyön keresztül a Velencei-tó és Székesfehérvár,
valamint a Gerecse és a Pilis irányába a Dunakanyar, Esztergom és a Dunamenti ipari zóna felé.
Az M1-es autópálya két oldalán elhelyezkedő egybefüggő iparterületen és a város különböző
kisebb ipari és gazdasági-kereskedelmi övezeteiben (pl. Tatai vége, Kossuth u., 1-es főút mente)
az 1990-es évek közepétől sorra nyíltak a szállítmányozási, logisztikai és feldolgozóipari
telephelyek. Olyan jelentősebb vállalkozások jelentek meg, amelyek ma is a város, a megye és
esetenként az ország gazdasági motorjai, és sikeresen váltották fel a korábbi megszűnt
foglalkoztatókat. Az autópálya menti iparterület nyugati oldalán 185 ezer m2‐en ipari vágány,
kamionkikötő, vámszabadterület és logisztikai központ funkciójú, a keleti oldalon pedig 550
ezer m2‐es K+F+I, ipari termelési és logisztikai központ funkciójú területek találhatók, ahol
mintegy 7.340 m2 irodahelyiség és 1.800 m2 üzemcsarnok áll rendelkezésre meglévő
épületekben. A területen gazdag ásványvíz-kutak is találhatók, amelyek vizét korábban Vivien
és Santa Aqua néven forgalmazták nagy sikerrel (e tevékenységet a Vivien Zrt. felszámolását
és a szükséges technológiai fejlesztéseket követően vélhetően a felcsúti bejegyzésű Vivienvíz
Kft. folytatja a közeljövőben). Kitűnő adottságú iparterület a Spar húsüzeme melletti rész,
indokolt a gazdasági célú továbbfejlesztése. Szemben a Póc-tető területével, ahol golfcentrum
és lakópark megvalósítását tervezete egy befektetőcsoport a 2000-es évek végén (ami nem jött
létre, és a terület új tulajdonosainak más fejlesztési elképzelései vannak).
A város gazdasága diverzifikált, főként, ha a térségével együtt vesszük számba termelési
kapacitásait. A várostól délre eső területek ugyanis nagy múltú mezőgazdasági
hagyományokkal, jelentős szántóföldi termeléssel (búza, kukorica, napraforgó) és állattartással
(szarvasmarha, sertés, szárnyasok) rendelkeznek, míg tőle északra erdő- és vadgazdálkodás
jellemző. Hagyománya van a környéken a kitermelőiparnak is. Mányon közel két évtizeden át
bányásztak barnaszenet (1985-2001), Csabdi, Óbarok és Nagyegyháza térségében pedig már
a II. világháború alatt is zajlott bauxit-kitermelés. Utóbbi nagyobbrészt fokozatosan leállt 1989ig, de 1997-2007 között voltak még időszakosan külszíni fejtések, igazodva a piaci igényekhez.
Természetvédelmi területi érintettség, tájrendezési gondok és az inerthulladék lerakás miatt
viszont később már többször helyi ellenállásba ütköztek az újabb tervezett bányanyitások.
Ugyanakkor jelenleg is ezen a környéken található az ország legnagyobb – egyúttal az egyik
legrosszabb minőségű, de könnyen hozzáférhető – kitermelhető bauxitvagyona (cca. 2,1 millió
tonna). Dolomit- és homokbányászat jelenleg is zajlik a térségben.
A feldolgozóipari, azon belül a gépipari tevékenységeknek is több mint egy évszázados múltja
van Bicske térségében. A környékbeli bányák és Tatabánya közelsége révén a bányászattal
kapcsolatos gépipari tevékenységek a mechanika, a gépészet és az elektronika széles területein
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igényeltek nagyszámú és felkészült munkaerőt, ezért számos ilyen profilú üzem települt a
városba az 1960-as évektől kezdődően. Az alaptevékenységek az 1980-as évek végére
leépültek, a felszabadult szakképzett munkaerő hasznosítása céljával azonban új vállalkozások
érkeztek és alakultak az 1990-es évek közepétől kezdve hasonló profil mellett, de más
területeken tevékenykedve.
A városban a vállalkozói aktivitás ma ugyan mérsékelt, de kifejezetten tőkeerős cégek is
működnek a helyi gazdaságban. A regisztrált vállalkozások száma 2000-2010 között
dinamikusan emelkedett 925-ről 1250 környékére, azóta azonban ezen a szinten ingadozik.
Lakosságarányos száma a 2000-es évekbeli növekedést követően 108-ról 104-re csökkent az
utóbbi 4-5 évben, miközben a járásban és a megyében, illetve a régióban és az országban
növekedett ez az érték a bicskeit 10-30, ill. 40-70%-kal meghaladó szinteken is. Ugyanakkor a
városi cégek együttes jegyzett tőkéje 2 millió 750 ezer Ft körül alakul egy lakosra vetítve, amely
kétszeresen haladja meg a térségi, és másfélszeresen az országos átlagot. Az egylakosra jutó
bruttó hozzáadott érték is dinamikusan emelkedik, 2004-2014 között 2,5-szeresére nőtt, és ma
már meghaladja a 6,5 millió Ft-ot (5. ábra).
5. ábra Ezer lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások számának (db, bal oldali ábra) és az egy
lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft, jobb oldali ábra) változása Bicskén területi összevetésben, 2011-14 és
2003-2013
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A vállalkozások közel ¾-e – évek óta növekvő arányban – a szolgáltatások területén (74%),
míg, csökkenő trend mellett, az iparban, építőiparban (13,1%) és a mezőgazdaságban
tevékenykedett 2014-ben (12,9%). Az egyéni vállalkozások és az őstermelők száma tartósan
csökken 2010 és 2013 óta, szemben a társas vállalkozásokéval. Ez a gazdaság fokozatos
szervezeti átalakulását jelzi a társas, nagyobb foglalkoztatású, tőkeerősebb vállalkozások,
közülük is a jogi személyiségűek irányába (kivéve nonprofit társaságok, melyek lakossági
aránya az országos érték fele). A vállalkozások döntő többsége természetesen jelenleg is 10
főnél kevesebbet foglalkoztat (97,5%), közel ¾-ük azonban legalább egyet. Ezen belül 70%ban 1-9 főt, 1,7%-uk 10-49 főt, és 8 vállalkozás 50 főnél többet. Ebből 3 számít létszám szerinti
nagyvállalatnak, azaz alkalmaz legalább 250 főt. A Vincotech, a Spar és a Hervis, de az
utóbbiak csak a kisebb részüket foglalkoztatják Bicskén.
A legnagyobb foglalkoztatók Bicskén így csak részben a városban székhellyel vagy
telephellyel rendelkező nagy dolgozói létszámú cégek. A Vincotech Hungária Kft. 2016-ban
például mintegy 600 főt alkalmaz Bicskén a Mitsubishi Electric Co. tagjaként. Az európai
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(német) központ részeként a bicskei gyárban 1996 óta magas színvonalú teljesítmény‐
elektronikai áramkörök tervezése (K+F) és gyártása zajlik ipari hajtásokhoz, elektronikai
készülékekhez (pl. GPS) és napenergia inverterekhez. A SPAR Magyarország Kereskedelmi
Kft. 1991 óta van jelen Magyarországon, és 2016-ban mintegy 13 ezer főt foglalkoztat 485
üzletében és egyéb telephelyein. Ebből több mint 300-at az 1994 óta működő bicskei – többször
bővített – adminisztratív (irodaház) és a több mint 35 ezer m2-es logisztikai központjában
(raktárközpont), a 2004 óta működő – és 2013-ban bővített – 7900 m2-es húsüzemében és a
városi szupermarketben. A Magyarmet Finomöntöde Kft. az elődje révén (MMG Automatikai
Művek) 1981 van jelen Bicskén, ahol a jelenlegi mintegy 220 foglalkoztatott precíziós acél- és
fémöntvényeket és megmunkált, beépítésre kész fém-alkatrészeket (ill. 3D nyomtatású
prototípusokat) állít elő főként különféle gépgyárak, a szivattyútechnika és az autóipar számára.
Bicskén a nagyvállalatok mellett a kis- és középvállalkozásoknak is meghatározó szerepe van
az értéktermelésben, a beruházások és fejlesztések terén, az önkormányzati saját bevételek
megteremtésében (iparűzési adó), valamint a foglalkoztatásban egyaránt. Közülük a
legjelentősebbek a feldolgozóiparnak az elektronikai, élelmiszeripari, fémöntészeti,
fémfeldolgozási, alkatrész-gyártási, villamos- és műszeripari, gyógyszeripari ágazataiban
tevékenykednek, továbbá az agrárium és a szolgáltatások területén (220-130 fő – Magyarmet,
Vivber (VIV Csoport), Technocar-MC-2003, Bicskei Mg. Zrt.; 120-90 fő – Zöld Bicske,
Huonker Hungária, Falusi Bolt; 60-40 fő – Schmitz Cargobull, GKSZ, Hervis, Bicskei
Egészségügyi Központ; 35-15 fő – MAD-Werk, SES Magyarország, Tesco, Interat, SCM
Shopping Center, Lidl, CBA, Coop, Papinóth, Steiner Autohof). A szolgáltatásokon belül
kiemelt foglalkoztatási pozíciókkal rendelkezik a városban a gépjárműjavítás, a
hulladékgazdálkodás, az egészségügy és az oktatás, az ingatlan-fenntartás, a gépjármű- és
élelmiszer-kereskedelem, a kutatás-fejlesztés, a tanácsadás és a logisztika.
A szolgáltató vállalkozások közül (923 cég) a legtöbb – a más városokban jellemzőekhez
hasonlóan Bicskén is – a kereskedelem és javítás, az ingatlanügyletek, a szakmai, műszaki és
tudományos tanácsadási, a pénzügyi és biztosítási, az összetett adminisztratív és szolgáltatástámogató, az infokommunikációs tevékenységek, valamint a vendéglátás és szállásadás
területén működik. Egyes szolgáltatási területeken viszont (pl. bányászat és kőfejtés, energia-,
gáz- és gőzellátás, közigazgatás, védelem és társadalombiztosítás) évek óta egyáltalán nem
tevékenykedik vállalkozás a városban. A szolgáltatók közül az irodát, kereskedelmi egységet,
üzletet működtetők (közülük 20-25 az élelmiszerboltok, 18-20 a ruházati üzletek és 35-38 a
vendéglátóhelyek száma) lakossági aránya átlagos országos, regionális és megyei
összevetésben (ezer lakosra 14-15), de meghaladja a járási szintet. Ez a kettősség szintén a
város központi szerepeire utal a kereskedelem és az egyéb szolgáltatások terén, valamint az
urbanizáció egy magasabb fokára, ugyanakkor ezek korlátos voltára is, mérsékelt területi
hatókörére. A környező nagyvárosok keresletet és forgalmat elszívó hatása e mutatók elmúlt
években történt lakosságarányos értékeinek csökkenéséből is kimutatható. A városi ipar és
építőipar mintegy 165 vállalkozásának több mint 1/3-a (36%) a feldolgozóiparban és kevesebb,
mint 2/3-a (62%) az építőiparban tevékenykedik. Egyes szolgáltatási ágak (pl. turizmus, ház
körüli és személyi szolgáltatások), az építőipar, valamint mezőgazdaság vállalkozásainak
hivatalos foglalkoztatása mellett a további foglalkoztatási szerepeik sem elhanyagolhatók a
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szezonális, az ideiglenes, az árnyékgazdaság illetve nem vállalkozásként működő őstermelők,
családi és háztáji gazdálkodók, kistermelők nagyszámú jelenléte miatt.
Bicskén a turizmus hozzájárulása a helyi gazdaság jövedelemtermeléséhez szerény mértékű
a távolabb élő és a szélesebb rétegek számára is vonzó látnivalók, a ráépülő turisztikai
szolgáltatások és a kiszolgáló szuprastruktúra mennyiségi és minőségi hiányosságai miatt. Ez
tetten érhető a turizmus mutatóinak elmúlt évekbeli kedvezőtlen alakulásában is. Az összes
szálláshely (kereskedelmi és magán) együttes férőhelyeinek száma 160-ról 70-re csökkent
például 2006 óta, amellett, hogy kereskedelmi szálláshely – illetve azon belül magasabb
színvonalat képviselő szálláslehetőség (hotel, szálloda) – egyáltalán nincs a városban. A
vendéglátóhelyek száma 42-ről 35-re apadt ugyanebben az időszakban. A kapacitások
mérséklődésével a turisztikai vendégforgalom is átalakult. A közel 4200-at elérő Bicskén
éjszakázó látogatói létszám a harmadára esett vissza 2006-2011 között (1400 főre), ami egy
mérsékelt emelkedést követően 2200-2300 fő körül stabilizálódott az utóbbi 2-3 évben (6.
ábra).
A vendégéjszakák száma a 2000-es évek közepi 11-13 ezer fős szintről, szintén jelentősebb
mérséklődést követően, 5000-6500 fő/év szinten alakul jelenleg a város szálláshelyein (egyéb
szálláshelyek, 2009-ig magánszállás-adás: Báder Fogadó, Fehér Holló Panzió, M1 Szekér
Csárda Hotel, Fogadó a Három Lókötőhöz, Ilona Szállás, Zsuzsanna Vendégház). Közülük a
külföldiek által eltöltött éjszakák aránya nagyobb ingadozások mellett, de rendszerint 50%
felett van évente (25-72%), amely kedvezőnek mondható a területi átlagok ismeretében (3545%). A vendégek főként a jelentősebb nemzetközi vállalkozások bicskei működéséhez kötődő
üzleti és konferenciaturizmus résztvevői (meetingek, workshopok, üzleti megbeszélések
középvezetői és az alatti szinten), részben egyéb turisztikai céllal érkeznek (főleg kulturális és
ökoturizmus), valamint az építőipar és más iparágak területi kereskedelmi, marketinges
képviselői adják. Mivel a férőhely-kapacitás igazodott az igényekhez, így a jelenlévő egyéb
szállásadás (magánszálláshelyek) kihasználtsága és a relatív mutatók – pl. az egy szálláshelyre
jutó vendégéjszakák száma – kedvezőbbé váltak az utóbbi években, és mintegy 50-80%-kal
meghaladják a területi átlagokat.
6. ábra Ezer lakosra jutó kereskedelmi szállásférőhelyek számának (bal oldali ábra) és az ezer lakosra
jutó vendégéjszakák számának változása (jobb oldali ábra) Bicskén területi összevetésben (db), 2004-2014
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A Bicskére vagy térségébe érkező turisták egyre kevésbé töltik a városban az éjszakát az utóbbi
évek tendenciái szerint, melynek több oka is van (pl. látogatói szokások átalakulása), de köztük
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erőteljesen szerepel az, hogy a látnivalók, a ráépülő turisztikai szolgáltatások, valamint a helyi
szállásférőhelyek, a vendéglátás és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások részben hiányosak,
részben a meglévőknek színvonal szerint nem megfelelő a strukturáltsága. E téren jelentősebb
változást hozhat a közeljövőben, hogy a Váli-völgy és tágabb környezete – benne Bicske,
Etyek és Tordas is – az egyik kiemelt fejlesztési célterületévé vált az új turisztikai
kormánybiztosságnak, illetve annak részeként a – Magyar Turizmus Zrt. jogutódjaként
újonnan, 2016. májusában létrejött – Magyar Turisztikai Ügynökségnek, amely kiemelt
turisztikai projekteket fog ösztönözni és megvalósítani a térségben.
A város legmeghatározóbb épített értéke a barokk-klasszicista Batthyány-kastély, amely
jelenlegi funkciója (gyermekotthon) miatt belül nem látogatható, csak kívülről tekinthető meg,
de egyes termei állandó jellegű (intézménytörténeti kiállítás, Batthyány emlékkiállítás) és
időszakos kiállításoknak is otthont adnak (pl. helyi festőművészek). A 2015-ben megújult
díszkertje szabadtéri rendezvények helyszíne, melyek közül a legismertebb az évek óta
rendszeresen megtartott, térségi hatókörű Bicskei Kastély Estek. A Forster Központ
vagyonkezelésébe került kastély a Nemzeti Kastélyprogram részeként 2017-2018-ban mind
funkciójában, mind külső-belső állagát tekintve megújul. A város másik nevezetessége Nagy
Károly polihisztor csillagász egykori birtoka hegyi kastéllyal, csillagvizsgálóval és
Batthyány-mauzóleummal. A nagyon rossz állapotban lévő maradványaik (gyakorlatilag
romok vagy már azok sem) helyreállítására régebb óta készek a tervek, de az újjáépítés
forráshiány miatt még nem valósult meg, mivel igen jelentősek a megelőző kármentesítés
költségei is a területen.
A katolikus és református templomok illetve az emlékezés helyszíneinek szobrai, emlékművei
(700 éves emlékkő; hősi emlékmű; óceánrepülők emlékműve; országzászló; emlékezés virága;
kopjafa; Greiger, Tabódy, Kossuth, Vajda, Szt. Flórián és Szt. István szobrok) mellett a
Bischof-Nabilek ház képvisel jelentősebb építészeti értéket. A Báder Helytörténeti és
Bormúzeum az 1-es főút menti fogadóban helytörténeti kiállítást, székely szobát és
trófeagyűjteményt is bemutat. A város keleti részén található tavak nyújtanak további
kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget, melyek gazdag madárvilággal rendelkeznek és
közülük a főúthoz közelebb esőn a horgászat is engedélyezett. A borturizmus jeles
képviselője a városban a Juhász és Báder pince, amely egyike a Galagonyás déli részén található
színvonalas pincéknek.
3.2 Tervi előzmények
3.2.1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg
Magyarország az EU Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés
erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. E célok
elérését elősegíti a bicskei CLLD együttműködés is. A megállapodás részeként elkészült 20142020-as operatív programok beavatkozási területei/műveletei közül számos azonosítható
fontosként a bicskei HKFS szempontjából. Főként azok az ERFA és ESZA támogatta fejlesztési
területek, amelyek a közös alapok révén jellemzően a TOP és az EFOP intézkedéseivel
mutatnak erőteljesebb szinergiát. Ezektől a lehatárolás beavatkozási területenként megtörtént.
A bicskei CLLD HACS továbbá főként a KEHOP, a KÖFOP és közvetett módon a GINOP
és a VP programjai kapcsán tudja segíteni a helyi szereplőket további forrásokhoz jutni.
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A TOP célul tűzte ki többek között integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi
partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítását, a tartalmas szabadidő-eltöltés
lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, együttműködő, kezdeményező közösségek,
és ezek által fenntartható települések létrejöttét. A TOP-2.1.2 „Zöld város kialakítása” program
szintén lehetőséget biztosít például kulturális, közösségi terek, közterek fejlesztésére, valamint
olyan tevékenységekre, melyek célja a népesség megtartása és a helyi közösség fejlesztése. A
TOP-4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” és vele párhuzamosan a TOP-5.2.1 „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” kiírásainak
alapvető célja a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása és társadalmi integrálása egymást
szinergikusan kiegészítő infrastrukturális és szoft tevékenységek megvalósításával. A TOP
1.2.1 „Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” program során
– többek között – kulturális és örökségi helyszínek, rendezvények infrastrukturális hátterének
fejlesztése vagy az infrastrukturális és szolgáltatási hiányok felszámolása valósulhat meg,
amelyek szintén kapcsolódó elemek. A TOP 3.2.1 felhívás önkormányzati, közte kulturális,
közművelődési funkciójú épületek energetikai megújítását is lehetővé teszi. Az EFOP mind a
hat beavatkozási területe vonatkozásában kimutatható összefüggés a CLLD eszköz
megvalósításával, amely a következő felhívások esetében közvetlen jellegű:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nő az esély - képzés és foglalkoztatás (EFOP-1.1.2),
Ifjúsági programok támogatása (EFOP-1.2.2)
Komplex ifjúsági fejlesztések (EFOP-1.2.3)
Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1)
Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (EFOP-1.3.5)
Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (EFOP-1.4.1)
Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2)
Felzárkózási együttműködések támogatása (EFOP-1.6.1)
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (EFOP-1.6.2)
Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, kapacitások létrehozása (EFOP-2.1.1)
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere (EFOP-2.2.2)
Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása (EFOP-3.1.3)
A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében
(EFOP-3.1.2)
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5)
Esélyteremtés a köznevelésben (EFOP-3.1.7)
Tehetségek Magyarországa (EFOP-3.2.1)
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális
tartalomfejlesztés (EFOP-3.2.2)
Digitális kompetencia fejlesztése (EFOP-3.2.4)
T.E.S.I. 2.0 (EFOP-3.2.8)
Tehetséggondozás sport által (EFOP-3.2.10)
Tanoda programok támogatása (EFOP-3.3.1)
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2)
Roma szakkollégiumok támogatása (EFOP-3.4.1)
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések (EFOP-3.6.1)
Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések (EFOP-4.1.1)
Az iskolarendszer térségi fejlesztése (EFOP-4.1.2)

A KEHOP kapcsán főként az intézményi infrastruktúra felújítása és energetikai
hatékonyságának javítása, valamint a tudatosság és a szemlélet bővítése területein támogatja a
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CLLD eszköz a városi projektek kapcsolódást, míg a KÖFOP esetében a közszolgáltatások
komplex kompetencia, humán erőforrás és technológiai fejlesztése terén. A GINOP kapcsán a
társadalmi célú vállalkozások fejlesztése, az együttműködések és a hálózatosodás kiterjesztése,
a turizmusfejlesztés, valamint a képzések, foglalkoztatási programok kapcsán teremt a CLLD
közvetett kapcsolatokat, míg a VP esetében a város-vidék területi és a termelés-feldolgozás
egymásra épülés együttműködéseinek ösztönzése terén főként a tudásátadás és innováció,
valamint a vidéki térségek fejlesztése témakörök esetében.
A bicskei HKFS-ben szerepelnek olyan műveletek, amelyek részben átfedésben vannak a fenti
felhívások támogatható tevékenységeivel, ugyanakkor a lehatárolás projekt szinten biztosított.
Ugyanis a bicskei CLLD HACS is hozzá kíván járulni – stratégiája megvalósításával – a
kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek és
minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén pedig egy jobban összetartó
és tudatos, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához,
összességében a népesség és kiemelten a fiatalok helyben maradásához. A CLLD fejlesztések
eredményeként nő az új és megújított közösségi kulturális terek kiterjedése és a rajtuk keresztül
nyújtott szolgáltatások száma, ezek látogatottsága és a szolgáltatásokat rendszeresen
igénybevevő lakosság aránya, valamint az elégedettség szintje.
3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások, beavatkozási területek, projektek
A CLLD eszköz támogatja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
szakpolitikai és területi céljai, valamint kisebb részben a Vidékfejlesztési Program (VP) II.
pillére prioritásai megvalósulását is, hozzájárul azok indikátor vállalásaihoz. A megfelelést a
következő táblázat tartalmazza főbb összefüggések kapcsán.

29

OFTK
Versenyképes, innovatív gazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Gyógyító Magyarország egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme
Az ország makro-regionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása
VP II. pillér prioritásai
Tudásátadás és innováció
Versenyképesség és életképesség fokozása
Élelmiszerlánc szervezése, kockázatkezelés
Ökoszisztémák állapotának helyreállítása
Erőforrás-hatékonyság
Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése

Hozzájárulás
Igen/Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Hozzájárulás
Igen/Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

Illeszkedés
mértéke

+
++
+++
+
+
+
+
++
+
+
++
Illeszkedés
mértéke
++

+ kismértékben járul hozzá az adott cél eléréséhez, ++ közepes mértékben járul hozzá az adott cél eléréséhez,
+++ nagymértékben járul hozzá az adott cél eléréséhez

A CLLD eszköz hozzájárul a Fejér Megyei Területfejlesztési Programban (FMTFP)
megfogalmazott stratégiai célokhoz, illetve annak területi és horizontális prioritásaihoz és ezek
kapcsolódó intézkedéseihez, amelyet a következő táblázatok mutatnak be.
FMTFP stratégiai célok
Hálózati együttműködések fejlesztése
Vállalkozó-innovatív társadalom megteremtése
Befektetés az emberekbe
Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása
Természeti erőforrások védelme
Versenyképes vállalatok támogatása
Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
Periférikus térségek felzárkóztatása
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Hozzájárulás
Igen/Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem

Hozzájárulás
mértéke
+
+
+++
+++
+

+

FMTFP területi prioritások és intézkedések
A kormányhivatalok és
önkormányzatok közigazgatási
és területfejlesztési szerepének
erősítése
Duna nemzetközi integráló
szerepének kamatoztatása
A társadalmi degradációval
veszélyeztetett kiürülő
kistelepüléseken és
alvótelepüléseken a helyi
közösségek erősítése

Országos közlekedési
csomópontokhoz köthető
közlekedési és logisztikai
fejlesztések
A pólusok és a turisztikailag
preferált térségekben az épített
környezet megóvása, az
összehangolt
településfejlesztések
megvalósítása
A növekedési pólusok
innovációs bázisának
fejlesztése, a K+F sikereit
kiaknázó növekedés érdekében

A versenyképes ipari pólusok és
alközpontok pozíciójának
növelése a versenyképes
szereplők támogatásával és a
hálózatosodó helyi gazdaság
ösztönzésével

A megye turisztikai
centrumaiban integrált
turisztikai fejlesztések
megvalósítása

Zöld klaszter kialakítása a
Mezőföldön

Integrált IKT megoldások alkalmazása: „intelligens városok” ekormányzása, e-közigazgatás fejlesztése, digitális társadalmi
befogadás
Közszolgáltatások területi optimalizációja, feladat- és
hatáskörökhöz illeszkedő intézményrendszer kialakítása
Megyei projekt mentorálás szakmai hátterének biztosítása
Az EU Duna Makro-regionális Stratégiában rejlő gazdasági,
turisztikai (limes), kulturális, közlekedési és környezetvédelmi,
vízügyi célkitűzésekhez való megyei kapcsolódás
Dunai közlekedési folyosó hasznosítása, kikötőfejlesztés
Helyi és kisközösségi identitásfejlesztés, közösségi programok
szervezése,
helyi
sajátosságokhoz,
hagyományokhoz
kapcsolódó nevelési programok kialakítása
Komplex felzárkóztató programok kidolgozása a hátrányos
térségekre, partnerségi együttműködések kialakításával
Roma integrációs programok kidolgozása, megvalósítása
Gyorsforgalmi és főút-hálózat, valamint a vasúti törzshálózat
fejlesztése, elkerülő szakaszok építése
Multimodális logisztikai központok fejlesztése
Közforgalmú, közösségi közlekedés elősegítése, feltételeinek
javítása, rendszerek összehangolása, intermodális közösségi
közlekedési csomópontok kiépítése, egységes tarifarendszer
megszervezése
A hagyományos településrészek és arculat újraélesztése és
revitalizációja, új funkcióval történő hasznosítása
Együtt tervezendő térségekre (agglomerációk) integrált
fejlesztési-rendezési tervek és település-rehabilitációs tervek
készítése
Vállalatok és felsőoktatási
intézmények partnerségi
programjainak ösztönzése, gyakorlati képzés fejlesztése,
mentori rendszer kiépítése, nemzetközi kapcsolatok szélesítése
Kutatási együttműködések bővítése, kutatói létszám emelése
Ipari központok infrastruktúrájának, üzemeinek, telephelyeinek
technológiai fejlesztése, korszerűsítése, versenyképességének
javítása
Vállalkozások innovációs beruházásainak, a technológiai
transzferek és kutatás-fejlesztések ösztönzése
E-gazdaságban résztvevő vállalkozások erősítése, IKT-k kiemelt
támogatása
Vállalkozási klaszterek kialakítása, támogatása – mikro-, kis- és
középvállalkozások számára beszállítói hálózat kialakításának
támogatása
A megújuló energia részarányának növelése, alternatív energia
berendezések gyártása, zöldgazdaság fejlesztése
Kulturális örökség hasznosítására, funkcióval való megtöltésére
vonatkozó stratégia kialakítása, megvalósítása
Turisztikai szolgáltatások, marketing fejlesztése, TDM
szervezeti rendszer továbbépítése, brand építés
Diverzifikált, adottságokra épülő turisztikai kínálat erősítése,
rendezvények szervezése
Cégek letelepedésének elősegítése (adókedvezmények, ipari
parkok stb.), egyszerűbb adminisztrációs és engedélyezési
folyamatot lehetővé tevő jogszabályi környezet biztosítása
Agrárfeldolgozó hagyományok felélesztése, versenyképes
élelmiszeripari termékek fejlesztése, brand-építés
Termelési és értékesítési szövetkezetek erősítése a
versenyképesség javítása érdekében
Vidékgazdaság, a helyi multiplikáló hatás erősítése
A tájhasználat-váltás, a mezőgazdaság diverzifikációjának
ösztönzése
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Hozzájárulás
Igen/Nem

Hozzájárulás
mértéke

Igen

+

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

+++

Nem
Igen

+++

Nem
Nem
Nem

Igen

++

Nem

Igen

+

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

+

Igen

+++

Igen

++

Igen

++

Nem
Nem
Igen

+

Igen

+

Igen

+

FMTFP horizontális prioritások és intézkedések

A stratégiai vízkészletek
megőrzése és racionális
használata

Társadalmi befogadás
erősítése

Munkaerő piaci mobilitás
támogatása

A természeti és épített
környezet megóvása

Közszolgálati
önkormányzati minimumszint teljesítése

Info-kommunikációs
csatornák bővítése,
fejlesztése, interaktivitási
lehetőségek kihasználása
A vidéki területeken az
adottságokra épülő, magas
multiplikációjú
agrárgazdálkodás
támogatása

Felszín alatti vízkészletek védelme, racionális vízhasználat
elterjesztése
Felszíni vízkészletek fenntartható, szabályozott és összehangolt
használata, a megfelelő vízgazdálkodás biztosítása
Megyei öntözési- és aszálystratégia kialakítása, korszerű öntözési
infrastruktúra kiépítése a vízgyűjtő-gazdálkodási szempontoknak
megfelelően, a kapcsolódó iparágak fejlesztése
Környezeti kármegelőzés és, kárelhárítás, valamint környezeti
kármentesítés támogatása
Civil
hálózatépítés
és
civil
szervezetek
támogatása
forrásallokációval
Kiemelt programok a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására,
alternatív oktatási, nevelési lehetőségek támogatása
Innovatív, atipikus és családbarát foglalkoztatási formák
elterjesztése, szociális szövetkezetek támogatása
Vállalkozói aktivitás növelése, pályaorientációs képzések bővítése,
álláskeresési technikák terjesztése, vállalkozóvá válás segítése,
vállalkozásfejlesztési ismeretek terjesztése
Szakképzés további bővítése, hálózat korszerűsítése, a piaci
kereslethez rugalmasan alkalmazkodó képzési szerkezet létrehozása
A kerékpárút-hálózat szabványos fejlesztése és kiszolgáló
infrastruktúra kiépítése
Mellékút-hálózat állapotának javítása, hiányzó hálózati elemek
(összekötő utak, zsáktelepülések) kiépítése
Egészség- és környezettudatos életmódra nevelés, szemléletformálás
és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia fokozott
bevonása az energiaellátásba
Természeti értékek turisztikai vonzerővé alakítása
Lakókörnyezet javítása – épületállomány, kulturális intézmények,
közösségi terek, közterületek parkosítása
Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és fenntartása
Szennyvízkezelés megoldása
A hulladékgazdálkodás hiányosságainak felszámolása, a szelektív
hulladékgyűjtés arányának növelése és az illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása
Helyi szintű preventív, családsegítő, szülőképző szolgáltatások
megerősítése
Beteg centrikus egészségügy megteremtése – egységes, korszerű
járó-beteg ellátó hálózat, kétpólusú komplex kórházi ellátás, ügyeleti
integrálás, prevenció, rehabilitáció erősítése
Alapvető szociális és oktatási intézmények infrastrukturális, humán
és módszertani feltételek megteremtése (óvoda, iskola, szakképzés,
kollégium stb.)
Az Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása
Internet
hozzáférhetőségének
növelése
és
mindennapi
alkalmazásának elterjesztése
Digitális oktatás – képzés – nevelés feltételeinek megteremtése
Környezetkímélő, a termőtalaj és vízkészletek védelmét szem előtt
tartó agrárgazdálkodás kialakítása, vegyszerhasználat csökkentése
Az erdők közjóléti- és védelmi funkcióinak erősítése, a környezeti
károk mérséklése erdőtelepítéssel és mezővédő erdősávok
kialakításával
Magas kézimunka igényű gazdálkodási formák elterjesztése, helyi
termékek piacának erősítése, külső függőség csökkentése, patrióta
gazdaság elterjesztése

Hozzájárulás
Igen/Nem

Hozzájárulás
mértéke

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

+++

Igen

++

Igen

+

Igen

++

Igen

+

Nem
Nem
Igen

++

Igen

+

Igen

++

Igen

+++

Igen
Nem

+

Igen

+

Igen

+

Nem

Igen

+

Nem
Igen

+

Igen

++

Nem
Igen

+

Igen

+

A Bicskei járásra kiterjedő területi szintű fejlesztési stratégia nem készült az elmúlt években,
de a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet korábbi területfejlesztési koncepciója és
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programja, valamint a megyei turizmusfejlesztési stratégia prioritásai érintik a térséget,
amelyek közül a CLLD a következőkre van figyelemmel:
•

A térség szellemi és kulturális örökségének megőrzése és bemutathatóvá tétele

•

A természeti és táji értékek megőrzése

•

A turisztikai vonzerőként figyelembe vehető természeti és kulturális értékek turisztikai
termékké fejlesztése

•

A települési és gazdálkodási hagyományok átörökítése, a természetkímélő mező- és
erdőgazdálkodási rendszerek, fenntartható turizmus működését elősegítő natúrpark
intézmények létrehozása

•

A műszaki infrastruktúrák
energiaforrások alkalmazása

•

A települési környezet általános javítása, a turizmus szempontjából fontos üdülő- és
gyógyhelyi arculat kialakítása

•

A természetkímélő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásának elterjesztése, a
parkerdei fejlesztések, közjóléti erdőgazdálkodás és az élőhely fejlesztést szolgáló
erdőtelepítések támogatása

fejlesztésénél

a

környezetet

kímélő

megújuló

A HKFS tartalmát befolyásoló, figyelembe vett átfogó, stratégiai (tematikus) és területi
(városrészi) célok a bicskei IVS (2012, felülvizsgálat 2015) kapcsán a következők (keretezve):
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Bicske rendelkezik helyi (HEP, 2013) és járási esélyegyenlőségi programmal is (JEP, 2015),
amelyek CLLD szempontjából szem előtt tartott intézkedési tervi elemei kiterjednek a
mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségére. A programmal az önkormányzat érvényesíteni kívánja az egyenlő
bánásmódot, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést, a diszkrimináció- és
szegregációmentességet, valamint a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az
oktatás és a lakhatás területén jelenlévő problémák komplex kezelését. Ezért a köznevelési,
foglalkoztatási, közművelődési, szociális, egészségügyi és egyéb intézményeket,
szolgáltatásokat érintő intézkedések érdekében együttműködik a fenntartókkal, hogy a
következő főbb célkitűzések megvalósulhassanak:
•

esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése
meghozatalában, intézkedések megtételében

•

hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése

•

megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése

•

egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára (időskorúak, fogyatékossággal élők, munkanélküliek, munkába
visszatérők, pályakezdők, nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
mélyszegénységben élők és roma származásúak, alacsony iskolai végzettségűek).

az

önkormányzati

határozatok

3.3.3 Összefüggés a gazdasági, környezeti fejlődést, a befogadást támogató programokkal
A bicskei HKFS figyelembe veszi a Völgy Vidék és a Vértes-Gerecse környező LEADER
HACS-ok korábbi és jelenlegi helyi vidékfejlesztési stratégiáiban foglaltakat, valamint a
támogatásaikból korábban megvalósult mintegy 150 térségi, köztük az innovatív és az
együttműködési jellegű projektek eredményét a területi és tematikus kapcsolódás, a szinergiák
és az időbeli, ill. szakmai ráépíthetőség szempontjából. Számol az Etyek-Budai borvidék
borturisztikai stratégiájában és cselekvési tervében foglaltakkal, továbbá – helyi és térségi
illetőségű hiányában – a környező TDM szervezetek térségi szintű desztináció-fejlesztési
szempontjaira a kulturális turizmus, a menedzsment és az egységes marketingkommunikáció
területén.
3.3.4 Közművelődési összefüggések
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló városi rendelet 2004-es, jelentős
felülvizsgálatra szorul. Az önkormányzat a helyi közművelődés állapota, igényei es lehetőségei
ismeretében, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembe vételével határozta meg a közművelődés feladatait és szervezeti kereteit. Ezeket
a feladatokat alapvetően a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési
szerven keresztül látja el, és támogatja mindazokat a civil szervezeteket, közösségi és egyéni
kezdeményezéseket, amelyek a város kulturális életét gazdagítják és színvonalát emelik. A
felvállalt és ellátott feladatok Bicske közművelődési céljaihoz kapcsolódnak, amelyek a
következők:
•
•

közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és struktúra megteremtése;
szabadidő eltöltéséhez, szórakozási és közösségi igényeknek megfelelő lehetőségek
biztosítása;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

települési hagyományok ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése;
lokálpatriotizmus, helyi értékek védelmének erősítése;
település és térsége természeti, környezeti és kulturális közösségi értekeinek
közismertté tétele;
kulturális programok, rendezvények és események szervezése és lebonyolítása;
civil szervezetek működésének segítése, helyi közösségek együttműködésének
ösztönzése;
településvédő, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése és támogatása;
amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotó táborok létesítése, a kiemelkedő tehetségű
helyi alkotók szakmai támogatása;
életkori csoportok, kiemelten az ifjak és idősek közösségbe vonása, kulturális életének
fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseik segítése, kulturális
kapcsolataik gazdagítása;
kulturális turizmus fejlesztése, testvérvárosi kapcsolatok erősítése;
munkanélküliség csökkentését segítő közművelődési feladatok ellátása;
helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

3.3 SWOT elemzés
A HKFS SWOT elemzése figyelembe veszi a városra vonatkozó korábbi helyzetfeltárások,
tervi előzmények, adatelemzések tanulságait, a közösségi tervezés során nyert információkat,
valamint az egyéb szakértői ismereteket, a belső és a külső környezet vonatkozásában
elkülönített módon.
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Tér- és városszerkezet
Környezet, természet állapota
Kultúra

Erősségek
- jó megközelíthetőség
- kedvező nagytérségi kapcsolatok
- kialakult központi és városi funkciók
- kompakt településszerkezet
- intézmények városközponti koncentrációja
- jelentős fejlesztési terület-kínálat
- intermodális vasúti és közösségi központ
- városrészek
és
vasútállomások
jól
elérhetősége a központból és a többi
városrészből
- városrészek közötti közúti közlekedési
kapcsolat jól kiépült
- átmenő forgalom nem jellemző
- kedvező tájképi megjelenés
- jó termőképességű földek a várostól délre és
keletre
- erdősültség magas fokú az északi, nyugati
külterületen
- kiemelkedő természeti értékek a város
környezetében
- egyedi nagy zöldterületek jelenléte a
városban (kastélykert, Bicske Szíve Park)
- alacsony szintű ipari eredetű káros anyag
kibocsátás
- kedvező környezeti állapot
- számos energetikai szempontból megújított
középület (zeneiskola, tanoda, Baptista
Szeretetszolgálat épülete, iskolák, óvodák,
bölcsőde, EFI, tanuszoda, gondozási kp. stb.)
- jelentős kulturális hagyományok
- jól működő kulturális intézmények
- változatos városi kulturális programok és
színes események
- gazdag programkínálat a művelődési
központban és a könyvtárban
- aktív kulturális közösségek
- sok civil kezdeményezés
- egyedi
események
programsorozatba
szervezése
- számos kiegészítő kulturális szolgáltatás
- magas fokú kulturális tolerancia és befogadás
- magas színvonalú művészeti oktatás
- öntevékeny művészeti csoportok jelenléte

Gyengeségek
- töredezett városi térszerkezet
- vasútállomás környezete, déli városrész leromlott állapotú
- számos alulhasznosított terület (pl. volt laktanya, nyugati
lakóövezet mély fekvésű területei)
- városközpont arculata vegyes, egyes építmények nem
illeszkednek a kialakult településképbe (pl. áruház)
- város déli gazdasági területei csak lakott területeken
keresztül közelíthetők meg
- erőműi lakótelep egyes épületei befejezetlenek
- gyümölcsös és szőlőterületek rendkívül felaprózottak

- alacsony zöldterületi arány, kevés városi közpark
- zöldfelületi rendszer elemeinek kapcsolódása egymáshoz
és a váli-völgyi ökológiai folyosóhoz hiányos (pl. fasorok
hiánya)
- mélyen fekvő területek és emberi értékek árvízi kitettsége
- rendezetlen és leromlott állapotú zöldterületek
- jelentős korom- és porszennyezettség az utak mentén
- magas fokú zaj- és rezgésterhelés az 1-es főút mentén
- intenzív mezőgazdasági művelés külterületen
- megújuló energiaforrások alkalmazása alacsony fokon
- környezettudatosság alacsony fokú

- kevés országosan védett helyi épített érték
- meglévő épített örökség állapota leromlott
- gyenge helyi identitás
- imázsformáló regionális és országos rendezvény hiánya
- kevés térségi rendezvény és kulturális összefogás
- gyenge marketingkommunikáció
- uniformizált építészeti korszakok eredményei nagy
arányban vannak jelen a városszövetben
- kulturális intézmények épületei részben leromlott
állapotúak, részben átalakításra szorulnak
- nem kielégítő a kültéri közösségi helyszínek mennyisége
és a meglévők állapota nem megfelelő
- amortizálódott informatikai eszközpark
- hiányzó rekreációs és sportlétesítmények, meglévők
állapota leromlott
- kevés kulturális területen működő civil szervezet
- kulturális programok tematikája szűk körű, hagyományos
elemekre épít
- fiatalok, idősek és hátrányos helyzetű csoportok
megszólítása, bevonása erőtlen
- modern technológiák kulturális és közösségi célú
alkalmazása alacsony fokú
- cigányokkal szembeni negatív megítélés tartós jelenléte
- befogadó tábor megítélésének negatív hatása
- kulturális ipar és szabadidő-gazdaság gyenge lábakon áll
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Közszolgáltatások
Társadalom
Gazdasági folyamatok

- magas bölcsődei és óvodai kapacitáskihasználtság
- jelenlévő nemzetiségi oktatás
- integráltan működő alapfokú oktatási
intézmények
- önálló intézmény (roma tanoda) és program a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek
iskolai
lemorzsolódásának
csökkentése érdekében
- általános és középfokú oktatás terén térségi
központi szerep
- széleskörű orvosi szakellátási rendszer
- kedvező mentési, sürgősségi ellátási
feltételek
- úszásoktatás és egészségmegőrzés feltételei
kedvezők a tanuszodában
- infrastrukturális ellátottság mennyiségi
szempontból kielégítő, alternatívák elérhetők
- hatékony térfigyelő kamerarendszer
- növekvő népességszám
- mérsékelt természetes fogyás
- több évben vándorlási többlet
- magas születésszám
- fiatalos korszerkezet, mérsékelt fokú
elöregedés
- átlagos iskolai végzettség emelkedik
- magas szintű foglalkoztatottság, alacsony
munkanélküliség
- magas fokú motorizáltság és mobilizáció
- helyi társadalmi tolerancia, befogadás magas
fokú
- összetartó és aktív helyi közösségek
- helyi közösség irányába elkötelezett cigány
etnikum
- integrációs kezdeményezések társadalmi
fogadtatása kedvező
- gazdaság kedvező
irányú szervezeti
átalakulása felgyorsul
- gazdasági diverzifikáció szélesedik
- nagy kiterjedésű, kedvező elhelyezkedésű
ipari és gazdasági-kereskedelmi fejlesztési
területek
- kiemelkedő foglalkoztatási és logisztikai
központi funkciók
- vállalkozás-szerkezet kedvező irányba alakul
- külföldi tőke aránya magas fokú
- exportorientált vállalatok jelenléte
- vállalkozások értéktermelő képessége magas
- kereskedelmi központi funkció
- szolgáltatások részaránya nő
- konferencia- és üzleti turizmus jelentősége
kiemelkedő
- K+F+I munkahelyek aránya kedvező
- hátrányos helyzetűek helyi foglalkoztatása
magas szinten
- működő helyi termelői élelmiszer, iparcikk és
kisállat piac

- közoktatásban résztvevők létszáma csökken
- szűk szakképzési kínálat
- középiskolás korú városlakók elvándorlása magas
- iskolai bentlakás lehetőségei kapacitáshiányosak
- hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
aránya magas
- kevés kiépített parkolóhely a városközpontban és a
vasútállomások környékén
- rövid kerékpárút-hálózat
- számos illegális hulladéklerakó, az illegális lerakás tartós
jelenség
- szelektív hulladékgyűjtés aránya alacsony
- magas lakossági közműolló
- belső utak, járdák, felszíni vízelvezetők állapota
leromlott
- hiányos szolgáltatói és turisztikai infrastruktúra
- köztéri internet-használati lehetőség minimális
- bérlakások állapota leromlott
- magas szinten stabilizálódott elhalálozás
- idő előtti elhalálozás aránya magas
- kedvezőtlen átlagos egészségi állapot
- aluliskolázottság
- szakképzettségek terén erős determináció
- nagyfokú lakossági ingázás
- lakóhelyi szegregátumok a város délkeleti részén
- mélyszegénység, kedvezőtlen életkilátások, halmozottan
hátrányos élethelyzetek foka magas, jelenlétük koncentrált
- átlag alatti komfortfokozatú lakások területileg
koncentráltan helyezkednek el a városszerkezetben
- menekülttábor környékén lokális társadalmi konfliktusok,
alacsony fokú biztonságérzet
- bűncselekmények száma magas, közbiztonsági helyzet
kedvezőtlen
- gazdaság duális szerkezetű
- jelentős ipari tevékenységek zajlanak városi szövetbe
ágyazva
- egyes szakterületeken munkaerőhiány (pl. fémipari
megmunkáló, finommechanikai műszerész, henteshúsfeldolgozó)
- hiányoznak a magasabb hozzáadott értéket teremtő
vállalkozások
- alacsony
végzettséget
igénylő
foglalkoztatók
(összeszerelés) foglakoztatási aránya magas
- beszállítói hálózatok, klaszterek és egyéb gazdasági
együttműködések és ilyenekben a résztvevőik száma
alacsony
- mennyiségi és minőségi hiányosságok a kiskereskedelmi
ellátás, üzleti szolgáltatások, szálláshelyek és vendéglátás
terén
- környező nagyvárosok keresletelszívó hatása magas fokú
- pangó üzleti környezet
- kiaknázatlan turisztikai potenciál
- turizmusmarketing hiánya
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Térszerkezet
Környezet
Kultúra

Lehetőségek
- Bécs-Budapest tengely menti kedvező elhelyezkedésből
fakadó logisztikai előnyök felértékelődnek
- Bicske-Herceghalom között tervezett új M1 lehajtó + M1Esztergom között tervezett új 2x2 sávos gyorsforgalmi út
(102) befektetés-ösztönző szerepe
- új térszerkezet-alakító nagyberuházások jelennek meg a
térségben
- transzverzális kapcsolatok erőteljesebbé válnak
- Velencei-tó-Váli-völgy-Vértes térsége egységes turisztikai
desztinációvá válik
- járásközponti igazgatási és területszervezési funkciók
erősödnek
- töredezett tér- és településszerkezetre épülő mozaikosság
változik
- Budapest-Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése
- intermodális csomópont épül ki
- alternatív közlekedési formák jobban elterjednek
- természeti-táji értékekre jobban épülő gazdálkodás
- mezőgazdaság külső feltételei javulnak
- Etyeki borvidékhez való tartozás erősödik
- épületek energiahatékonysága nő
- megújuló energia felhasználása fokozódik (naperőmű
park)
- lakosság környezettudatos magatartása erősödik
- környezetbarát közlekedési eszközök
- használata elterjed
- Batthyány-kastély felújítása
- új nyitott kulturális és szabadidős színterek jönnek létre,
meglévők megújulnak
- művelődési központ átalakítása és energetikai fejlesztése
- állandó kiállítási helyszín kialakítása
- Bicske Szíve Park továbbfejlesztése (sétányok,
sportparkok,
közvilágítás,
tó
környezete,
rendezvényhelyszín)
- kultúra-finanszírozás aránya nő
- kultúrafogyasztás tematizálódik
- kulturális rendezvények színvonala emelkedik
- közösségfejlesztés eredményessége javul
- sportinfrastruktúra mennyisége és minősége nő
- városmarketing szerepe felértékelődik
- kulturális szponzoráció fokozódik
- kulturális és művéseti befogadóképesség és -készség javul
- szakképzési rendszer átalakul, jobban épül a helyi
igényekre
- tanoda-program kiterjed
- lokálpatriotizmus szélesebb körűvé válik
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Veszélyek
- központi funkciók gyengülnek
- ellátási színvonal visszaesik
- területi vonzerő csökken
- külterületek fejlődésben elmaradnak
- térszerkezet elaprózottsága nő
- településrészek koherenciája csökken
- barnamezős területek tovább degradálódnak
- fizikai területi szegregáció erősödik
- átmenő forgalom erősödik
- turisztikai vonzerők fejlesztése elmarad

- villámárvizek gyakorisága és károkozásuk
nő
- külszíni bányák újranyitásával újabb
tájsebek keletkeznek
- környezet állapota romlik
- nő a fosszilis energiafüggőség
- ipari
kibocsátás
és
járműforgalom
növekedésével a környezeti terhelés
fokozódik
- természetes állapotú és természetközeli
területek állapota degradálódik
- egyes helyi épített értékek végleg
elenyésznek (Nagy Károly öröksége)
- vasútállomás környéke és a tőle délre fekvő
lakóterületek szlömösödnek
- kulturális érdektelenség fokozódik
- közművelődés feltételei romlanak
- tematikus kulturális programok száma
csökken és minősége romlik
- korlátozott szórakozási lehetőségek miatt a
fiatalok elvándorlása emelkedik
- jól működő közösségek szétesnek
- marketingkommunikáció
hatásfoka
csökken
- önkormányzat kultúraformáló szerepe
csökken

Közszolgáltatások
Társadalom
Gazdaság

- egészségmegőrzés szerepe felértékelődik
- járásközponti szerep erősödik
- tömegközlekedés szerepe nő
- infrastrukturális hálózatok területi kiterjedése, igénybevétel
nő
- közszolgáltatási alternatívák köre bővül
- meglévő épületek funkcióváltása
- hulladékszállítás tematikus és területi kiterjesztése
- illegális
hulladéklerakás
megakadályozásának
és
felszámolásának hatékonysága fokozódik
- szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának javítása,
- komposztálás kultúrája jobban elterjed
- bölcsőde, óvoda, iskola bővítése
- Szabadidősport helyi feltételeinek hathatós javítása
(sportpálya felújítása, sportcsarnok építése, szabadtéri
sportparkok, futópálya)
- ivóvíz-, csatorna-hálózat, szennyvíz-tisztító bővítése,
vízelvezetés javítása
- közlekedési és közbiztonsági fejlesztések
- közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése
- út-, járda-, felüljáró, kerékpárút és parkolóhely fejlesztés
- természetes fogyás lelassul
- vándorlási többlet tartós
- Környező
nagyvárosok
(Budapest,
Tatabánya,
Székesfehérvár) új munkalehetőségei
- kisgyermekes családok száma és aktivitása nő
- nő a helyi közösségek érdekérvényesítő képessége
- lakosság motiválhatósága javul
- helyi kötődés és városi identitás fontossága erősödik
- fiatalok elvándorlása csökken
- önkéntesség megerősödik
- információáramlás keretei javulnak
- közösségi felelősségvállalás és részvétel szintje nő
- fejlesztési szponzoráció elterjed
- munkahelyteremtő beruházások a meglévő ipari területeken
- magas hozzáadott értékű iparágak, üzemi részlegek vonzása
- jövedelemtermelő önkormányzati beruházások indítása
- befektetés-ösztönző önkormányzati (adó)politika folytatása
- gazdasági hasznosítású épületek energiahatékonyságának
növelése
- önkormányzati vagyongazdálkodás racionalizálása
- üzleti környezet élénkítése
- vállalkozói forrásabszorpció emelkedése
- pályázati források jelentősebb mérvű bevonása termelő
beruházásokba
- Vállalkozó Fórum életre hívása és sikeres működtetése
- helyi vállalkozók társadalmi szerepvállalása erősödik
- háztáji program kialakítása és ösztönzése
- Bicske Kártya bevezetése
- szociális szövetkezet működtetése
- foglalkoztatást
helyettesítő
támogatások
kiváltása
közmunkaprogrammal
- hátrányos helyzetű munkavállalók munkához jutásának
nagyobb arányú elősegítése
- Nagy Károly egykori birtoka épületeinek újjáépítése
turisztikai hasznosítási céllal
- Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt fejlesztési
célterülete és projektjei
- turisztikai vonzerők és szolgáltatások fejlesztése
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- közszolgáltatási infrastruktúra leromlik a
rekonstrukciók elhúzódása miatt
- alapfokú
oktatási
intézmények
kihasználtsága tovább csökken
- középfokú oktatás szerepe hanyatlik
(iskolabezárás)
- szakképzés szerkezetátalakítása elmarad
vagy elhúzódik
- közlekedésfejlesztések elmaradnak (új főút,
vasútfejlesztés, közlekedésbiztonság)
- fejlesztési
területek
közműfejlesztése
lelassul
- élesedik
az
intézmények
és
a
közszolgáltatók versenye az uniós pénzügyi
forrásokért

- természetes népességfogyás felgyorsul
- elvándorlás válik jellemzővé
- elöregedés felgyorsul
- ingázás kiterjed
- szegregátumok bővülése a város délkeleti
részén
- társadalmi konfliktusok fokozódnak (pl.
menekülttábor környékén okozott károk,
etnikai jelleg)
- helyi aktivitás csökken a betelepedők magas
száma miatt
- fiatalok elköltöznek
- értelmiség elvándorlása felgyorsul
- közbiztonsági helyzete romlik
- 102-es út keleti nyomvonala valósul meg és
a mellé tervezett gazdasági övezet elszív
potenciális befektetőket
- gazdasági és területi versenypozíció-vesztés
- gazdaság forrásfelszívó képessége csökken
- vállalkozási feltételek, üzleti környezet
romlik
- szolgáltató szektor térvesztése
- szakképzettek elvándorlása
- városi és délnyugati városszéli iparterületek
északi logisztikai térségekbe koncentrálása
- felsőfokú
végzettséget
igénylő
munkahelyek száma nem nő arányaiban
- világgazdasági válság vagy jelenlévő
iparági válság káros strukturális hatásai
- gazdaság szezonalitása nő
- nemzetközi
gazdaság
térvesztésével
konferencia és üzleti turizmus veszít a
jelentőségéből
- ökoturisztikai potenciál csökken
- turizmus tartósan elkerüli a térséget

3.4 Fejlesztési szükségletek
Közösségi terek mennyiségi és minőségi hiányosságai
A bicskei helyi közösségek egyszerre szembesülnek a meglévő szabadidős közterületek és
kulturális közösségi terek, épületek leromlott állapotával és/vagy alulhasznosításával,
ugyanakkor növekszik az igény a modern infrastruktúrával rendelkező új/vagy megújított
többfunkciós közösségi térszínekre és színvonalas szolgáltatásaikra, hasznosításukra.
Legmarkánsabb szükségletként az egyes városi terek (természet közeli területek, városi
közparkok, rendezvényterek, közösségi térszínek) infrastrukturális megújítása és
szolgáltatásaik kiterjesztése, színvonaluk emelése fogalmazódott meg, hogy ne legyenek
funkcióhiányosak, és méltó helyszínei lehessenek a közösségteremtési és közösségfejlesztési
tevékenységeknek. Ezek a komplex, többfunkciós terekké alakított helyszínek egyszerre
szolgálhatnak kulturális, turisztikai, rekreációs, sport, kereskedelmi, vendéglátási és egyéb
szabadidős és közösségi szerepköröket.
Mérsékelt területi és társadalmi kohézió
Bicske közösségeinek kohézióját is gyengíti a lakosság összetételének folyamatos változása az
állandó és ideiglenes jellegű ide- és elköltözések miatt, amely folyamat az utóbbi években
ráadásul fel is gyorsult. Egyrészt a város kedvező gazdasági helyzetéből adódóan – illetve a
befogadó tábor jelenlétével a nemzetközi migrációban betöltött speciális helyzete miatt – a
vándorlási nyereség során számos új, helyben még gyökerekkel nem rendelkező munkavállaló
és családja telepedik le, akik helyi közösségekbe történő integrációja számos alkalommal teremt
konfliktusos helyzetet. Másrészt szintén meglévő probléma a képzett, akár jelentős
közösségfejlesztő potenciállal bíró lakosok kiköltözése, illetve a fiatalok távozása és máshol
történő családalapítása. Harmadrészt a városban évszázadok óta jelenlévő cigány etnikum
létszámaránya jelentősebben megnőtt az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor területi-társadalmi
szegregációjuk és leszakadásuk fokozódott. Mindezekből fakadóan Bicske befogadó, integrált
és sokszínű közösségekben működő és gondolkodó karakterének további erősítésére van
szükség a város és társadalma egészséges fejlődése érdekében. Erőfeszítéseket kell tenni az
elvándorló elit- és tősgyökeres rétegek pótlására. Támogatni kell a városba telepedő új lakosok
beilleszkedését, közösségi életbe történő befogadását és aktív szerepvállalását. Ehhez egy
többlépcsős, a fokozatosságot és a különböző társadalmi csoportok eltérő érdekeit figyelembe
vevő integrációs program megvalósítására van szükség, amely lehetővé teszi a bicskei imázs
felfrissítését, az identitás kialakítását és megerősítését, a leszakadó társadalmi rétegek
felzárkóztatását és a területi elkülönülés oldását, valamint az aktív részvételre való igény
megjelenését a betelepülők körében is.
Érdektelenség és passzivitás
A társadalom szélső korosztályainak bevonása a helyi közösségi életbe nehezebb feladat,
különösen a közép- és felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó és a 65 év feletti korcsoportoké, de a
speciális érdeklődésűeké vagy a nehezen aktivizálhatóké is problémák forrása. A városban
nincs elegendő találkozási, szórakozási, gyakorlási, fellépési, képzési, mentorálási,
kultúrafogyasztási, önkéntes feladat-ellátási, egészségfejlesztési stb. lehetőség számukra, ezért
a közösségi életbe történő integrációjuk vontatott, jelenlétük nagyobb nyilvánosságban alkalmi
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jellegű. A közösségi élet fejlesztése megköveteli a folyamatos mentorálást, a pályaorientáció
kiterjesztését, a klubélet szervezését, a nyomon követést, az online tartalomfejlesztést, a modern
technológiákra építő tevékenységközpontú aktivitás-ösztönzést, illetve ezeken keresztül aktív
közösségek teremtését. Ehhez egymásról és a közösségi kulturális életről szóló információk
hatékonyabb cseréjére, innovatív közösségfejlesztő megoldásokra és szofisztikált
marketingeszközökre van szükség az érdektelenség és a passzivitás falának áttörése érdekében.
Fejlesztési szükségletként jelentkezik, hogy a jelzett korosztályi és társadalmi csoportokat
minél többféle módon és eszközzel be kell vonni a városi életbe, megteremtve egyúttal a
közösségi bevonás és a szervezett keretek között folytatható önkéntesség lokális helyszíneit és
alkalmait, ösztönözve és egyúttal támaszkodva a civilek (szervezetek, személyek) aktivitására.
Elkülönült közösségek
Bicskén a közösségi infrastruktúra és szolgáltatási kínálat sokrétű lehetőséget teremt az
együttlétre, ennek ellenére jellemző, hogy a helyi közösség fragmentált, egyes társadalmi
csoportok területileg és társadalmi szempontból is szegregáltak, közösségeik izoláltak. Így a
közösségi bevonás és az érdeklődés fenntartása kulturális és egyéb területen is hosszabb ideje
fennálló nehézségek forrása, mivel jelentősebb erőforrásokat, a megszólítás eszközeinek
szélesebb körét, a megszokottól eltérő megoldásokat is igénylő folyamatos feladat. Hiányoznak
azok a jól működő, az interakció lehetőségét a lakóhelyhez a lehetőleg legközelebb biztosító
kisléptékű infrastruktúrák és alkalmak, ahol a közösségi élet különböző generációjú, lakóhelyű,
etnikumú, élethelyzetű stb. szereplői kapcsolatba léphetnek egymással (pl. művészemberek,
diákok, romák, sportolók, pedagógusok, hátrányos helyzetűek, idősek). Gyenge a város
kulturális és szellemi élvonalát képviselő intézmények és szereplők kapcsolódása az
önkormányzathoz és egymáshoz, valamint a szélesebb helyi közösség felé, amely neuralgikus
pont az elkülönülések oldásában, a közösségbe vonás területén. A helyi identitás és a városi
kötődés megerősítése érdekében szükséges a kulturális, szabadidős, sport és egyéb közösségi
tevékenységet folytató szervezetek és szereplők közti együttműködés feltételeinek mennyiségi
és minőségi fejlesztése, valamint az együttesen jelentkező hatások értékelése és beépítése, a
kialakult új minőségek továbbvitele a helyi közösség identitásának elmélyítése érdekében.
Helyi identitástudat, hagyományápolás foka alacsony
Bicske közösségi és kulturális életében a jelenleginél jobban lehetne alapozni az épített, tárgyi
és szellemi kulturális örökségekre a helyi termékek, kialakított szolgáltatások és megszervezett
rendezvények, események kapcsán. Jellemzők a részben feldolgozott és kiaknázott család- és
helytörténetek, jelen vannak városi legendák és különböző helyszínekhez kapcsolódó színes
történetek, momentumok (genius loci). A lokálpatriotizmus és az identitástudat
megerősítéséhez jelentősebb mértékben kell bővíteni a helyi értékeken alapuló
közösségfejlesztési tevékenységek körét, mennyiségét és tematikáját, amelyek megragadják és
megadják Bicske élő emlékezetét, képesek tereket, épületeket, helyeket élettel megtölteni, igazi
városrészeket és közösségeket teremteni. Szükség van a területi és tematikus alapon szerveződő
városi közösségek aktivitásának növelésére, a köztük lévő kapcsolatok élénkítésére, a helyi
kötődést, identitást meghatározó lokális értékek tudatosítására, gyűjtésére, kialakítására,
megformálására és védelmére, a közös városi emlékezet viszonyítási pontjainak
megjelenítésére, valamint a hagyományok élővé tételére.
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4. Jövőkép
A bicskei helyi közösség jövőképe, amelyet a stratégia megvalósításával el kíván érni a
következő:
Bicske Pannónia lüktető szíve, fejlődésének dinamikus motorja, melynek kiemelkedő
teljesítményét az innovatív gazdaság, a helyi értékeken alapuló közösségi kultúra és az
egészséges környezet és társadalom integrált együttműködése biztosítja.

5. Célhierarchia
Átfogó cél
A helyzetfeltárás megállapításai alapján Bicske szabadidős infrastruktúrája, kulturális
szolgáltatásai és közösségei fejlesztésre, megújításra szorulnak, ezért a bicskei HKFS átfogó
célja a következő:
„MIÉNK ITT A TÉR” – Közösségi kulturális szolgáltatások fejlesztése Bicskén
Többfunkciós szabadidős helyszínek, innovatív kulturális szolgáltatások és helyi identitásra építő
aktív közösségek kialakítása és fejlesztése Bicskén.

A jövőkép és az átfogó cél megvalósulását a fejlesztési szükségletek (Közösségi terek
hiányosságai, mérsékelt kohézió és aktivitás, elkülönült közösségek, alacsony fokú
identitástudat) és a SWOT elemzés eredményei alapján az alábbi három specifikus cél és a
célhierarchiában hozzájuk kapcsolódó öt beavatkozás támogatja:
Specifikus (tematikus) célok
„MIÉNK ITT A TÉR” – Közösségi kulturális szolgáltatások fejlesztése Bicskén

I. „Miénk itt a TÉR” – Élhető és fenntartható környezet kialakítása multifunkcionális
szabadidős helyszínek és virtuális terek fejlesztésével, innovatív kulturális szolgáltatások
kialakításával és bevezetésével
II. „MIÉNK itt a tér” – Közösségi aktivitás erősítése a helyi közösségi kezdeményezések,
együttműködések, integrációk támogatásával
III. „Miénk ITT a tér” – Városi identitás erősítése a helyi értékek és hagyományok
megjelenítésén, tudatosításán és népszerűsítésén keresztül
Beavatkozási területek/műveletek
1. Kulturális tér és szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális
szolgáltatások kialakításával
2. Kulturális aktivitás és közösségi gazdálkodás – Közösségek tematikus1 kulturális
programjainak2 támogatása és a közösségi gazdálkodás fejlesztése
Tematikus (kizárólagos felsorolás): sport, betegségmegelőzés, prevenció és egészséges életmód; kézművesség, régi mesterségek és helyi
termék; természetvédelem és környezeti fenntarthatóság; bűnmegelőzés és közlekedésbiztonság; esélyegyenlőség és társadalmi összetartozás;
önkéntes munkavállalás; gyermekkorúak, ifjak vagy idősek közösségbe vonása.
2
Program (példálózó felsorolás): (kis)rendezvény, esemény, eseménysorozat (pl. klubfoglalkozás, táborozás, edzésprogram),
szemléletformálási akció, tájékoztató nap és egyéb információátadási forma, képzés és egyéb ismeret- és tudásátadási forma.
1
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3. Hagyomány és identitás – Helyi és nemzetiségi értékekre, örökségekre, hagyományokra
épülő fejlesztések és programok megvalósítása
4. Társadalmi kohézió – Új nagyrendezvények megvalósítása, hagyománnyal rendelkező
városi programok kínálatának szélesítése, integratív programsorozatok megrendezése több
szervezet együttműködésével, nemzetközi és térségek közötti kulturális együttműködések
kialakítása
5. Kulturális tér és online közösség – Virtuális közösségi terek (online közösségek)
létrehozása, fejlesztése és innovatív kulturális szolgáltatások kialakítása, bevezetése
A bicskei HKFS célrendszere és a beavatkozások kapcsolata

Jövőkép

Bicske Pannónia lüktető szíve, fejlődésének dinamikus motorja,
melynek kiemelkedő teljesítményét az innovatív gazdaság, a helyi
értékeken alapuló közösségi kultúra és az egészséges környezet és
társadalom integrált együttműködése biztosítja.

Átfogó cél

„MIÉNK ITT A TÉR” – Közösségi kulturális szolgáltatások
fejlesztése Bicskén
Többfunkciós szabadidős helyszínek, innovatív kulturális
szolgáltatások és helyi identitásra építő aktív közösségek kialakítása
és fejlesztése Bicskén.

Specifikus célok

Beavatkozások

Miénk itt a TÉR

MIÉNK itt a tér

Miénk ITT a tér

Kulturális tér és
szolgáltatás

Kulturális aktivitás és
Hagyomány és
közösségi gazdálkodás
identitás
Társadalmi kohézió
Kulturális tér és online közösség

Indikátorok
A bicskei HKFS kimeneti mutatóit és a specifikus célok eredménymutatóit, ezek
mértékegységét, bázis- és célértékeit és adatforrásait a következő táblázat összegzi:
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A bicskei HKFS céljainak indikátormutatói és azok mértékegysége, bázis- és célértékei
HKFS átfogó cél

TOP kimeneti mutató

„MIÉNK ITT A TÉR”

Városfejlesztés: városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma
A HKFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe
vevő lakosság száma
A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati
szervezetek által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma

HKFS specifikus cél

Miénk itt a TÉR

MIÉNK itt a tér

Bázisérték
(2015)

Célérték
(2018.10.31.)

Célérték
(2020)

m2

0

100

250

m2

0

500

fő

11.891

12.000

1500
12.050
(2023)

fő

12.000

12.000

14.000

db

0

4

10 (2023)

Célérték
(2018.10.31.)

Célérték
(2020)
107

HKFS eredménymutató

Mértékegység

Közösségi kulturális terek alapterületének változása
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz
képest
Közösségi terek kulturális szolgáltatásait rendszeresen igénybevevők számának
növekedése
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség
Innovatív kulturális szolgáltatások arányának növekedése
Tematikus kulturális események számának növekedése
Elégedettségi szint emelkedése kulturális események
- számával
- átlagos minőségével
Kulturális kisközösségek aktív taglétszámának növekedése
Foglalkoztatás növekedése a közösségi gazdálkodásban

%

Bázisérték
(2015)
100

%

100

130

%

100

115

3,5

4,2

100
100

115
115

Bicskei identitás elmélyülése
Miénk ITT a tér

Mértékegység

Városi nagyrendezvények számának növekedése
Térségi és nemzetközi együttműködésekben résztvevők számának változása
Helyi és nemzetiségi örökségek ápolására épülő cselekvések számának növekedése
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átlagos iskolai
osztályzat
%
%
átlagos iskolai
osztályzat
%
%
átlagos iskolai
osztályzat
%

3,6
3,2
100

–

4,1
3,8
120
105

3,4

3,8

100

150
125
120

6. Cselekvési terv
6.1 Beavatkozási területek
Beavatkozás megnevezése
Indoklás

Specifikus cél
Támogatható tevékenységek

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport
Jogosultak köre
Kiválasztási kritériumok

Tervezett forrás

Megvalósítási idő

1. Kulturális tér és szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek
fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával
Bicske számos méltó kialakításra alkalmas vagy megújításra szoruló
leromlott állapotú nyitott és zárt közösségi térrel rendelkezik. A nem
megfelelő vagy az alulhasznosítás miatt ezek jelenleg korlátozottan
képesek csak közösségformáló szerepet betölteni. Több, akár
egymást kiegészítő funkció betöltésére is alkalmasak, amellyel
képessé tehetők értékek közvetítésére és a közösségi élet
szerveződési helyeivé alakíthatók, olyan inspiráló környezetekké,
amelyek támogatják a helyi közösségek kreatív együttműködéseit. A
rekreációs, sportolási és egyéb szabadidős szerepeik mellett
szükséges a kulturális funkcióik megtalálása, erősítése és ezek
innovatív kombinálása, különösen az idősek és az ifjak közösségbe
bevonása, valamit az elkülönülő városrészek hatékony területi
integrációja érdekében.
I. „Miénk itt a TÉR”
Többfunkciós közösségi terek létrehozása a városrészekben, új
közösségi kulturális szolgáltatások nyújtására alkalmas nyitott és zárt
közösségi terek kialakítása, bővítése, átépítése, felújítása,
korszerűsítése és eszközfejlesztése révén. Közösségi hasznosítású
ingatlanok kulturális funkcióinak kialakítása, megerősítése,
célközönség számára elérhetővé tételüket szolgáló megújítása, aktív
rekreációs
zöldterületek,
szabadidős,
rendezvényés
élményhelyszínek kialakítása és megújítása.
A megvalósuló fejlesztések ráépülnek vagy szinergikus kapcsolatot
teremtenek egyes korábban megvalósult vagy egyéb forrásból a
közeljövőben megvalósítani tervezett városi beruházásokkal (pl.
városközpont megújítása a korábbi városrehabilitációs támogatás
keretében, Bicske Szíve Park I. ütem kialakítása TOP-2.1.2
keretében, kastélykert megújítása, KEOP energetikai pályázatok,
egyéb TOP és EFOP pályázatok). A város élhetőségét és a lakosság
életminőségét újonnan kialakított és megújított közösségi helyszínek
támogatják.
Bicske teljes lakossága, kiemelten a fejlesztendő ingatlan
elhelyezkedése szerinti városrész lakossága, a környező gyermekes
családok, fiatal- és időskorúak.
Önkormányzat és költségvetési szerv, közművelődési és kulturális
intézmény, civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyház
- Munkahelyteremtő vagy megtartó hatás
- fejlesztéssel érintett ingatlan állapota (leromlott/nem hasznosított
vagy alulhasznosított)
- meglévő/kialakítandó funkciók sokfélesége
- kialakítandó kulturális szolgáltatás innovativitása
- kialakítandó funkciók többgenerációs használhatósága
- egyenlő hozzáférés és fenntarthatóság bizonyított
Összes közpénz: 129.166.667,- Ft (ERFA)
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: min. 5.000.000 – max. 100.000.000 Ft
2019. január – 2021. december
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Beavatkozás
megnevezése
Indoklás

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Célcsoport

Jogosultak köre
Kiválasztási
kritériumok

Tervezett forrás

Megvalósítási idő

2. Kulturális aktivitás és közösségi gazdálkodás – Közösségek tematikus kulturális programjainak
támogatása és a közösségi gazdálkodás fejlesztése
Az egyéni és közösségi izoláció és érdektelenség oldása, a társadalmi integráció és a befogadás
elmélyítése érdekében szükség van olyan szemléletformáló tematikus kisközösségi programokra,
találkozási lehetőségek megteremtésére, amelyek során a különféle társadalmi csoportok, hasonló
érdeklődésű, társadalmi helyzetű közösségek tagjai megismerhetik egymást, alakíthatják egymás
nézőpontját, közös élményeket szerezhetnek és oszthatnak meg másokkal. A kulturális kínálat fejlesztése
megkívánja a helyi értékek, hagyományok, tevékenységek bemutatását, művészek, alkotók és tehetségek
bemutatkozását a közönség szélesebb rétegeinek bevonásával. Mivel a helyi termelők, kézművesek is
csak alkalmanként és elszigetelten, kevéssé együttműködve jelennek meg, ill. nincs élő gyakorlata a
közösségi gazdálkodásnak, ezért a megjelenő igényekre építve e kör szélesítésére van szükség. Ez a
feltételek kialakításától és javításától kezdve jelenti a közösségi gazdálkodási formák és kultúra
elterjesztését, a helyi termékek bemutatását és innovatív közvetlen értékesítési lehetőségeinek
bevezetését, a hagyományos mesterségek felélesztését, továbbadását, valamint a kisléptékű kézműves
kreatív ipar támogatását.
II. „MIÉNK itt a tér”
Közösségi kulturális program – példálózó felsorolás: (kis)rendezvény, esemény, eseménysorozat (pl.
klubfoglalkozás, táborozás, edzésprogram), szemléletformálási akció, tájékoztató nap és egyéb
információátadási forma, képzés és egyéb ismeret- és tudásátadási forma – megszervezése és
lebonyolítása meghatározott tematikus témában. Tematikus téma (kizárólagos felsorolás): sport,
betegségmegelőzés, prevenció és egészséges életmód; kézművesség, régi mesterségek és helyi termék;
természetvédelem és környezeti fenntarthatóság; bűnmegelőzés és közlekedésbiztonság;
esélyegyenlőség és társadalmi összetartozás; önkéntes munkavállalás; gyermekkorúak, ifjak vagy idősek
közösségbe vonása.
Közösség alapú gazdálkodási forma, vállalkozási modell kialakítása és bevezetése (pl. doboz rendszer,
részes gazdálkodás, közösségi kert, iskolakert, bemutatókert, csereklub); közösségi élelmiszerfeldolgozó műhely kialakítása; szociális gazdaság létrehozása; helyi értéktár, helyi termék program,
helyi termékes polc(rendszer), helyi termékes bolt kialakítása; kézműves alkotóház létrehozása;
bemutató műhely, gazdaság kialakítása, valamint ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
A kisközösségi tematikus rendezvények koncentrált kiegészítői tudnak lenni a CLLD programból
megvalósuló vagy egyéb többnapos városi nagyrendezvényeknek, illetve kísérői nemzetközi
programoknak.
A közösségi gazdálkodás támogatása azzal lát el kiegészítő funkciót, hogy a helyi termékek, a kézműves
tevékenységek és a hagyományos mesterségek közvetlen értékesítését, piacra jutását, népszerűsítését és
továbbadását támogatja a városgazdaságon kívüli erőforrások igénybevételével szemben.
Mindkét irány egyértelműen lehatárolható minden egyéb támogatási formától.
Szinergikus hatást jelent, hogy a CLLD program 1. beavatkozási területe és egyéb támogatások révén
újonnan kialakított és megújított városi kulturális közösségi terek méltó helyszínei lehetnek az e
beavatkozás során megvalósított tematikus kisközösségi rendezvényeknek.
Bicske teljes lakossága, kiemelten a kisközösségek tagjai, kultúrafogyasztók, a helyi termék
előállításában, fogyasztásában, vásárlásában érdekeltek, a hagyományos mesterséget űzők és az azt
elsajátítani kívánók, a helyi értékeket kedvelők, munkanélküliek, hátrányos helyzetűek, közösségi
gazdálkodásban és értékesítésben érdekeltek
Önkormányzat és költségvetési szerv, közművelődési és kulturális intézmény, civil szervezet, nonprofit
gazdasági társaság, egyház
- munkahelyteremtés vagy megtartás
- újszerű, innovatív közvetlen értékesítési forma bevezetése
- több szervezet együttműködésében történő megvalósítás
- innovatív tematika vagy tudásátadási forma alkalmazása
- események, rendezvények sorozata
- dokumentáltan hosszabb múltra visszatekintő program
- hagyományteremtő szándék
- egyenlő hozzáférés és fenntarthatóság bizonyított
Összes közpénz (ESZA): 30.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: min. 500.000 – max. 10.000.000 Ft
2019. január – 2021. december
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Beavatkozás
megnevezése
Indoklás

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Célcsoport
Jogosultak köre
Kiválasztási
kritériumok

Tervezett forrás

Megvalósítási idő

3. Hagyomány és identitás – Helyi és nemzetiségi értékekre, örökségekre,
hagyományokra épülő fejlesztések és programok megvalósítása
A lokálpatriotizmus és az identitástudat megerősítéséhez jelentősebb mértékben
kell bővíteni a helyi értékeken alapuló közösségfejlesztési tevékenységek körét,
mennyiségét és tematikáját, amelyek megragadják és megadják Bicske élő
emlékezetét, képesek tereket, épületeket, helyeket élettel megtölteni, igazi
városrészeket és közösségeket teremteni. Szükség van a területi és tematikus
alapon szerveződő városi közösségek aktivitásának növelésére, a köztük lévő
kapcsolatok élénkítésére, a helyi kötődést, identitást meghatározó lokális értékek
tudatosítására, gyűjtésére, kialakítására, megformálására és védelmére, valamint
a hagyományok élővé tételére. Sok jó példája van a világban a lokális (városrészi,
utcabeli, tömbhatáros) épített, kulturális és szellemi örökség innovatív módon
történő megjelenítésének, modern eszközökkel történő újrafogalmazásának, mely
megoldások Magyarországon, nemde Bicskén ma még korlátozottan vannak
jelen, és ez közvetett módon hat a lokális rendezvények, programok tematikájára,
változatosságára, színvonalára is. A városi emlékezet és a lakóközösségek
megerősítése érdekében olyan lokális tevékenységek úttörő jellegű beindítására
van szükség, amelyek képesek a mai kor emberéhez modern eszközökkel és
változatos interpretációs formákkal szólva élővé tenni a városi, helytörténeti,
szakrális, nemzeti és nemzetiségi múlt gazdag örökségét.
III. „Miénk ITT a tér”
Identitás- és szemléletformáló helyi akciók, rendezvények, programok,
kiállítások, bemutatók szervezése és lebonyolítása; lokális együttműködési
hálózatok kialakítása; helyi értékre, motívumra épülő egyedi produkciók
kidolgozása; helytörténeti értékek múltfeltárása különféle kutatási módszerekkel
(pl. családfakutatás, levéltár, helytörténeti gyűjtemény, mélyinterjús
családtörténet vizsgálat stb.) és az eredmények közzététele; lokális interpretáció
nemzetközi jó gyakorlatának átvétele és meghonosítása; a múlt emlékeinek
digitalizálása, helyi médiatár kialakítása és közzététele; helytörténeti tematikus út
kialakítása és túrák szervezése, valamint ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
A TOP 2. prioritás városrehabilitációs fejlesztései között megjelenhetnek hasonló
elemek, amelyek azonban egyrészt kizárólag beruházásokhoz kapcsolhatók,
másrészt lehatárolt akcióterületre koncentrálnak, ezért az elhatárolás egyértelmű,
és más támogatási programoktól is jól körülhatárolt. Szinergikus hatást jelent,
hogy a CLLD program 1. beavatkozási területe és egyéb támogatások révén
újonnan kialakított és megújított városi kulturális közösségi terek méltó helyszínei
lehetnek az e beavatkozás során megvalósított rendezvényeknek, akcióknak.
Bicske teljes lakossága, kiemelten településrészek, utcák, telektömbök
lakóközösségei és szervezeteik, kulturális, művészeti szervezetek és intézmények
Önkormányzat és költségvetési szerv, közművelődési és kulturális intézmény,
civil szervezet, egyház
- innovatív interpretálási vagy tudásátadási forma alkalmazása
- lokális lakóközösség minél szélesebb körének bevonása
- helyi értékre épülő egyedi produkció kidolgozása
- helytörténeti múltfeltáró kutatás alkalmazása
- események, rendezvények sorozata
- nemzetközi jó gyakorlat átvétele
- több szervezet együttműködésében történő megvalósítás
- egyenlő hozzáférés és fenntarthatóság bizonyított
Összes közpénz (ESZA): 25.333.333 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: min. 1.000.000 – 20.000.000 Ft
2019. január – 2021. december
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Beavatkozás megnevezése

Indoklás

Specifikus cél
Támogatható tevékenységek

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport
Jogosultak köre
Kiválasztási kritériumok

Tervezett forrás

Megvalósítási idő

4. Társadalmi kohézió – Új nagyrendezvények megvalósítása,
hagyománnyal rendelkező városi programok kínálatának szélesítése,
integratív programsorozatok megrendezése több szervezet
együttműködésével, nemzetközi és térségek közötti kulturális
együttműködések kialakítása
Igazán tartalmas és színvonalas városi nagyrendezvényből,
nemzetközi kulturális együttműködésből kevés valósul meg a
szükséges nagyságrendű forrás hiánya vagy előteremtésének
aránytalanul nagy feladatot jelentő volta, illetve kapacitáshiányok
miatt. A többnapos, széles kulturális kínálattal rendelkező, számos
szervezet együttműködésében, különböző helyszíneken megvalósuló
városi nagyrendezvények és programsorozatok, valamint a
nemzetközi és térségek közötti együttműködések identitásformáló,
integráló, társadalmi és területi kohéziót erősítő hatása
elvitathatatlan, mivel célirányosan világítanak rá a kulturális
összetartozásra és az azonosságtudatra. Ennek erősítése érdekében
szükséges emblematikus új városi nagyrendezvényeket és
programsorozatokat meghonosítani, a meglévők és a kapcsolódó
szolgáltatások tematikáját, résztvevői körét és színvonalát szélesíteni
és emelni, valamint a különböző kultúrák találkozási, a testvérvárosi
kapcsolatok ápolási lehetőségét bővíteni.
II. „MIÉNK itt a tér”
III. „Miénk ITT a tér”
Identitásformáló városi szintű új nagyrendezvények és
programsorozatok megszervezése és lebonyolítása; hagyománnyal
rendelkező meglévő városi nagyrendezvények és programsorozatok
időtartamának és programkínálatának bővítése, színvonalának
emelése; nemzetközi és térségek közötti együttműködések,
csereprogramok, bilaterális közös események megvalósítása
kulturális területen, valamint ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Más operatív programban támogatási között nem szerepel önálló
módon a városi igényekhez igazodó identitásformáló
nagyrendezvények
és
nemzetközi,
térségi
kulturális
együttműködések támogatása. Szinergikus hatást jelent, hogy a
CLLD program 1. beavatkozási területe és egyéb támogatások révén
újonnan kialakított és megújított városi kulturális közösségi terek
méltó helyszínei lehetnek az e beavatkozás során megvalósított
városi nagyrendezvényeknek.
Bicske teljes lakossága
Önkormányzat és költségvetési szerv, közművelődési és kulturális
intézmény, civil szervezet, egyház
- nemzetközi résztvevők száma
- tervezett látogatószám
- több szervezet együttműködésében történő megvalósítás
- rendezvény programjainak száma
- megvalósítás időintervalluma
- dokumentáltan hosszabb múltra visszatekintő program
- hagyományteremtő szándék
- egyenlő hozzáférés és fenntarthatóság bizonyított
Összes közpénz (ESZA): 17.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: min. 1.000.000 – max. 10.000.000 Ft
2019. január-2021.december
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Beavatkozás
megnevezése
Indoklás

Specifikus cél
Támogatható
tevékenységek

Kiegészítő
jelleg,
lehatárolás
Célcsoport
Jogosultak köre
Kiválasztási
kritériumok

Tervezett forrás

Megvalósítási
idő

5. Kulturális tér és online közösség – Virtuális közösségi terek (online közösségek)
létrehozása, fejlesztése és innovatív kulturális szolgáltatások kialakítása, bevezetése
Bicskén is jellemző, hogy a helyi közösség fragmentált, egyes társadalmi csoportok
területileg és társadalmi szempontból is szegregáltak, közösségeik izoláltak. Így a
közösségi bevonás és az érdeklődés fenntartása kulturális és egyéb területen is hosszabb
ideje fennálló nehézségek forrása, mivel jelentősebb erőforrásokat, a megszólítás
eszközeinek szélesebb körét, a megszokottól eltérő megoldásokat is igénylő folyamatos
feladat. Hiányoznak azok a jól működő, az interakció lehetőségét a lakóhelyhez a lehetőleg
legközelebb biztosító kisléptékű infrastruktúrák és alkalmak, ahol a közösségi élet
különböző generációjú, lakóhelyű, etnikumú, élethelyzetű stb. szereplői kapcsolatba
léphetnek egymással. Az egymással és a lokális közösségekkel való kapcsolatok
ugyanakkor javíthatók, így a társadalmi és pénzügyi fenntarthatóság is növelhető, de ehhez
olyan tevékenységek fejlesztésére van szükség, amelyek képesek integratív, egymással is
kommunikáló közösségek létrehozására, az atomizált társadalom újraegyesítésére, a ki- és
lemaradó csoportok (pl. szegregátumok lakossága, külterületeken élők, hátrányos
helyzetűek) bevonására a város közösségi kulturális életébe.
II. „MIÉNK itt a tér”
I. „Miénk itt a TÉR”
Online kulturális közösségek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére irányuló
tevékenységek; kulturális terek és programok, valamint közösségi szolgáltatások online
elérhetőségének javítására irányuló tevékenységek digitális tartalomfejlesztéssel,
informatikai fejlesztéssel, webes felületek létrehozásával és továbbfejlesztésével, web 2.0
eszközök alkalmazásával; közösségi szolgáltatást nyújtó mobil applikációk, szoftverek
fejlesztése; kulturális, helyi termékekhez vagy helyi közösségi szolgáltatásokhoz
kapcsolódó tartalmú elektronikus adatbázisok fejlesztése, kereshetőségének javítása és
megosztása; közösségi szolgáltatások foglalási rendszerének kialakítása és valós
bevezetése; számítástechnikai erőforrás-megosztási projektek kialakítása kulturális vagy
közösségi szolgáltatási területen; kulturális javak vagy közösségi szolgáltatások
létrehozására irányuló társadalmi felelősségvállalási és közösségi finanszírozási projektek
online tartalmainak fejlesztése; ingyenes online képzési rendszerek tartalomfejlesztése
online keretrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése; egyéb innovatív és virtuális
kulturális szolgáltatások kialakítása és bevezetése
A TOP társadalmi együttműködést erősítését szolgáló komplex helyi programok
területileg determinált, míg az EFOP digitális kompetencia és tehetségprogramjai
tematikájukban eltérő területeken vagy egyértelműen elkülöníthető módon nyújtanak
támogatást. Az EFOP támogatásából megvalósuló helyi beruházások és a CLLD
mindegyik beavatkozása kapcsán kimutatható szinergikus hatás.
IKT eszközöket és elektronikus szolgáltatásokat használó bicskei lakosok, 4-40 éves
korosztály, hátrányos helyzetű csoportok
Önkormányzat és költségvetési szerv, közművelődési és kulturális intézmény, civil
szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyház
- online kulturális szolgáltatások vagy kulturális terek, programok, szolgáltatások online
elérhetőségének javítását szolgáló fejlesztések
- közösségi szolgáltatások foglalási rendszerének kialakítását és valós bevezetését
szolgáló fejlesztések
- online közösség létszáma
- költséghatékonyság
- innovatív tematika, tartalom vagy tudásátadási forma alkalmazása
- egyenlő hozzáférés és fenntarthatóság bizonyított
Összes közpénz (ESZA): 11.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási összeg: min. 500.000 – max. 4.000.000 Ft
2019. január-2021. december

49

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

Indoklás, alátámasztás

Specifikus cél

Támogatható tevékenységek

1. Kulturális tér
és szolgáltatás

Bicske számos méltó kialakításra alkalmas vagy
megújításra szoruló leromlott állapotú nyitott és zárt
közösségi térrel rendelkezik. A nem megfelelő vagy az
alulhasznosítás miatt ezek jelenleg korlátozottan
képesek csak közösségformáló szerepet betölteni.
Több, akár egymást kiegészítő funkció betöltésére is
alkalmasak, amellyel képessé tehetők értékek
közvetítésére és a közösségi élet szerveződési helyeivé
alakíthatók, olyan inspiráló környezetekké, amelyek
támogatják
a
helyi
közösségek
kreatív
együttműködéseit. A rekreációs, sportolási és egyéb
szabadidős szerepeik mellett szükséges a kulturális
funkcióik megtalálása, erősítése és ezek innovatív
kombinálása, különösen az idősek és az ifjak
közösségbe bevonása, valamit az elkülönülő
városrészek hatékony területi integrációja érdekében.

Miénk itt a TÉR

Többfunkciós közösségi terek
létrehozása a városrészekben, új
közösségi
kulturális
szolgáltatások nyújtására alkalmas
nyitott és zárt közösségi terek
kialakítása, bővítése, átépítése,
felújítása,
korszerűsítése
és
eszközfejlesztése
révén.
Közösségi
hasznosítású
ingatlanok kulturális funkcióinak
kialakítása,
megerősítése,
célközönség számára elérhetővé
tételüket szolgáló megújítása,
aktív rekreációs zöldterületek,
szabadidős,
rendezvényés
élményhelyszínek kialakítása és
megújítása.

2.
Kulturális
aktivitás
és
közösségi
gazdálkodás

Az egyéni és közösségi izoláció és érdektelenség
oldása, a társadalmi integráció és a befogadás
elmélyítése
érdekében
szükség
van
olyan
szemléletformáló
tematikus
kisközösségi
programokra, találkozási lehetőségek megteremtésére,
amelyek során a különféle társadalmi csoportok,
hasonló érdeklődésű, társadalmi helyzetű közösségek
tagjai megismerhetik egymást, alakíthatják egymás
nézőpontját, közös élményeket szerezhetnek és
oszthatnak meg másokkal. A kulturális kínálat
fejlesztése megkívánja a helyi értékek, hagyományok,
tevékenységek bemutatását, művészek, alkotók és
tehetségek bemutatkozását a közönség szélesebb
rétegeinek bevonásával. Mivel a helyi termelők,
kézművesek is csak alkalmanként és elszigetelten,
kevéssé együttműködve jelennek meg, ill. nincs élő
gyakorlata a közösségi gazdálkodásnak, ezért a
megjelenő igényekre építve e kör szélesítésére van
szükség. Ez a feltételek kialakításától és javításától
kezdve jelenti a közösségi gazdálkodási formák és
kultúra elterjesztését, a helyi termékek bemutatását és
innovatív közvetlen értékesítési lehetőségeinek
bevezetését, a hagyományos mesterségek felélesztését,
továbbadását, valamint a kisléptékű kézműves kreatív
ipar támogatását.

MIÉNK itt a tér

Közösségi kulturális program
megszervezése és lebonyolítása
meghatározott tematikus témában.
Közösség alapú gazdálkodási
forma,
vállalkozási
modell
kialakítása
és
bevezetése;
közösségi élelmiszer-feldolgozó
műhely kialakítása; szociális
gazdaság
létrehozása;
helyi
értéktár, helyi termék program,
helyi termékes polc(rendszer),
helyi termékes bolt kialakítása;
kézműves alkotóház létrehozása;
bemutató
műhely,
gazdaság
kialakítása, valamint ezekhez
kapcsolódó eszközbeszerzés.
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Kiegészítő jelleg,
lehatárolás
A megvalósuló fejlesztések
ráépülnek vagy szinergikus
kapcsolatot
teremtenek
egyes
korábban
megvalósult vagy egyéb
forrásból a közeljövőben
megvalósítani
tervezett
városi beruházásokkal (pl.
városközpont megújítása a
korábbi városrehabilitációs
támogatás
keretében,
Bicske Szíve Park I. ütem
kialakítása
TOP-2.1.2
keretében,
kastélykert
megújítása,
KEOP
energetikai
pályázatok,
egyéb TOP és EFOP
pályázatok).
A kisközösségi tematikus
rendezvények koncentrált
kiegészítői tudnak lenni a
CLLD
programból
megvalósuló vagy egyéb
többnapos
városi
nagyrendezvényeknek, ill.
kísérői
nemzetközi
programoknak.
A közösségi gazdálkodás
támogatása azzal lát el
kiegészítő funkciót, hogy a
helyi termékek, a kézműves
tevékenységek
és
a
hagyományos mesterségek
közvetlen
értékesítését,
piacra
jutását,
népszerűsítését
és
továbbadását támogatja a
városgazdaságon
kívüli
erőforrások
igénybevételével szemben.
Mindkét
irány
egyértelműen lehatárolható
minden egyéb támogatási
formától.

Forrás
(ezer Ft)

Támogató
alap

Gyermekes
családok, fiatal- és
időskorúak

129.166,6
67

ERFA

Kisközösségek
tagjai,
helyi
termék
előállításában,
fogyasztásában,
vásárlásában
érdekeltek,
hagyományos
mesterséget űzők,
munkanélküliek,
hátrányos
helyzetűek,
közösségi
gazdálkodásban
érdekeltek

30.000,0

ESZA

Célcsoport

Tervezett
időintervallum
(év, hónap)
2019. január2021. december

2019. január2021. december

3. Hagyomány
és identitás

4. Társadalmi
kohézió

A
lokálpatriotizmus
és
az
identitástudat
megerősítéséhez jelentősebb mértékben kell bővíteni a
helyi
értékeken
alapuló
közösségfejlesztési
tevékenységek körét, mennyiségét és tematikáját,
amelyek megragadják és megadják Bicske élő
emlékezetét, képesek tereket, épületeket, helyeket
élettel megtölteni, igazi városrészeket és közösségeket
teremteni. Szükség van a területi és tematikus alapon
szerveződő
városi
közösségek
aktivitásának
növelésére, a köztük lévő kapcsolatok élénkítésére, a
helyi kötődést, identitást meghatározó lokális értékek
tudatosítására,
gyűjtésére,
kialakítására,
megformálására
és
védelmére,
valamint
a
hagyományok élővé tételére. Sok jó példája van a
világban a lokális (városrészi, utcabeli, tömbhatáros)
épített, kulturális és szellemi örökség innovatív módon
történő megjelenítésének, modern eszközökkel történő
újrafogalmazásának,
mely
megoldások
Magyarországon, nemde Bicskén ma még
korlátozottan vannak jelen, és ez közvetett módon hat
a lokális rendezvények, programok tematikájára,
változatosságára, színvonalára is. A városi emlékezet
és a lakóközösségek megerősítése érdekében olyan
lokális tevékenységek úttörő jellegű beindítására van
szükség, amelyek képesek a mai kor emberéhez
modern eszközökkel és változatos interpretációs
formákkal szólva élővé tenni a városi, helytörténeti,
szakrális, nemzeti és nemzetiségi múlt gazdag
örökségét.
Igazán tartalmas és színvonalas programot kínáló
városi nagyrendezvényből, nemzetközi kulturális
együttműködésből kevés tud megvalósulni Bicskén a
szükséges nagyságrendű forrás hiányában vagy
előteremtésének aránytalanul nagy feladatot jelentő
volta, illetve kapacitáshiányok miatt. A többnapos,
széles kulturális kínálattal rendelkező, számos
szervezet együttműködésében, különböző helyszínen
megvalósuló
városi
nagyrendezvények,
programsorozatok, valamint a nemzetközi és a
térségek közötti együttműködések identitásformáló,
integráló, társadalmi és területi kohéziót erősítő hatása
elvitathatatlan, mivel célirányosan rávilágítanak a
kulturális összetartozásra és az azonosságtudatra.
Ennek érdekében szükséges emblematikus új városi
nagyrendezvényeket
és
programsorozatokat
meghonosítani, a meglévők és a kapcsolódó
szolgáltatások tematikáját, résztvevői körét és
színvonalát szélesíteni és emelni, valamint a
különböző kultúrák, testvérvárosi kapcsolatok
találkozási lehetőségeinek körét bővíteni.

Miénk ITT a tér

Identitás- és szemléletformáló
helyi
akciók,
rendezvények,
programok, kiállítások, bemutatók
szervezése
és
lebonyolítása;
lokális együttműködési hálózatok
kialakítása;
helyi
értékre,
motívumra
épülő
egyedi
produkciók
kidolgozása;
helytörténeti értékek múltfeltárása
különféle kutatási módszerekkel
(pl. családfakutatás, levéltár,
helytörténeti
gyűjtemény,
mélyinterjús
családtörténet
vizsgálat stb.) és az eredmények
közzététele; lokális interpretáció
nemzetközi jó gyakorlatának
átvétele és meghonosítása; a múlt
emlékeinek digitalizálása, helyi
médiatár
kialakítása
és
közzététele;
helytörténeti
tematikus út kialakítása és túrák
szervezése, valamint ezekhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

A TOP 2. prioritás
városrehabilitációs
fejlesztései
között
megjelenhetnek
hasonló
elemek, amelyek azonban
egyrészt
kizárólag
beruházásokhoz
kapcsolhatók,
másrészt
lehatárolt
akcióterületre
koncentrálnak, ezért az
elhatárolás egyértelmű, és
más
támogatási
programoktól
is
jól
körülhatárolt. Szinergikus
hatást jelent, hogy a CLLD
program 1. beavatkozási
területe
és
egyéb
támogatások révén újonnan
kialakított és megújított
városi kulturális közösségi
terek méltó helyszínei
lehetnek az e beavatkozás
során
megvalósított
rendezvényeknek,
akcióknak.

Városrészek,
utcák,
telektömbök
lakóközösségei és
szervezeteik

25.333,3
33

ESZA

2019. január2021. december

MIÉNK ITT a tér

Identitásformáló városi szintű új
nagyrendezvények
és
programsorozatok megszervezése
és lebonyolítása; hagyománnyal
rendelkező
meglévő
városi
nagyrendezvények
és
programsorozatok időtartamának
és programkínálatának bővítése,
színvonalának
emelése;
nemzetközi és térségek közötti
együttműködések,
csereprogramok, bilaterális közös
események
megvalósítása
kulturális területen, valamint
ezekhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés

Más operatív programban
támogatási között nem
szerepel önálló módon a
városi igényekhez igazodó
identitásformáló
nagyrendezvények
és
nemzetközi,
térségi
kulturális együttműködések
támogatása.
Szinergikus
hatást jelent, hogy a CLLD
program 1. beavatkozási
területe
és
egyéb
támogatások révén újonnan
kialakított és megújított
városi kulturális közösségi
terek méltó helyszínei
lehetnek az e beavatkozás
során megvalósított városi
nagyrendezvényeknek.

Bicske
lakossága

17.000,0

ESZA

2019. január2021. december
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teljes

5. Kulturális tér
és
online
közösség

Bicskén is jellemző, hogy a helyi közösség
fragmentált, egyes társadalmi csoportok területileg és
társadalmi szempontból is szegregáltak, közösségeik
izoláltak. Így a közösségi bevonás és az érdeklődés
fenntartása kulturális és egyéb területen is hosszabb
ideje fennálló nehézségek forrása, mivel jelentősebb
erőforrásokat, a megszólítás eszközeinek szélesebb
körét, a megszokottól eltérő megoldásokat is igénylő
folyamatos feladat. Hiányoznak azok a jól működő, az
interakció lehetőségét a lakóhelyhez a lehetőleg
legközelebb biztosító kisléptékű infrastruktúrák és
alkalmak, ahol a közösségi élet különböző
generációjú, lakóhelyű, etnikumú, élethelyzetű stb.
szereplői kapcsolatba léphetnek egymással. Az
egymással és a lokális közösségekkel való kapcsolatok
ugyanakkor javíthatók, így a társadalmi és pénzügyi
fenntarthatóság is növelhető, de ehhez olyan
tevékenységek fejlesztésére van szükség, amelyek
képesek integratív, egymással is kommunikáló
közösségek létrehozására, az atomizált társadalom
újraegyesítésére, a ki- és lemaradó csoportok (pl.
szegregátumok lakossága, külterületeken élők,
hátrányos helyzetűek) bevonására a város közösségi
kulturális életébe.

MIÉNK itt a TÉR

Online kulturális közösségek
létrehozására, fenntartására és
fejlesztésére
irányuló
tevékenységek; kulturális terek és
programok, valamint közösségi
szolgáltatások
online
elérhetőségének
javítására
irányuló tevékenységek digitális
tartalomfejlesztéssel, informatikai
fejlesztéssel, webes felületek
létrehozásával
és
továbbfejlesztésével, web 2.0
eszközök
alkalmazásával;
közösségi szolgáltatást nyújtó
mobil applikációk, szoftverek
fejlesztése;
kulturális,
helyi
termékekhez vagy helyi közösségi
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó
tartalmú elektronikus adatbázisok
fejlesztése,
kereshetőségének
javítása és megosztása; közösségi
szolgáltatások
foglalási
rendszerének kialakítása és valós
bevezetése;
számítástechnikai
erőforrás-megosztási
projektek
kialakítása
kulturális
vagy
közösségi szolgáltatási területen;
kulturális javak vagy közösségi
szolgáltatások
létrehozására
irányuló
társadalmi
felelősségvállalási és közösségi
finanszírozási projektek online
tartalmainak fejlesztése; ingyenes
online
képzési
rendszerek
tartalomfejlesztése
online
keretrendszerének kialakítása és
továbbfejlesztése; egyéb innovatív
és
virtuális
kulturális
szolgáltatások kialakítása és
bevezetése

52

A
TOP
társadalmi
együttműködést erősítését
szolgáló komplex helyi
programok
területileg
determinált, míg az EFOP
digitális kompetencia és
tehetségprogramjai
tematikájukban
eltérő
területeken
vagy
egyértelműen elkülöníthető
módon
nyújtanak
támogatást. Az EFOP
támogatásából
megvalósuló
helyi
beruházások és a CLLD
mindegyik beavatkozása
kapcsán
kimutatható
szinergikus hatás.

IKT eszközöket és
elektronikus
szolgáltatásokat
használó 4-40 éves
korosztály,
hátrányos helyzetű
csoportok

11.000,0

ESZA

2019. január2021. december

6.2 Együttműködések
A tervezett térségek közötti együttműködések kapcsolódása a HKFS célrendszeréhez kettős,
tervezett műveletei egyrészt a II. „MIÉNK itt a tér” – Közösségi aktivitás erősítése a helyi
közösségi kezdeményezések, együttműködések, integrációk támogatásával, másrészt a III.
„Miénk ITT a tér” – Városi identitás erősítése a helyi értékek és hagyományok megjelenítésén,
tudatosításán és népszerűsítésén keresztül specifikus célokhoz tartoznak. Ezek fejezik ki
leginkább azokat a társadalmi kohéziós és befogadással kapcsolatos, valamint az identitás- és
közösségformáló hagyományápolási, aktivitásnövelő célokat, amiket a tervezett projektek el
kívánnak érni. A tervezett együttműködési projektek kapcsolódnak a Bicskén rendszeresen
megrendezett városi nagyrendezvényekhez (pl. Bicskei Kastély Estek, Bicskei Napok),
testvérvárosi kulturális, térségen belüli (járási, településközi) és térségközi közösségi
eseményekhez. Ezek a programok nagyobb mértékben járulnak hozzá a helyi identitás
fejlődéséhez, a kultúrák megismeréséhez és a jó gyakorlatok átvételéhez.
Az együttműködések tervezett tématerületei a következők a leendő projektgazdák részéről:
identitásformáló városi szintű új és hagyománnyal rendelkező meglévő nagyrendezvények és
többnapos programsorozatok megvalósítása, városi nagyrendezvények időtartamának és
programkínálatának bővítése, színvonalának emelése; nemzetközi és térségek közötti kulturális
együttműködések, csereprogramok, bilaterális közös események megvalósítása, társadalmi
aktivitás növelése a program során kialakított és a meglévő többfunkciós közösségi terekben.
A CLLD HACS a szervezeti együttműködéseit (térségi és nemzetközi) kulturális területen, a
közösségfejlesztés és a helyi közösségi kezdeményezések jó gyakorlatainak megismerése és
adaptálási lehetőségei, különféle horizontális programszervezések mentén (pl. fenntarthatóság,
esélyegyenlőség, egyenjogúság), valamint közös tervezési és beruházási projektek végrehajtása
területén tervezi. A beavatkozási területre allokált tervezett ESZA forrás 40 millió Ft a
projektgazdák számára, valamint 7 mFt a CLLD HACS működési költségei között, amelyeket
egyéb pályázati források elnyerésével kíván megtöbbszörözni a munkaszervezet aktív
részvételével.
6.3 A megvalósítás szervezeti és eljárási keretei
A HACS összetétele
A bicskei CLLD HACS a 2016. május 18-i alakuló ülésével jött létre, Pannónia Szíve-Bicske
Helyi Közösség néven, 12 alapító taggal. Az összetétel megfelel az alulról szerveződő
közösségfejlesztés elvének, mivel mindhárom szektor (köz-, civil, üzleti szféra) képviselete
biztosított, és az egy tag egy szavazati jog elve mellett egyik szektor sem rendelkezik többségi
döntési jogkörrel (33,3% – 41,7% – 25%).

53

Alapító tag neve
ATROX Mérnök Kft.
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Bicske Város Önkormányzata
Mentsvár Alapítvány
Hauser Kereskedelmi Kft.
Ferenczi-Konrád Krisztina ev.
Bicskei Református Egyházközség
Bicskei Római Katolikus Egyházközség
Bicskei Gazdasági Szervezet
Összefogás Bicskéért Egyesület
Bicskei Művelődési Közalapítvány
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár

Szektorális
besorolás
Üzleti
Köz
Köz
Civil
Üzleti
Üzleti
Civil
Civil
Köz
Civil
Civil
Köz

Képviselő neve
László Péter
Németh Tibor
Pálffy Károly
Kiss Tibor (Hetényi Tamás)
Döme Lászlóné
Ferenczi-Konrád Krisztina
Máté János Szilárd
Varga Imre
Nagy Attila
Ádám László
Döme László
Nagyné Szita Erzsébet

A HACS szervezeti felépítése
Az alapító tagok a CLLD HACS 2016.05.18-i létrehozásakor konzorciális formában történő
együttműködésről döntöttek, és a megalakulás érdekében meghatározták a szervezet
képviseletét, ill. a kapcsolattartó szervezetet a CLLD pályázat elbírálásáig tartó időszakra
(Bicske Város Önkormányzata, képviselője Pálffy Károly polgármester). Az együttműködő
felek 2016.11.30-i konzorciumi ülésükön kiválasztották maguk közül azt a nonprofit
szervezetet, amely a HKFS támogatása esetén a munkaszervezeti feladatokat el fogja látni,
képes lesz biztosítani a HKFS megvalósításához szükséges szakmai felkészültséget és
adminisztratív hátteret, valamint felelni fog az igazgatási és pénzügyi feladatokért (Összefogás
Bicskéért Egyesület). Emellett rendelkeztek a konzorcium működését meghatározó
legfontosabb szervezeti keretekről (közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság, helyi bíráló
bizottság, elnökségi munkacsoportok; 7. ábra).
7. ábra A bicskei CLLD HACS szervezeti felépítése

Legföbb döntéshozás

Közgyűlés

Elnökség = Helyi
Bíráló Bizottság
(HBB)

Döntéshozás, irányítás és
ellenőrzés

Végrehajtás

Munkaszervezet (MSZ)

Felügyelő
Bizottság (FB)

Munkacsoport (MCS)

Szervezeti egységek, funkciók szerepe és felelősségi köre
A bicskei CLLD HACS 2016.11.30-i konzorciumi ülésén a legfőbb szervezeti keretek
kialakítása mellett a funkcióknak megfelelő szervezeti egységek és azok működési rendje,
felelősségi köre is tisztázásra került.
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•

Közgyűlés (konzorciumi ülés): valamennyi CLLD HACS tag részvételével működő legfőbb döntéshozó
szerv, ahol egy tag egy szavazati joggal rendelkezik. A közgyűlés ülése nyilvános, a CLLD HACS
tagsága nyitott, biztosított a korlátozásmentes tagfelvétel. A CLLD HACS felelős a HKFS szakmai és
pénzügyi végrehajtásáért.

•

Elnökség (konzorciumi elnökség): a CLLD HACS 5 tagú ügyvezető és operatív irányító szerve, ahol
egy tag egy szavazati joggal rendelkezik. Tagjait a közgyűlés választja határozott időre a konzorcium
tagjai közül figyelemmel arra, hogy az állami hatóságnak nem minősülő elnökségi tagok együttes aránya
(civil és üzleti szféra) mindvégig elérje legalább az 50%-ot (min. 3 fő). Az állami hatóságnak minősülő
személyek tagsága csak ebben a képviseleti minőségükben vehető számba. Az elnökséget az elnök vezeti,
akit a két másik szférából választott két alelnök helyettesít, és őket az elnökség tagjai maguk közül
választják. Az elnökség a teljes tagságával látja el a Helyi Bíráló Bizottság döntéshozatali feladatait
az arra vonatkozó szabályok szerint. Az elnökség felelős a CLLD HACS jogszerű működéséért és a HKFS
végrehajtásának irányításáért.
Az elnökség tagjait a következő konzorciumi partnerek képviselői adják (zárójelben a tisztség és a
jellemző kompetenciaterületek): Bicske Város Önkormányzata (elnök; közigazgatás, településvezetés és
településüzemeltetés, zöldterület-fejlesztés, mentálhigiénia, szociálpolitika), Mentsvár Alapítvány
(marketingkommunikáció, esélyegyenlőség, lelki gondozás), Összefogás Bicskéért Egyesület (kulturális
szervezés, gasztronómia, marketingkommunikáció), Konrád Krisztina ev. (alelnök; pályázatírás,
projektmenedzsment, agrár- és élelmiszergazdálkodás), Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(kulturális szervezés, esélyegyenlőség, turizmusfejlesztés)

•

•

•
•

Helyi Bíráló Bizottság (HBB): szervezetében és tagságában megegyezik az elnökséggel. Ügyrendjét az
IH hagyja jóvá. Felelős a kérelmek kiválasztásában és a támogatási összeg rögzítésében, a támogathatóság
végső ellenőrzésre küldéséért, az összeférhetetlenség és a szférák közti arányok biztosításáért (a
szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő tagok adják) a kiválasztási eljárásban és a
döntéshozásban.
Felügyelő Bizottság (FB): a CLLD HACS 3 tagú ellenőrző szerve. Tagjait a közgyűlés választja a tagjai
közül határozott időre, mindhárom szektorból arányosan 1-1 főt. A kiválasztásnál biztosítani kell az
összeférhetetlenségi szabályokat. Felelős a HKFS végrehajtásának irányítását végző szerv ellenőrzéséért.
Munkaszervezet (MSZ): szakmailag felkészült, elsősorban adminisztratív feladatokat ellátó
lebonyolító szervezet, amely a HKFS végrehajtásának igazgatási és pénzügyi feladataiért felelős.
Munkacsoport (MCS): az elnökség saját tagjai és meghívott szakértők részvételével 3-7 tagú állandó vagy
ad hoc munkacsoportokat hozhat létre a HKFS végrehajtása érdekében felmerülő egyes tematikus
(rész)kérdések, (rész)feladatok megtárgyalása, elvégzése, döntés-előkészítés kapcsán (pl. döntéselőkészítő, tervezési, koordinációs, szakértői, stb.) az arra kiterjedő – külön szabályozott – felelősséggel,
összeférhetetlenségi és titoktartási szabályokkal. A munkacsoport tagjai között az elnökségi tagoknak
többségben kell lenniük.

Döntéshozatal
A bicskei CLLD HACS döntéshozatalának vezérelve a konszenzusos döntéshozás az egy tag
egy szavazat elve alapján, minden szerv esetében. A Közgyűlés az üléseit alapvetően az
Elnökség javaslata és az elnök összehívása alapján tartja (a tagok 1/3-a vagy az FB is
kezdeményezheti), ahol az elnökség által előterjesztett napirend javaslatait tárgyalja meg, és
dönt róluk a jelenlévők egyszerű többségével. Határozatképességhez a tagok többségének
jelenléte szükséges. A HKFS végrehajtását érintő ügyekben a teljes tagságra vetített
többségi döntés szükséges. Az elnökség a közgyűlés felé félévente beszámol a stratégia
végrehajtásának eredményeiről, szükség szerint indítványozza a HKFS céljai elérése, ill. a
forrásfelhasználás hatékonyságának javítása érdekében a stratégia és a kapcsolódó felhívások
módosítását.
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Az 5 tagú elnökség szintén a jelenlévő tagjai egyszerű többségével dönt, határozatképességéhez
a tagok többségének jelenléte szükséges, míg a HKFS végrehajtását érintő ügyekben a teljes
tagságára vetített többségi döntése szükséges (érvényes döntéshez 3 egyirányú szavazat kell).
Az elnökség a feladatait 4 fős munkaszervezet segítségével végzi (1 fő munkaszervezet vezető,
1 fő kulturális és közösségfejlesztési munkatárs, 1 fő pénzügyi munkatárs, 1 fő ügyfélszolgálati
munkatárs). A HKFS végrehajtása során felmerülő forráselosztásra, pályázati bírálatra
vonatkozó döntéshozói feladatokat a Helyi Bíráló Bizottság látja el, amely tagságában
megegyezik az elnökséggel. Az ebben a minőségben, Helyi Bíráló Bizottságként eljárva hozott
döntések esetén az elnökségi tagságra vetített többségi döntéshozás szükséges (érvényes
döntéshez 3 egyirányú szavazat kell).
Humán kapacitások
Az Összefogás Bicskéért Egyesület részéről biztosított munkaszervezet egy fő újonnan felvett
munkaerőként alkalmazott tagja az ügyfélszolgálati, pályázatkezelési adminisztratív
feladatokat látja el, a többi munkatárs megfelelő helyismeret mellett érti a helyi-térségi
közösség és gazdaság folyamatait, valamint rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges
közösségépítő gyakorlattal és szakértelemmel. Képesek a helyi lakossági csoportokat és
kulturális szereplőket aktivizálni, a fejlesztési tevékenységekbe bevonni, ilyen irányú
animációs és kommunikációs gyakorlatuk van. Rendelkeznek irányítási szemlélettel, közpénzkezelési és pénzügyi tapasztalatokkal, valamint projektmenedzsment gyakorlattal. A HKFS
végrehajtásához kapcsolódó egyéb feladatok ellátása érdekében várhatóan külső erőforrást is
igénybe fog venni a munkaszervezet (pl. könyvelés, könyvvezetés, rendezvényszervezés, jogi,
informatikai és egyéb szakértői feladatok, marketing), valamint ezen a téren is számít az
önkormányzat segítő támogatására (munkaidő-megosztás, önkéntes munka, ingyenes
tanácsadás).
Eszközállomány
A munkaszervezet működéshez szükséges bútorozott irodát, a munkaállomásokhoz kapcsolódó
irodai eszközök és egyéb infrastruktúrák nagyobb részét az önkormányzat tervezi biztosítani a
polgármesteri hivatali vagy egyéb épületében az egyesület számára – kedvezményes külön
megállapodás alapján –, míg kisebb részét (pl. fénymásoló, laptop, nyomtató, telefon) a
szervezet a működési forrásból egészíti ki.
Működési költségek
A bicskei CLLD HACS végrehajtására fordítandó működési költségek (37,5 MFt) tartalmazzák
3 fő megbízásos és 1 főállású munkatárs bérét és járulékait, az eszközberuházásokat,
anyagjellegű költségeket, a felmerülő rezsiköltségeket, bérleti díjakat, szolgáltatásokat,
vállalkozási megbízásokat, stb., míg az animációs költségek a nyilvánosság biztosításához és a
pályázók felkészítéséhez kapcsolódó forrásokat. Továbbá a pályázatok befogadásához,
értékeléséhez, az elszámolásokhoz, a marketinghez, a monitoringhoz, a kommunikációhoz, stb.
kapcsolódó tervezett költségeket a program 52 hónap alatt tervezett megvalósítását alapul véve,
a kiválasztási eljárások 2020-es zárását (2019.01.01.-2020.12.31. – 24 hónap) követő további
két évre átnyúlóan.
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Az időszak elején magasabbak a költségek a tervezett felhalmozási elemek és az animáció
nagyobb aránya miatt. A fejlesztési keret 15 %-át teszik ki a működési költségek,
felhasználásuk azonban 2 évvel meghaladja a kötelezettségvállalási időszak végét, így a
munkaszervezet a 2019-2020-ban támogatott projektek 2021-2022-ben történő megvalósítását
– az n+2-es szabály értelmében – is segíteni tudja, támogatni a projektgazdákat, a projektek
sikeres menedzselését, illetve szakmai és pénzügyi elszámolását.
A bicskei CLLD HACS tervezett működési forrásai (millió Ft)

Működési költségek
Animációs költségek
Összesen

2017
4,458
0,024
4,482

2018
2,809
0,674
3,483

2019
5,903
1,425
7,328

2020
5,911
1,425
7,336

2021
5,892
1,415
7,307

2022
6,906
0,659
7,565

Összesen
31,879
5,621
37,500

6.4 Kommunikációs terv
Célcsoport meghatározása
A HKFS tervezése és a megvalósítás fejlesztési irányai és beavatkozási területei alapján a
célzott marketingtevékenység a következő célcsoportokat érinti a városban:
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Helyi kulturális csoportosulások
✓ hagyományőrzők: néptáncosok, népdalkörök, népzenészek, kézművesek, stb.
✓ művészeti csoportok, művészemberek: színjátszók, énekkarok, zenekarok, zenészek, fotósok,
festők, stb.
Helyi kulturális élet vezetői
✓ Kiemelten: művelődési központ vezetője, művelődésszervezők, kulturális egyesületek vezetői,
könyvtárvezető, oktatási-képzési intézmények vezetői, vallási vezetők, stb.
Kulturális szféra foglalkoztatottjai
✓ Kiemelten: művelődési központ alkalmazottai, könyvtárosok, tanárok, óvónők, egyéb
pedagógusok, stb.
Civil szervezetek és aktív tagjaik
✓ Kiemelten: kultúra, környezetvédelem, településfejlesztés, sport és egyéb szabadidős területen
működők, közösségi szolgáltatást nyújtók
Nonprofit vállalkozások
Egyéb potenciális pályázók, projektgazdák
CLLD HACS tagsága, HKFS megvalósítás szakmai irányítói és támogatói, CLLD HACS együttműködő
partnerek
Véleményformálók
✓ Kiemelten: önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok, nagyobb helyi foglalkoztatók
vezetői, országos, megyei és helyi média képviselői, lakossági véleményvezérek
Intézményvezetők
Projektek megvalósításába bevonható potenciális, főként helyi vállalkozások
✓ Kiemelten:
generálkivitelezők
és
egyéb
építőipari
vállalkozások,
tervezők,
rendezvényszervezők, kreatívok és marketingesek, pályázatírók és projektmenedzserek,
szakmérnöki, pénzügyi, üzletviteli, jogi, informatikai, K+F és egyéb tanácsadók és szakértők,
gazdálkodók, oktató és képző vállalkozások
Hátrányos helyzetű csoportok
✓ fogyatékkal élők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak, nők, nagycsaládosok, pályakezdők, 55
év feletti foglalkoztatottak, álláskeresők, mélyszegénységben élők, szülésből visszatérők,
alacsony iskolai végzettségűek, kisebbségek tagjai
✓ Kiemelten: hátrányos helyzetű csoportok segítői, pl. szociális munkások, védőnők, egészségügyi
alkalmazottak, családsegítők, gondozók, roma vezetők
✓ Kiemelten: romák
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•
•
•
•

a kulturális élet javításáért, a közösség építéséért tenni kívánó aktív magánszemélyek
Bicske állandó és ideiglenes lakossága
✓ Kiemelten: városrészek, lakónegyedek, lakóutcák, lakótömbök lakossága
Bicskei járás lakossága
Turisták

A célcsoportok egyenként a CLLD HACS illetékességi területe teljes lakónépessége egy-egy
szeletét reprezentálják, együttesen azonban a teljes helyi társadalmat, többszörös átfedések
mentén, lefedik.
Marketingkommunikációs tevékenységek és eszközök
A HKFS megvalósítása és a fenntartás során alkalmazott marketingkommunikációs
tevékenységek során a marketing-mixben (4P) az ATL és BTL eszközök közül a
következőket alkalmazzuk:
ATL eszközök
•

televízió

•

rádió

•

nyomatott sajtó

•

kültéri reklámhordozók

•

online hirdetések (bannerek, szöveges hirdetések stb.)

BTL eszközök
•

vásárok, kiállítások, konferenciák, nyílt napok kínálta kommunikációs lehetőségek, pl. szórólapok

•

beszerzésösztönzés: csomagolás, versenyek, játékok, reklám ajándékok

•

online kommunikáció: Facebook, Twitter, Google Drive, jó gyakorlatok blog és Youtube csatorna

•

eladáshelyi hirdetések (POS és POP), pl.: szórólapok, megállító táblák stb.

•

direkt marketing (DM), pl. házi magazin, hírlevél, szórólapok, kuponok

•

ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM)

•

szponzoráció

•

public relations (PR)

Az elvégezni tervezett a marketingkommunikációs tevékenységek, akciók a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketingkommunikációs terv készítése
Egységes offline és online arculat kialakítása (arculati kézikönyv, honlap kialakítás, prospektus és
kiadványkészítés)
Helyi megjelenés erősítése (táblázás)
Prospektus-, kiadvány-, vizuális anyagok készítése
Nyilvánosság biztosítása (weboldal, tájékoztatási táblák, sajtóközlemények, térképtér)
Média és DM kampány
Elektronikus kampány, online kommunikációs felületeken való megjelenés erősítése
CRM és PR akciók
Együttműködések, közvélemény-kutatás
Eseményszervezés (rendezvények, fórumok, workshopok, flashmob, tájékoztató, stb.)

Hozzáférés
A bicskei CLLD HACS dokumentumai nyilvánosak, azokba mindenki betekinthet. Nagyobb
részüket az önkormányzat szerverén futó www.bicske.hu portálon kialakított Pannónia Szíve
Bicske Helyi Közösség saját honlapján keresztül fogja megosztani a szervezet a
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nyilvánossággal (elektronikusan előállítottak vagy szkennelt formában megosztott
dokumentumok, pl. véleményezendő munkaanyagok, jegyzőkönyvek, meghívók,
ismeretterjesztő anyagok, tájékoztatók, hasznos információk, működési költségek felhasználása
stb.). Kisebb részük – előzetes kikérés alapján – a tárolás helyén lesz megtekinthető (papír alapú
és elektronikusan nem feldolgozott vagy megosztott dokumentumok). A szervezet tagjai és a
munkaszervezet munkatársai egymás között alapvetően telefonon és elektronikus úton, emailben kommunikálnak. A nagyobb méretű elektronikus anyagokat felhő-alapú fájlmegosztó
rendszereken keresztül szerkesztik és osztják meg.
A marketingkommunikáció szervezeti keretei
A tervezett marketingkommunikációs tevékenységek megvalósításáért a CLLD HACS elnöke
és a munkaszervezet vezetője lesz a felelős, egyúttal ők a főbb kommunikációs döntések
meghozói, míg az elnökség és a munkaszervezet tagjai, ill. külső megbízottak a tartalmi
felelősök és megvalósítók. A munkaszervezet erőforrásai, informatikai háttere, az általa
működtetett kommunikációs csatornák (Pl. weboldal, hírlevél, levelezőrendszer, közösségi
média csatorna) és humán kapacitás képezi a HKFS marketingkommunikációjának alapját,
amelyet a HACS tagjai – elsődlegesen az önkormányzat – saját erőforrásainak megosztása és
szerződéses külső szolgáltatók bevont tevékenységei egészítenek ki.
6.5 Monitoring és értékelési terv
A Bicskei HKFS elvárt eredményeinek objektív mérésére vonatkozó információkat az alábbi
táblázat foglalja össze.
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A bicskei HKFS indikátormutatóinak adatforrása, az adatok begyűjtési módja és gyakorisága
HKFS átfogó cél

„MIÉNK ITT A TÉR”

HKFS specifikus cél

TOP kimeneti mutató

Adatforrás

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

FAIR

Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

FAIR

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések
lakosságszáma

KSH

A HKFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő
lakosság aránya

Központi
módszertannal
előre megállapított
gyűjtés alapján

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati
szervezetek által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma
HKFS eredménymutató
Közösségi kulturális terek alapterületének változása
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz
képest
Közösségi terek kulturális szolgáltatásait rendszeresen igénybevevők számának
növekedése

Miénk itt a TÉR
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség
Innovatív kulturális szolgáltatások arányának növekedése

MIÉNK itt a tér

Tematikus kulturális események számának növekedése
Elégedettségi szint emelkedése kulturális események
- számával
- átlagos minőségével
Kulturális kisközösségek aktív taglétszámának növekedése
Foglalkoztatás növekedése a közösségi gazdálkodásban

Miénk ITT a tér

Bicskei identitás elmélyülése
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CLLD HACS
BVÖ PSMK*
IH
PSMK
Központi
módszertannal
előre megállapított
gyűjtés alapján
PSMK, CLLD
HACS
PSMK
HACS kérdőíves
véleményfelmérés
PSMK
CLLD HACS
HACS kérdőíves
véleményfelmérés

Adat begyűjtésének módja és
gyakorisága
önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés évente
önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés évente
statisztikai adatközlés évente
saját adatgyűjtés a program
indulását megelőzően, közben és
utána, évente minimum egyszer
saját adatgyűjtés félévente
önkormányzati adatközlés évente
program indulását követően évente
önkormányzati adatközlés évente
saját adatgyűjtés a program
indulását megelőzően, közben és
utána, évente minimum egyszer
önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés félévente
önkormányzati adatközlés évente
saját adatgyűjtés évente
saját adatgyűjtés évente
önkormányzati adatközlés
félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente

Városi nagyrendezvények számának növekedése
Térségi és nemzetközi együttműködésekben résztvevők számának változása
Helyi és nemzetiségi örökségek ápolására épülő cselekvések számának növekedése
Beavatkozások/ műveletek
1. Kulturális tér és szolgáltatás

2. Kulturális aktivitás és
közösségi gazdálkodás
3. Hagyomány és identitás
4. Társadalmi kohézió
5. Virtuális tér és online
közösségi aktivitás

HKFS kimeneti mutató
Újonnan kialakított vagy felújított többfunkciós közösségi terekben kialakított új
közösségi szolgáltatások száma
Újonnan kialakított vagy felújított többfunkciós közösségi terekben kialakított új
kulturális szolgáltatások száma
Támogatásból megvalósított tematikus kulturális események száma
Újonnan kialakított közösségi gazdálkodási formák száma
Helyi értékekre, helytörténeti kutatásra épülő cselekvések száma
Lokális interpretációs akciók, egyedi produkciók száma
Támogatásból megvalósított városi nagyrendezvények száma
Támogatásból megvalósított nemzetközi és térségi együttműködések száma
Támogatásból kialakított új online közösségszervezési akciók száma
Közösségi szolgáltatások elérhetőségét javító, igénybevételük, racionális használatuk
növelését szolgáló online fejlesztési tevékenységek száma
Újonnan kialakított elektronikus kulturális szolgáltatások száma

PMH*, CLLD
HACS
PMH, CLLD
HACS
PMSK, CLLD
HACS

önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés félévente
önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés félévente
önkormányzati adatközlés és saját
adatgyűjtés félévente

CLLD HACS

saját adatgyűjtés félévente

CLLD HACS

saját adatgyűjtés félévente

CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS
CLLD HACS

saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente
saját adatgyűjtés félévente

CLLD HACS

saját adatgyűjtés félévente

* BVÖ, PMH, PSMK – Bicske Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Művelődési Központ
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A HKFS céljaihoz és műveleteihez tartozó objektív monitoring adatok feldolgozását és az
annak eredményéből származó információ visszacsatolását, valamint a szubjektív
visszacsatolásokat a munkaszervezet végzi folyamatos, akár mindennapos adatelemzés alapján
a projekt-előrehaladások, valamint az adatok lényegéből fakadó logika függvényében. Illetve
az irányító hatóság (IH), a közreműködő szervezet (KSZ), a kifizetési ügynökség (KÜ), az
önkormányzat, a konzorciumi és szervezeti vezetőség vagy az egyéb felettes és ellenőrző
szervek részéről elvárt időbeliségnek és aggregációs szintnek megfelelő rendszerességgel, de
minimum félévente, alapvetően pénzügyi elszámolások, szakmai beszámolók és önálló
monitoring jelentések részeként. Az erre épülő értékelés alapján a HKFS megvalósulásáról
pontos kép alkotható és az esetlegesen szükséges stratégiai módosítások elvégezhetők.
A saját teljesítmény értékelése terén segítséget jelenthet a vidéki térségekben működő
LEADER HACS-ok körében és számukra kidolgozott módszertani útmutató, valamint a
nemzetközi gyakorlat és ajánlások, illetve az IH, KÜ és KSZ iránymutatások. Az éves értékelés
alapját a beérkezett pályázatok mennyiségének és értékelési minőségének, stratégiai
illeszkedésének, az adminisztrációs kötelezettségek mennyiségi és minőségi teljesítésének, a
támogatások és a projekt-életutak nyomon követésének és a kommunikáció
eredményességének relatív mutatói jelentik, továbbá időszakos és csoport-specifikus (pl.
lakossági, civil szervezeti, vállalkozói) kérdőíves véleményvizsgálatok és egyéb saját
adatgyűjtések (pl. strukturált interjúk, igényfelmérések, szakértői elemzések, fórumok)
alapozzák meg. Ezek eredményének és a HKFS felülvizsgálatának kommunikálása változó
rendszeresség mellett – az alkalomszerűtől a havi rendszerességig – a munkaszervezet
feladatköre. Ennek részben konzorciumi és vezetőségi üléseken írásban és táblázatos formában,
részben szakmai jelentésekben hasonló módon (tagság, felettes, ellenőrző és szakmai szervek),
harmadrészt a nyilvánosság különböző eszközökkel történő (pl. közzététel saját honlapon,
hírlevél összeállítása, kiadványkészítés, műhelynap) közérthető tájékoztatása révén tesz eleget.
6.6. Horizontális célok
Esélyegyenlőség
A bicskei HKFS tervezése, megvalósítása és monitoringja során az esélyegyenlőség
érvényesülését kiemelt intézkedések biztosítják. Ezek a következők: közösségi tervezés
alkalmazása a stratégiaalkotás során, speciális kommunikációs eszközökre is épülő
nyilvánosság kialakítása a teljes folyamat vonatkozásában, horizontális szempontok beépítése
és maradéktalan érvényesítése a műveletek végrehajtása, például az építmények tervezése, az
eszközök beszerzése és használata, a programok tematikájának kialakítása és megvalósítása stb.
során. A stratégiai tervezési folyamat közösségi bevonásra épülő eszközeinek alkalmazásakor
(projektötlet-gyűjtés, kérdőívezés, mélyinterjúk, fórum, műhelymunka) minden szinten
kitértünk a hátrányos helyzetű célcsoportok szükségleteire és bevonási lehetőségükre a
végrehajtás terén. Figyelembe vettük Bicske város és a Bicskei járás esélyegyenlőségi
programjaiban megfogalmazott problémákat és intézkedési tervi elemeket, melyekkel a
fejlesztési célokat összehangoltuk.
A stratégiában specifikus célként fogalmaztuk meg az identitás növelését, a közösségek
együttműködésének ösztönzését, a társadalmi érzékenység fokozását és a kohéziót, valamint a
beavatkozások során több elem is támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egyenlő
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esélyét a hozzáférésben (pl. tematikus kulturális programok több vonatkozó témában,
nemzetiségi értékek és hagyományok ápolása, online közösségek, innovatív szolgáltatások,
közösségi gazdálkodás). A projektek megvalósítása során olyan konkrét elvárásokat és
cselekvéseket fogalmaztunk meg ezen a téren, amelyek teljesítése az adott műveletre vonatkozó
szervezeti keretek és lehetőségek mellett reálisak és megvalósíthatók (magasabb támogatási
intenzitás, speciális – pl. felzárkóztatási, képzési, generációs, önkéntes – programok, kötelező
projektarányos vagy teljes körű akadálymentesítés, együttműködési és/vagy bevonási
kötelezettség, látás- és hallássérültek online elérhetősége, rehabilitációs szakmérnök
alkalmazása, stb.).
Az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítását folyamatosan nyomon követjük a stratégia
végrehajtása során a szakmai beszámolókban és a monitoring jelentésekben – indikátor szinten:
pl. programba bevont hátrányos helyzetűek vagy munkanélküliek száma – is számot adva a
teljesülésről, a felülvizsgálatok és a külső-belső ellenőrzések alkalmával, a munkaszervezet
saját teljesítményének értékelésekor, marketingkommunikációjában az eszközök szelektált
használatával, valamint esélyegyenlőségi feladatkört ellátó munkatárs alkalmazása révén. A
programba bevont résztvevőkre vonatkozó, az ESZA-ból finanszírozott programokban
alkalmazandó közös indikátorok előállításához szükséges adatok felvételére szolgáló
résztvevői nyilatkozat minden résztvevővel történő kitöltetése a támogatást igénylő
felelőssége, amelyet a munkaszervezet támogat.
Fenntarthatóság
A bicskei CLLD HACS környezeti fenntarthatóságot biztosítását szolgáló stratégiai
megközelítésének lényege, hogy a Helyi Bíráló Bizottság a projektjavaslatok kiválasztási
döntéseinél a szempontok között figyelembe veszi a természeti erőforrások felhasználásának
módját a tervezett projektek megvalósításához kapcsolódóan, és csak olyan fejlesztési
elképzelésekhez nyújt támogatást, ahol bizonyított az erőforrások kímélő és a jövő generációk
igényeit szem előtt tartó hasznosítása, a költség- és energiahatékonyság, illetve a káros
környezeti kibocsátás minimalizálására való törekvés. A fenntarthatóságot a HACS a
környezeti szempontok mellett azonban, tágabban értelmezve, társadalmi és a gazdasági
oldalról is biztosítva kívánja látni, ezért ezzel kapcsolatos szempontokat is beépített a
kiválasztási értékelési eljárásba.
Az erőforrások kíméletes és hatékony hasznosításával kapcsolatos szemlélet a munkaszervezet
működését is meghatározza mind a projektgenerálási, animációs és tanácsadási, mind az
esetleges ellenőrzési és a monitoring tevékenységeik esetén beépítik, megfogalmazzák az ezzel
kapcsolatos kívánalmakat, elvárásokat munkájukba.
A beruházásokat környezetvédelmi szakmérnök bevonásával lehet csak megtervezni és
lebonyolítani, aki teljes körű környezeti hatásvizsgálatot kell, hogy elvégezzen. A
projektgazdáknak továbbá a projekt tervezésekor és megvalósításakor mindvégig bemutatva
kell alkalmaznia a környezettudatos szemléletet, amit monitoring adatszolgáltatással is
bizonyítania kell a vonatkozó alkalmazott indikátorokban bekövetkezett változások
megadásával. Indikátorok (példálózó felsorolás): környezeti szempontú tanúsítás szerint
működik-e, CO2 kibocsátás csökkenése, BAT technológiát önkéntesen alkalma-e, környezeti
szempontokat alkalmaz-e az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél,
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fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban részt vettek száma, jobb energetikai
jellemzőkkel rendelkező épületek száma, környezettudatos akciók száma.
6.7. Innovatív elemek
A stratégia központi innovatív eleme, hogy olyan elhagyott vagy alulhasznosított közösségi
terek kialakítását támogatja, melyek helyet adnak a kulturális és kreatív iparhoz köthető
tevékenységeknek, és ezzel nem csak a helyi közösség kohézióját fogják erősíteni, hanem
felkeltik a helyi lakosok érdeklődését. És inspirálják őket arra, hogy folyamatosan új
megoldások, új ötletek kipróbálása és hasznosítása mentén töltsék meg élettel, tartalommal
a holt tereket, annak érdekében, hogy azok valódi találkozási pontokká váljanak. A közösségi
és kulturális szolgáltatás-szerevezés terén innovatív elem az atomizált közösségek és a
hátrányos helyzetű lakossági csoportok közösségbe történő reintegrációjához kapcsolódó
online aktivitások, egyedi virtualizációs megoldások kiemelt támogatása. A
programtámogatások kapcsán az identitásformálás speciális eszköz- és bemutatórendszerei
alkalmazásának ösztönzése, míg a hagyományápoló aktivitások terén az egyedi megoldások
kiemelése szintén innovatívan számít. A közösségi gazdálkodás nemzetközi gyakorlatához
kapcsolódó közvetlen eljuttatási formák kialakításának előtérbe emelése szintén újszerű
megoldásnak és innovatív szemlélet meghonosítási szándékának számít Bicske
vonatkozásában.
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7. Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Műveletek megnevezése
1. Kulturális tér és szolgáltatás
2. Kulturális aktivitás és közösségi gazdálkodás
3. Hagyomány és identitás
4. Társadalmi kohézió
5. Kulturális tér és online közösség
Összesen:

Fejlesztési források összesen
Működési és animációs forrás
Összesen:

2017
0
0
0
0
0
0

2017
0
4,482
4,482

2018
0
0
0
0
0
0

2018
0
3,483
3,483

2019
70,0
7,5
5,7
3,5
3,0
89,7

2019
89,700
7,328
97,028

2020
30,0
15,0
11,4
7,0
5,0
68,4

2020
68,400
7,336
75,736

Összesen
129,166
30,000
25,333
17,000
11,000
212,500

2021
29,166
7,5
8,23
6,5
3,0
54,396

2021
54,396
7,307
61,703

2022
0,00
7,565
7,565

%
51,67
12,00
10,13
6,80
4,40
85,00

Összesen
212,500
37,500
250,000

%
85
15
100

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Működési költségek
Animációs költségek
Összesen

2017
4,458
0,024
4,482

2018
2,809
0,674
3,483

2019
5,903
1,425
7,328

2020
5,911
1,425
7,336

2021
5,892
1,415
7,307

2022
6,906
0,659
7,565

Összesen
31,879
5,621
37,500

A működési költségek arányos felhasználását terveztük a fejlesztési források lehívásának vélelmezett ütemével annak ellenére is, hogy a működési
költségek nagyobb része olyan rendszeresen felmerülő költség (bérek, rezsi, bérleti díj, könyvelés, rendszerkarbantartás, marketingkommunikáció,
irodai anyagköltség), amely a munkaszervezet folyamatos működését kell, hogy biztosítsa a fejlesztési források lehívásának valós ütemétől
függetlenül. A működési költségek tartalmazzák a munkaszervezet alkalmazottai bérét, eszközberuházásait, anyagjellegű és rezsiköltségeit, bérleti
díjait, az igénybe vett szolgáltatásokat, stb. Az animációs költségek a nyilvánosság biztosításához, a pályázók felkészítéséhez, a pályázatok
befogadásához, értékeléséhez, az elszámolásokhoz, a marketinghez, a monitoringhoz, a kommunikációhoz, stb. kapcsolódó forrásokat a program
2020-as zárását követő további két éven keresztül. Az időszak elején magasabbak a tervezett költségek a megemelkedett fejlesztési igény és
forrásabszorpciós képesség (2014-2016 között gyakorlatilag nem állt rendelkezésre jelentősebb pályázati fejlesztési forrás), a tervezett felhalmozási
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elemek és az animáció nagyobb aránya miatt. Az időszak végén kiegészítő forrásbevonással számoltunk a fejlesztési (CLLD II. ütem), ugyanakkor
fokozatosan kiteljesedő részmunkaidős alkalmazással és párhuzamosan csökkenő rezsi- és egyéb költségekkel a működési oldalon.
A HKFS teljes költségvetése
Beavatkozás
megnevezése
1. Kulturális tér
és szolgáltatás

2.
Kulturális
aktivitás
és
közösségi
gazdálkodás

Indoklás, alátámasztás
Bicske számos méltó kialakításra alkalmas vagy
megújításra szoruló leromlott állapotú nyitott és zárt
közösségi térrel rendelkezik. A nem megfelelő vagy az
alulhasznosítás miatt ezek jelenleg korlátozottan képesek
csak közösségformáló szerepet betölteni. Több, akár
egymást kiegészítő funkció betöltésére is alkalmasak,
amellyel képessé tehetők értékek közvetítésére és a
közösségi élet szerveződési helyeivé alakíthatók, olyan
inspiráló környezetekké, amelyek támogatják a helyi
közösségek kreatív együttműködéseit. A rekreációs,
sportolási és egyéb szabadidős szerepeik mellett
szükséges a kulturális funkcióik megtalálása, erősítése és
ezek innovatív kombinálása, különösen az idősek és az
ifjak közösségbe bevonása, valamit az elkülönülő
városrészek hatékony területi integrációja érdekében.
Az egyéni és közösségi izoláció és érdektelenség oldása,
a társadalmi integráció és a befogadás elmélyítése
érdekében szükség van olyan szemléletformáló
tematikus kisközösségi programokra, találkozási
lehetőségek megteremtésére, amelyek során a különféle
társadalmi csoportok, hasonló érdeklődésű, társadalmi
helyzetű közösségek tagjai megismerhetik egymást,
alakíthatják egymás nézőpontját, közös élményeket
szerezhetnek és oszthatnak meg másokkal. A kulturális
kínálat fejlesztése megkívánja a helyi értékek,
hagyományok, tevékenységek bemutatását, művészek,
alkotók és tehetségek bemutatkozását a közönség
szélesebb rétegeinek bevonásával. Mivel a helyi
termelők, kézművesek is csak alkalmanként és
elszigetelten, kevéssé együttműködve jelennek meg, ill.
nincs élő gyakorlata a közösségi gazdálkodásnak, ezért a
megjelenő igényekre építve e kör szélesítésére van
szükség. Ez a feltételek kialakításától és javításától
kezdve jelenti a közösségi gazdálkodási formák és
kultúra elterjesztését, a helyi termékek bemutatását és
innovatív közvetlen
értékesítési
lehetőségeinek
bevezetését, a hagyományos mesterségek felélesztését,
továbbadását, valamint a kisléptékű kézműves kreatív
ipar támogatását.

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport

Miénk itt a TÉR

Többfunkciós
közösségi
terek
létrehozása a városrészekben, új
közösségi kulturális szolgáltatások
nyújtására alkalmas nyitott és zárt
közösségi terek kialakítása, bővítése,
átépítése, felújítása, korszerűsítése és
eszközfejlesztése révén. Közösségi
hasznosítású ingatlanok kulturális
funkcióinak kialakítása, megerősítése,
célközönség
számára
elérhetővé
tételüket szolgáló megújítása, aktív
rekreációs zöldterületek, szabadidős,
rendezvény- és élményhelyszínek
kialakítása és megújítása.

A
megvalósuló
fejlesztések
ráépülnek
vagy
szinergikus
kapcsolatot teremtenek egyes
korábban megvalósult vagy egyéb
forrásból
a
közeljövőben
megvalósítani tervezett városi
beruházásokkal (pl. városközpont
megújítása
a
korábbi
városrehabilitációs
támogatás
keretében, Bicske Szíve Park I.
ütem
kialakítása
TOP-2.1.2
keretében, kastélykert megújítása,
KEOP energetikai pályázatok,
egyéb TOP és EFOP pályázatok).

Gyermekes
családok, fiatal- és
időskorúak

MIÉNK itt a tér

Közösségi
kulturális
program
megszervezése
és
lebonyolítása
meghatározott tematikus témában.
Közösség alapú gazdálkodási forma,
vállalkozási modell kialakítása és
bevezetése; közösségi élelmiszerfeldolgozó
műhely
kialakítása;
szociális gazdaság létrehozása; helyi
értéktár, helyi termék program, helyi
termékes
polc(rendszer),
helyi
termékes bolt kialakítása; kézműves
alkotóház
létrehozása;
bemutató
műhely,
gazdaság
kialakítása,
valamint
ezekhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés.

A
kisközösségi
tematikus
rendezvények
koncentrált
kiegészítői tudnak lenni a CLLD
programból megvalósuló vagy
egyéb
többnapos
városi
nagyrendezvényeknek, ill. kísérői
nemzetközi programoknak.
A
közösségi
gazdálkodás
támogatása azzal lát el kiegészítő
funkciót, hogy a helyi termékek, a
kézműves tevékenységek és a
hagyományos
mesterségek
közvetlen értékesítését, piacra
jutását,
népszerűsítését
és
továbbadását
támogatja
a
városgazdaságon
kívüli
erőforrások
igénybevételével
szemben.
Mindkét
irány
egyértelműen
lehatárolható
minden
egyéb
támogatási
formától.

Kisközösségek
tagjai,
helyi
termék
előállításában,
fogyasztásában,
vásárlásában
érdekeltek,
hagyományos
mesterséget űzők,
munkanélküliek,
hátrányos
helyzetűek,
közösségi
gazdálkodásban
érdekeltek
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Forrás
(mFt)
129,16

CLLD

30,00

CLLD

Fedezet

Tervezett
időintervallum
2019.01.012021. 12. 31.

2019.01.012021. 12. 31.

Beavatkozás
megnevezése
3. Hagyomány
és identitás

4. Társadalmi
kohézió

Indoklás, alátámasztás
A lokálpatriotizmus és az identitástudat megerősítéséhez
jelentősebb mértékben kell bővíteni a helyi értékeken
alapuló közösségfejlesztési tevékenységek körét,
mennyiségét és tematikáját, amelyek megragadják és
megadják Bicske élő emlékezetét, képesek tereket,
épületeket, helyeket élettel megtölteni, igazi
városrészeket és közösségeket teremteni. Szükség van a
területi és tematikus alapon szerveződő városi
közösségek aktivitásának növelésére, a köztük lévő
kapcsolatok élénkítésére, a helyi kötődést, identitást
meghatározó lokális értékek tudatosítására, gyűjtésére,
kialakítására, megformálására és védelmére, valamint a
hagyományok élővé tételére. Sok jó példája van a
világban a lokális (városrészi, utcabeli, tömbhatáros)
épített, kulturális és szellemi örökség innovatív módon
történő megjelenítésének, modern eszközökkel történő
újrafogalmazásának, mely megoldások Magyarországon,
nemde Bicskén ma még korlátozottan vannak jelen, és ez
közvetett módon hat a lokális rendezvények, programok
tematikájára, változatosságára, színvonalára is. A városi
emlékezet és a lakóközösségek megerősítése érdekében
olyan lokális tevékenységek úttörő jellegű beindítására
van szükség, amelyek képesek a mai kor emberéhez
modern eszközökkel és változatos interpretációs
formákkal szólva élővé tenni a városi, helytörténeti,
szakrális, nemzeti és nemzetiségi múlt gazdag örökségét.
Igazán tartalmas és színvonalas programot kínáló városi
nagyrendezvényből,
nemzetközi
kulturális
együttműködésből kevés tud megvalósulni Bicskén a
szükséges nagyságrendű forrás hiányában vagy
előteremtésének aránytalanul nagy feladatot jelentő
volta, illetve kapacitáshiányok miatt. A többnapos, széles
kulturális kínálattal rendelkező, számos szervezet
együttműködésében, különböző helyszínen megvalósuló
városi nagyrendezvények, programsorozatok, valamint a
nemzetközi és a térségek közötti együttműködések
identitásformáló, integráló, társadalmi és területi
kohéziót erősítő hatása elvitathatatlan, mivel
célirányosan rávilágítanak a kulturális összetartozásra és
az azonosságtudatra. Ennek érdekében szükséges
emblematikus új városi nagyrendezvényeket és
programsorozatokat meghonosítani, a meglévők és a
kapcsolódó szolgáltatások tematikáját, résztvevői körét
és színvonalát szélesíteni és emelni, valamint a
különböző
kultúrák,
testvérvárosi
kapcsolatok
találkozási lehetőségeinek körét bővíteni.

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport

Miénk ITT a tér

Identitás- és szemléletformáló helyi
akciók, rendezvények, programok,
kiállítások, bemutatók szervezése és
lebonyolítása; lokális együttműködési
hálózatok kialakítása; helyi értékre,
motívumra épülő egyedi produkciók
kidolgozása; helytörténeti értékek
múltfeltárása
különféle
kutatási
módszerekkel (pl. családfakutatás,
levéltár, helytörténeti gyűjtemény,
mélyinterjús családtörténet vizsgálat
stb.) és az eredmények közzététele;
lokális interpretáció nemzetközi jó
gyakorlatának
átvétele
és
meghonosítása; a múlt emlékeinek
digitalizálása,
helyi
médiatár
kialakítása
és
közzététele;
helytörténeti tematikus út kialakítása
és túrák szervezése, valamint ezekhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

A
TOP
2.
prioritás
városrehabilitációs
fejlesztései
között megjelenhetnek hasonló
elemek,
amelyek
azonban
egyrészt
kizárólag
beruházásokhoz
kapcsolhatók,
másrészt lehatárolt akcióterületre
koncentrálnak, ezért az elhatárolás
egyértelmű, és más támogatási
programoktól is jól körülhatárolt.
Szinergikus hatást jelent, hogy a
CLLD program 1. beavatkozási
területe és egyéb támogatások
révén újonnan kialakított és
megújított
városi
kulturális
közösségi terek méltó helyszínei
lehetnek az e beavatkozás során
megvalósított rendezvényeknek,
akcióknak.

Városrészek,
utcák,
telektömbök
lakóközösségei és
szervezeteik

MIÉNK ITT a tér

Identitásformáló városi szintű új
nagyrendezvények
és
programsorozatok megszervezése és
lebonyolítása;
hagyománnyal
rendelkező
meglévő
városi
nagyrendezvények
és
programsorozatok időtartamának és
programkínálatának
bővítése,
színvonalának emelése; nemzetközi és
térségek közötti együttműködések,
csereprogramok, bilaterális közös
események megvalósítása kulturális
területen,
valamint
ezekhez
kapcsolódó eszközbeszerzés

Más
operatív
programban
támogatási között nem szerepel
önálló módon a városi igényekhez
igazodó
identitásformáló
nagyrendezvények és nemzetközi,
térségi
kulturális
együttműködések
támogatása.
Szinergikus hatást jelent, hogy a
CLLD program 1. beavatkozási
területe és egyéb támogatások
révén újonnan kialakított és
megújított
városi
kulturális
közösségi terek méltó helyszínei
lehetnek az e beavatkozás során
megvalósított
városi
nagyrendezvényeknek.

Bicske
lakossága
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teljes

Forrás
(mFt)
25,33

CLLD

17,00

CLLD

Fedezet

Tervezett
időintervallum
2019.01.012021. 12. 31.

2019.01.012021. 12. 31.

Beavatkozás
megnevezése
5. Kulturális tér
és
online
közösség

Indoklás, alátámasztás

Specifikus cél

A beavatkozás tartalma

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport

Bicskén is jellemző, hogy a helyi közösség fragmentált,
egyes társadalmi csoportok területileg és társadalmi
szempontból is szegregáltak, közösségeik izoláltak. Így a
közösségi bevonás és az érdeklődés fenntartása kulturális
és egyéb területen is hosszabb ideje fennálló nehézségek
forrása, mivel jelentősebb erőforrásokat, a megszólítás
eszközeinek szélesebb körét, a megszokottól eltérő
megoldásokat is igénylő folyamatos feladat. Hiányoznak
azok a jól működő, az interakció lehetőségét a
lakóhelyhez a lehetőleg legközelebb biztosító kisléptékű
infrastruktúrák és alkalmak, ahol a közösségi élet
különböző
generációjú,
lakóhelyű,
etnikumú,
élethelyzetű stb. szereplői kapcsolatba léphetnek
egymással. Az egymással és a lokális közösségekkel való
kapcsolatok ugyanakkor javíthatók, így a társadalmi és
pénzügyi fenntarthatóság is növelhető, de ehhez olyan
tevékenységek fejlesztésére van szükség, amelyek
képesek integratív, egymással is kommunikáló
közösségek létrehozására, az atomizált társadalom
újraegyesítésére, a ki- és lemaradó csoportok (pl.
szegregátumok lakossága, külterületeken élők, hátrányos
helyzetűek) bevonására a város közösségi kulturális
életébe.

MIÉNK itt a TÉR

Online
kulturális
közösségek
létrehozására,
fenntartására
és
fejlesztésére irányuló tevékenységek;
kulturális terek és programok,
valamint közösségi szolgáltatások
online elérhetőségének javítására
irányuló tevékenységek; közösségi
szolgáltatást nyújtó mobil applikációk,
szoftverek fejlesztése; kulturális, helyi
termékekhez vagy helyi közösségi
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmú
elektronikus adatbázisok fejlesztése,
kereshetőségének
javítása
és
megosztása; közösségi szolgáltatások
foglalási rendszerének kialakítása és
valós bevezetése; számítástechnikai
erőforrás-megosztási
projektek
kialakítása kulturális vagy közösségi
szolgáltatási területen; kulturális javak
vagy
közösségi
szolgáltatások
létrehozására irányuló társadalmi
felelősségvállalási
és
közösségi
finanszírozási
projektek
online
tartalmainak fejlesztése; ingyenes
online
képzési
rendszerek
tartalomfejlesztése
online
keretrendszerének
kialakítása
és
továbbfejlesztése; egyéb innovatív és
virtuális kulturális szolgáltatások
kialakítása és bevezetése

A
TOP
társadalmi
együttműködést
erősítését
szolgáló
komplex
helyi
programok területileg determinált,
míg
az
EFOP
digitális
kompetencia
és
tehetségprogramjai
tematikájukban eltérő területeken
vagy egyértelműen elkülöníthető
módon nyújtanak támogatást. Az
EFOP támogatásából megvalósuló
helyi beruházások és a CLLD
mindegyik beavatkozása kapcsán
kimutatható szinergikus hatás.

IKT eszközöket és
elektronikus
szolgáltatásokat
használó 4-40 éves
korosztály,
hátrányos helyzetű
csoportok
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Forrás
(mFt)
11,0

Fedezet
CLLD

Tervezett
időintervallum
2019.01.012021. 12. 31.

Nyilatkozat HKFS elfogadásáról
A Pannónia Szíve-Bicske Helyi Közösség alapító tagjaiként egyhangúan nyilatkozunk arról,
hogy a Batthyány Kázmér Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia című dokumentum
tartalmát megismertük, az abban foglaltakat elfogadjuk, és ezennel felhatalmazzuk a Pannónia
Szíve-Bicske Helyi Közösség képviselőjét, Pálffy Károlyt, hogy a módosított HKFS-t
benyújtsa a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás hiánypótlására.
Bicske, 2018. november
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