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GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

CIVIL CSELEKVÉSI TERVE 

 

 

 

Előzmények 
 

 

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati civil együttműködési 

cselekvési terv megvalósulásáról 186/2011. (IV.28.) KT számú határozata részletesen rögzíti az 

akkori helyzet alapján szükségesnek ítélt intézkedéseket, előrelépési irányokat: 

 

„A civil szervezetek erősségei, hogy képesek bővíteni, gazdagítani, választhatóvá tenni az 

intézményesített szolgáltatásokat, olyan egyedi, igényre-szabott programokat, szolgáltatásokat 

nyújtanak, amelyek a meglévő programok, szolgáltatások köréből hiányoznak, képesek olyan 

társadalmi rétegeket, csoportokat megszólítani és elérni, amelyek a hivatalos intézmények számára 

nem, vagy csak alig-alig érhetők el. Ide sorolhatjuk még azt, hogy rugalmasságuk révén képesek 

gyorsan, vagy legalábbis gyorsabban reagálni az új, vagy módosult társadalmi kihívásokra, 

jellegüknél fogva olyan erőforrásokat is képesek bevonni, aktivizálni, amire az intézményesített 

ellátások nem képesek (személyes kreativitás, stb.), s végül viszonylagos társadalmi vélemény-

konszenzus övezi azt az állítást is, hogy működésük a társadalmi szolidaritás, illetve a közösségi 

felelősségvállalás egyik legmarkánsabb megnyilvánulása. 

 

Természetesen reális megítélésük nem nélkülözheti gyengeségeik, hiányosságaik számbavételét. 

Legjellemzőbbek a többnyire meglévő gazdálkodási, gazdasági problémák, nehezen csökkenthető 

versenyhátrány-tényezőjük az infrastrukturális állapotuk alacsony szintje, a sok esetben jelentős 

előrelépést hozó szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések hiánya, gyakran a szervezetek 

önmenedzselési képességének alacsony szintje. Rohanó világunkban, a mindennapokban oly 

jellemző probléma itt is jelentős hatású, hisz a szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége, a 

szervezetek fizetett alkalmazottainak hiánya a lehetőségekhez képest rendkívüli mértékben 

visszaveti eredményességüket, hatékonyságukat. 

 

Az önkormányzat elismeri, hogy az önkormányzati és a civil tevékenység egymást kiegészítő 

szereppel bír. Gyakran fogalmaznak úgy mindkét szféra részéről, hogy számukra egyaránt fontos az 

elszámoltathatóság, valamint a kölcsönös nyilvánosság és átláthatóság. 

Mindezek miatt az önkormányzat egyrészt elismeri és tiszteletben tartja a civil szerveződések 
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függetlenségét, másrészt tudomásul veszi és igényli a civil társadalom szakmai kontrollját, továbbá 

szükségesnek, sőt mi több elengedhetetlennek tartja a civil szervezetek tevékenységét, különösen az 

önkéntesség és az öntevékenység szemszögéből. Ezen meggyőződése alapján kinyilvánított 

szándéka, hogy a széleskörű demokrácia, a szakmai vitákban kiérlelt leghatékonyabb, legjobb 

megoldások megszületése érdekében a nyitott, átlátható, nyomon-követhető, valamint a széleskörű 

társadalmi támogatást élvező jogalkotás szellemében megteremti, folyamatosan biztosítja a civil 

szervezetek részvételét a helyi döntések előkészítésében, véleményezésében, megalapozásában. 

 

A cselekvési terv céljait az alábbi szempontok mind teljesebb körű érvényesítésében lehet 

megjeleníteni: 

 

- a civil szervezetek működési feltételeinek javítása, a szükséges infrastrukturális, képzési 

feltételek fejlesztése 

- hatékonyabb bevonás az Önkormányzat feladatainak magasabb szintű ellátásába 

- a civil szférán belüli együttműködések ösztönzése, erősítése, közös projektek, események 

igényének megteremtése, a civilek közötti adat- és információ-áramlás csatornáinak 

létrehozása, kiszélesítése 

- az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek közötti 

együttműködések formális és informális rendszerének rögzítése 

- alapvető együttműködési területek meghatározása (környezetvédelem, ifjúság, kultúra, 

művelődés, egészségügy, szociális ellátás, esélyegyenlőség, stb.) 

 

Jelen Civil Cselekvési Terv mindezen problémák megoldására több területet is átfogó módon keres 

és kínál komplex megoldást. 

 

A tennivalók lényege: 

 

Egyrészt a civil szervezetek helyzetbe hozása a működési feltételek fejlesztése érdekében: 

 

- a működő, valódi tevékenységet végző civil szervezetek adatbázisának létrehozása 

- ezen működő szervezetek egymással, illetve az önkormányzattal történő intézményesített 

együttműködése rendszerének kidolgozása, létrehozása 

- a civil szervezetek tevékenységének, eseményeinek, rendezvényeinek közös, nyilvános, 

naprakész adattárba rendezése 

- az Önkormányzat által biztosított, a civil szervezetek számára elnyerhető támogatások 
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rendszerének kidolgozása, életbe léptetése, működtetése 

- az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolattartás személyi és technikai 

feltételeinek megteremtése, fenntartása 

- a civil szervezetek működését elősegítő CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT létrehozása, a 

Központ személyi állományának létrehozása, képzése 

 

Másrészt a civil szervezetek önkormányzati feladatellátásban, döntéshozatalban történő 

közreműködésének kialakítása a közügyek intézése való bevonás érdekében: 

- a civil szervezetek egymás közötti szakmai együttműködésének megalapozása, 

- a civil szervezetek és tagjai szakmai hozzáértésének felmérése, operatív adatbázisszerű 

összegzése 

- civil kezdeményezési, véleményezési, együttműködési, feladatátvállalási rendszer 

kialakítása 

- a mindezekhez szükséges együttműködési mechanizmusok létrehozása és működtetése 

- operatív civil szakértői csoportok kialakítása, folyamatos közreműködésük feltételeinek 

biztosítása 

- hatékony kétirányú kommunikációs rendszer megteremtése a vélemények kikérése és a 

döntések ismertetése érdekében az önkormányzat és a polgárok között a civil szervezetek 

információs és kapcsolati hálójának igénybevételével” 

 

A korábbi Terv jó kiindulási alap, Gyula Város Önkormányzata Civil Cselekvési Tervének 

elkészítésekor viszonyítási alapot jelenthetett, sok esetben ehhez képest volt célszerű meghatározni 

a korrekciókat, avagy a korábban kitűzött célok elérése kapcsán kitűzendő új irányokat. 

 

Jelen Civil Cselekvési Terv a korábbi Terv elkészítése óta eltelt időben megvalósult folyamatokat is 

vizsgálva készült, figyelembe véve a végrehajtott fejlesztések, illetve az általános környezet, 

társadalmi, gazdasági, stb. feltételekben bekövetkezett változásokat, legyenek azok pozitívak vagy 

negatívak.  

 

Természetesen nagyon sok előrelépés történt az elmúlt években, akadnak területek, melyeken 

vizsgálataink szerint nincs olyan teendő, amely beavatkozást igényel, de akadnak új tennivalók, 

vagy éppen finomhangolást szükségessé tevő iránymódosítások is. A jól működő rendszer lehetővé 

teszi a biztos alapokra történő építkezést, ezáltal a még hatékonyabb megoldások kialakítását, 

bevezetését is. 
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A JELENLEGI HELYZET ÁTTEKINTÉSE 
 

Szervezettípusok és jellemzőik tevékenységük szerint 

 

Gyulán a civil szervezetek közössége nagyon változatos, sokszínű. A www.birosag.hu oldalon 

hozzáférhető adatok (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-

alapitvanyok-nevjegyzeke) szerint 370 db a Gyulai Törvényszéken bejegyzett civil szervezetek 

száma, melyből 202 egyesület, és 168 alapítvány. 
 

A nyilvántartások lehetővé teszik más aspektusok szerinti bontások képzését is, melyeket érdemes 

szintén megismerni a részletes feldolgozás érdekében: 
 

Tevékenység szervezet (db) 

 

egészségügyi 

 
22 

 

kulturális 

 
66 

 

oktatási 

 
20 

 

sport 

 
55 

 

szociális 

 
29 

 

környezetvédelmi 

 
6 

 

kutatás 

 
3 

 

szabadidős és hobbi 

 
14 

 

érdekképviselet 

 
10 

 

településfejlesztés 

 
2 

 

nincs adat 

 
119 

 

egyéb 

 
24 

http://www.birosag.hu/
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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Természetesen ezen szervezetek működésének, tevékenységének körülményei jelentősen eltérőek, 

így a szférát együttesen kezelve érdemes a közös jellemzőket meghatározni. A gyulai civil 

szervezetek tevékenységének, működésének jellemzőit az alábbi SWOT elemzésben összegeztük: 

 

ERŐSSÉGEK 

 

Költséghatékonyság 

 

Széles társadalmi háttér 

 

Sokrétű társadalmi kapcsolatrendszer 

 

Megszerzett tudás, tapasztalat 

 

Rugalmasság 

 

Együttműködési készség 

 

GYENGESÉGEK 

 

Pénzügyi források szűkössége 

 

Infrastrukturális hiányosságok 

 

Gyenge adminisztrációs tudás 

 

Gyenge pályázati érdekérvényesítés 

 

Jogi tudás hiányosságai 

 

Függőségi viszonyok 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

Állami és önkormányzati feladatok átvállalása 

 

 

Hatékonyabb társadalmi kommunikáció 

 

Partnerségi viszony kialakítása az állami/önkor-

mányzati döntéshozókkal 

 

Ügyintézési képességek fejlődése 

 

 

Pályázati hatékonyság növelése 

 

Infrastrukturális feltételek javítása 

 

VESZÉLYEK 

 

Társadalmi együttműködési hajlandóság 

csökkenése 

 

Bürokratikus terhek további növekedése 

 

Hivatali működési mechanizmusok átvétele 

 

 

Társadalmi felelősségvállalási hajlandóság 

csökkenése 

 

Társadalmi szolidaritás csökkenése 

 

Erőforrások további beszűkülése 
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Szervezetek csoportosítása működésük, szervezettségük, szerveződési elveik szerint 

 

A gyulai civil szervezetek, szerveződések különféle elvek alapján jöttek létre, illetve sokféle célok 

motiválták kialakulásukat. Mindezek természetesen a működés minőségi jellemzőire, a 

szervezettség mértékére, a közös események gyakoriságára is jelentős hatással bírnak. Mindezek 

alapján az alábbi csoportosítással jellemezhetjük a jelenlegi viszonyokat: 

 

- Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó, komoly hazai és Európai Uniós forrásokat 

megpályázó, bevonó újszerű/innovatív szakmai projekteket létrehozó, magyar és külföldi 

szakmai, szervezeti kapcsolatrendszerrel, hosszú távú programmal rendelkező civil szerve-

zetek 

 

- Azok a civil szervezetek, amelyek az önkormányzati feladatokat vagy az önkormányzat ál-

tal fontosnak tartott területeket segítik működésükkel, ám nem intézményi (önálló) keretek 

között, hanem elsősorban egy-egy szakmai részterületre, feladat-szegmensre koncentrálva 

működnek, nyújtanak szolgáltatást, látnak el szakmai kontrollt (például kultúra, oktatás, 

környezetvédelem, stb.) 

 

- A nagyobb közösséget, egy-egy réteget, társadalmi csoportot megszólító szakmai alapon 

létrejövő és működő szervezetek, akik ugyan nem konkrét önkormányzati feladatot látnak 

el vagy segítenek, de fontos közösségi, társadalmi tevékenységet végeznek, ennek kereté-

ben szerveznek eseményeket, programokat, s hoznak létre kisebb-nagyobb projekteket 

 

- Szakmai vagy éppen közösségi érdekek képviseletén, társadalmi megjelenítésén fáradozó 

közösségek, mint például a civil érdekképviselők, a fogyasztóvédelem ügye vagy éppen a 

lakásszövetkezetek, de ide sorolhatóak a különféle szakszervezetek is. Ezeknek általában 

fontos érdekérvényesítő szerepe van. Jelenleg ezek mind a civil szervezetek körébe soro-

lódnak, mégis – legalábbis részben - más módon és indíttatásból fejtik ki tevékenységüket, 

mint a klasszikusnak tekinthető civil szervezetek. Léteznek ebben a körben mindemellett 

szakmai érdekvédelmet ellátó civil szerveződések is, amelyek általában egy-egy nagyobb 

ernyőszervezet tagszervezetei, megyei szintű egységei, esetleg a szervezetek szövetségei. 

 

- A helyi, település-részi, rész-lakossági közügyek intézését, azok segítését feladatul vállaló, 

ennek megfelelően helyben szerveződő csoportok, (nevezhetjük ezeket civil szerveződés-

nek is), amelyek többnyire saját finanszírozásban és/vagy különféle pályázati forrásokból, 
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pénzeszközökből képviselnek vagy valósítanak meg mikroközösségi célokat, szükség sze-

rint bekapcsolódva a helyi vagy a részönkormányzatok tevékenységébe is. 

 

- Hobbi szervezetek, olyan társasági körök, amelyek valamely közös kedvtelésük mentén 

szerveződnek vagy konkrét társadalmi csoportot támogatnak. E közösségek sok esetben 

nem is formalizálódnak, vagy ha igen, akkor általában egyesületi formában, s csak a saját 

tagjaik által befizetett éves hozzájárulásokból tartják fenn a szervezetet. Ide sorolhatóak 

még a kifejezetten pénzalapgyűjtésre létrejött iskolai, intézményi, vállalati alapítványok, 

amelyek közvetlenül az adott célcsoport részére nyújtanak szolgáltatásokat. 

 

- Konkrét problémák, megoldandó ügyek kapcsán megalakuló és tevékenykedő civil szerve-

zetek, szerveződések, tömörülések, amelyek legtöbbször nem hivatalosan, akár bejegyzés 

vagy írott működési szabályrendszer nélkül, kvázi informális szinten, ugyanakkor rendkí-

vül fontos, esetenként kiemelkedő jelentőségű társadalmi értékeket, álláspontokat, vélemé-

nyeket képviselve vagy csak ezt hangoztatva nyilvánítják ki nézeteiket egy-egy gyulai 

problémáról, illetve ajánlanak vagy ténylegesen adnak megoldási metódusokat, javaslato-

kat a döntéshozatalban résztvevőknek. 

 

Az együttműködés különböző formáiban résztvevő hivatali és külső szervezetek, egységek, szemé-

lyek kompetenciáik és feladatai 

 

Civil referens 

 

Feladatkörébe tartoznak a civilekkel kapcsolatos formális és informális tennivalók egyaránt, ennek 

megfelelően a problémák megoldásának operatív részét is végzi. Kiindulópontja lett, volt annak a 

részletesebb előkészítést igénylő folyamatnak, melynek lezárása az Önkormányzati Civil 

Szolgáltató Központ létrejötte és működtetése volt, illetve jelenleg is végzi ezt a funkciót. A Civil 

Kerekasztal esetében szintén fontos koordinációs szerepet tölt be. 

 

Önkormányzati és kulturális osztály 

… 

szervezési feladatok 

1.a képviselő-testület, a bizottságok, a részönkormányzat működésével kapcsolatos előkészítő, 

szervező, végrehajtó feladatok, ügyviteli teendők ellátása, 

2. a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kontrollja, 
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3. önkormányzati rendelet tervezetének előkészítése az ágazati osztállyal együtt, 

4. interpellációval, átruházott hatáskörben hozott döntéssel, lejárt határidejű határozatokkal kapcso-

latos testületi előterjesztések elkészítése, a kapcsolódó szervezési feladatok lebonyolítása, 

5. a belső szervezeti egységek közötti koordinációs feladatok ellátása, 

6. a képviselők és bizottsági tagok, részönkormányzati tagok információval való ellátása. 

Ennek érdekében a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló testületi előterjesztésének 

elkészítése, 

7. belső törvényességi ellenőrzés koordinálása, ellátása a jegyző által meghatározott ellenőrzési terv 

szerint, 

8. tárgyalások, találkozók, rendezvények időpontjának koordinálása, szervezése, 

9. az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kötendő szerződések előzetes jogi kontrollja; 

10. a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtói fel-

adatok, ügyviteli teendők ellátása, 

11. civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés, a támogatásukra vonatkozó dönté-

sek előkészítése, a végrehajtás nyomon követése és az elszámoltatás; a városi civil fórum és a civil 

referens munkájának segítése, 

12. a bizottságok titkári teendőinek ellátása, a bizottság tájékoztatása az általa nyújtott támogatások 

elszámolásáról, 

13. önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása; 

14. belső szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása a szakmai osztályok közreműködésével, 

15. a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendők 

ellátása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése; 

16. másodfokú hatósági ügyek képviselő-testületi döntésre való előkészítése; 

17. közreműködés a többcélú kistérségi társulási tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátásában, 

18. közreműködés a bűnmegelőzési koncepció elkészítésében, az abból adódó feladatok koordinálá-

sa, 

19. panaszos ügyek, közérdekű bejelentések intézése, 

20. munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása: élelmiszerutalványok beszer-

zése, nyilvántartása, kiadása, 

21. szép-korúak köszöntésével kapcsolatos feladatok, 

22. a városi címer használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatok, 

23. kapcsolattartás a Békés Megyei Kormányhivatallal, törvényességi észrevételek kivizsgálása, 

annak koordinálása, 

24. az alpolgármesteri és a jegyzői titkárságokon az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és koor-

dinációs feladatatok ellátása. 
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Gyula Város Polgármestere 

… 

“Kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések 

vezetőivel, a településrészi és a nemzetiségi önkormányzatok testületeivel.” 

 

 

Közmeghallgatás 

 

Az előre meghirdetett napirenden kívül - az állampolgárok, a településen működő intézmények, 

szervek, civil szervezetek képviselői közérdekű ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési 

képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, valamint a jegyzőhöz kérdést 

intézhetnek, közérdekű javaslatot tehetnek.  

 

A civil szervezetek kapcsolódási pontjai az önkormányzati struktúrához, feladatokhoz 

 

Típus: Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó, komoly hazai és Európai Uniós 

forrásokat megpályázó, bevonó újszerű/innovatív szakmai projekteket létrehozó, magyar és 

külföldi szakmai, szervezeti kapcsolatrendszerrel, hosszú távú programmal rendelkező civil 

szervezetek 

 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

 

Részvétel a bizottságok munkájában, illetve a kép-

viselő-testület ülésén, szakértelem vagy cél szerinti 

érintettség esetén, illetve kérésre, civil referensen 

vagy a Civil Adatbázison keresztül kezdeményezés, 

konkrét tájékozódás, meghívás közmeghallgatásra 

 

Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Önkormányzati feladat átvállalás esetén szerződés-

ben foglaltak szerinti (társ)finanszírozás, eseti dön-

tés szerinti esetben ingatlanátadás, elhelyezés bizto-

sítása, egyéb pályázati források 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok-

ra, vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra 

lehet szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgál-

tatást egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

Az átvállalt ellátást érintő projekt/program-

fejlesztések, deklarált stratégiai partnerség az ellátó 

szervezettel, bevonás a városi szintű stratégiai ter-

vezésbe, pályázati konzorciumba bevonás (ameny-

nyiben releváns), közös előkészítő munka, társa-

dalmasítás 
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Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Általános civil működési és aktuális szakmai jog-

szabályi változások, projektmenedzsment-

ismeretek, szervezetfejlesztési tréningek, működési 

és projekt pénzügyi tervezés, rendezvényszervezési 

ismeretek, tréningek 

 

Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

Az ellátások, események, projektek ismertetése, 

bemutatása, működési jellemzők (férőhelyek, állás-

helyek, rendezvények, akciók, egyéb közérdekű 

hírek, stb.) nyilvános meghirdetése, www.gyula.hu 

oldalon megjelenítés, Gyulai Hírlapban és Gyula 

Televízióban szerepeltetés 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

A megvalósult és a tervezett tevékenységről kétol-

dalú, rendszeres időközönkénti tájékoztatás, tervek, 

folyamatok, szakmai elvárások rendszeres egyezte-

tése, bevonás a gyulai stratégiai és szolgáltatási ter-

vezésbe, részvétel az önkormányzati szervezetek, 

testületek, szervek, intézmények ülésein 

 

 

 

Típus: Azok a civil szervezetek, amelyek az önkormányzati feladatokat vagy az 

önkormányzat által fontosnak tartott területeket segítik működésükkel, ám nem intézményi 

(önálló) keretek között, hanem elsősorban egy-egy szakmai részterületre, feladat-

szegmensre koncentrálva működnek, nyújtanak szolgáltatást, látnak el szakmai kontrollt 

(például kultúra, oktatás, környezetvédelem, stb.) 

 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

 

Részvétel a bizottságok munkájában, illetve a kép-

viselő-testület ülésén, szakértelem vagy cél szerinti 

érintettség esetén, illetve kérésre, civil referensen 

vagy a Civil Adatbázison keresztül kezdeményezés, 

konkrét tájékozódás, meghívás közmeghallgatásra 

 

Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Önkormányzati feladat átvállalás esetén szerződés-

ben foglaltak szerinti (társ)finanszírozás, eseti dön-

tés szerinti esetben ingatlanátadás, elhelyezés bizto-

sítása, egyéb pályázati források 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok-

ra, vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra 

lehet szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgál-

tatást egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

http://www.gyula.hu/
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Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

Az adott feladatot/szolgáltatást érintő pro-

jekt/program-fejlesztések, deklarált stratégiai part-

nerség az ellátó szervezettel, bevonás a városi szintű 

stratégiai tervezésbe, pályázati konzorciumba bevo-

nás (amennyiben releváns), közös előkészítő munka, 

társadalmasítás 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Általános civil működési és aktuális szakmai jog-

szabályi változások, projektmenedzsment-

ismeretek, szervezetfejlesztési tréningek, működési 

és projekt pénzügyi tervezés, rendezvényszervezési 

ismeretek, tréningek 

 

Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

A szolgáltatás, ahhoz kapcsolódó projektek ismerte-

tése, bemutatása, működési jellemzők (férőhelyek, 

álláshelyek, rendezvények, akciók, egyéb közérdekű 

hírek, stb.) nyilvános meghirdetése, www.gyula.hu 

oldalon megjelenítés, Gyulai Hírlapban és Gyula 

Televízióban szerepeltetés 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

A megvalósult és a tervezett tevékenységről kétol-

dalú, rendszeres időközönkénti tájékoztatás, tervek, 

folyamatok, szakmai elvárások rendszeres egyezte-

tése, bevonás a gyulai stratégiai és szolgáltatási ter-

vezésbe, részvétel az önkormányzati szervezetek, 

testületek, szervek, intézmények ülésein 

 

 

 

Típus: A nagyobb közösséget, egy-egy réteget, társadalmi csoportot megszólító szakmai 

alapon létrejövő és működő szervezetek, akik ugyan nem konkrét önkormányzati feladatot 

látnak el vagy segítenek, de fontos közösségi, társadalmi tevékenységet végeznek, ennek 

keretében szerveznek eseményeket, programokat, s hoznak létre kisebb-nagyobb 

projekteket 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

Részvétel a bizottságok munkájában, illetve a kép-

viselő-testület ülésén, szakértelem vagy cél szerinti 

érintettség esetén, illetve kérésre, civil referensen 

vagy a Civil Adatbázison keresztül kezdeményezés, 

konkrét tájékozódás, meghívás közmeghallgatásra 

 

Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Önkormányzati feladat átvállalás esetén szerződés-

ben foglaltak szerinti (társ)finanszírozás, eseti dön-

tés szerinti esetben ingatlanátadás, elhelyezés bizto-

sítása, egyéb pályázati források 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok-

ra, vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra 

lehet szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgál-

tatást egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

http://www.gyula.hu/
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Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

Az átvállalt ellátást érintő projekt/program-

fejlesztések, deklarált stratégiai partnerség az ellátó 

szervezettel, bevonás a városi szintű stratégiai ter-

vezésbe, pályázati konzorciumba bevonás (ameny-

nyiben releváns), közös előkészítő munka, társa-

dalmasítás 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Általános civil működési és aktuális szakmai jog-

szabályi változások, projektmenedzsment-

ismeretek, szervezetfejlesztési tréningek, működési 

és projekt pénzügyi tervezés, rendezvényszervezési 

ismeretek, tréningek 

 

Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

Jelentősebb közérdeklődésre alkalmas események, 

programok, szakmai ügyek, kisebb-nagyobb projek-

tek, fejlesztések megismertetése, bemutatása, közér-

deklődésre számot tartó programok, események, 

rendezvények helyi közzététele rövid hír vagy más 

média-megoldás formájában 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

A megvalósult és a tervezett tevékenységről 

kétoldalú, rendszeres időközönkénti tájékoztatás, 

tervek, folyamatok, szakmai elvárások rendszeres 

egyeztetése, bevonás a gyulai stratégiai és 

szolgáltatási tervezésbe, részvétel az önkormányzati 

szervezetek, testületek, szervek, intézmények 

ülésein 

 

 

 

 

Típus: Szakmai vagy éppen közösségi érdekek képviseletén, társadalmi megjelenítésén 

fáradozó közösségek, mint például a civil érdekképviselők, a fogyasztóvédelem ügye vagy 

éppen a lakásszövetkezetek, de ide sorolhatóak a különféle szakszervezetek is. Ezeknek 

általában fontos érdekérvényesítő szerepe van. Jelenleg ezek mind a civil szervezetek körébe 

sorolódnak, mégis – legalábbis részben - más módon és indíttatásból fejtik ki 

tevékenységüket, mint a klasszikusnak tekinthető civil szervezetek. Léteznek ebben a körben 

mindemellett szakmai érdekvédelmet ellátó civil szerveződések is, amelyek általában egy-

egy nagyobb ernyőszervezet tagszervezetei, megyei szintű egységei, esetleg a szervezetek 

szövetségei. 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

Egyrészt jogszabályok által meghatározott 

keretszabályok szerint (szakszervezetek, stb.), 

másrészt a kialakított együttműködési, döntés-

előkészítési, döntéshozatali mechanizmusok alapján 
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Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Jogszabályban rögzített egyéb források, 

finanszírozási mechanizmusok szerint 

(szakszervezet, fogyasztóvédelem, stb.),  

 

másrészt viszont a szövetségek, ernyőszervezetek 

esetében az általános civil szervezetei 

forrásbevonások, önkormányzati pályázati források, 

finanszírozási és feladat-ellátási szerződések szerint 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén nem 

lehetséges,  

 

szövetségek, ernyőszervezetek esetében csak 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra, 

vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra lehet 

szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgáltatást 

egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

Helyi akciók, kezdeményezések Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén jog-

szabályokban rögzített egyeztetési mechanizmusok 

szerint, vagy a hatályos rendelkezésekben előírt 

lakossági fórumok, civil fórumok, közmeghallgatá-

sok, stb. keretében, szabályozott esetekben intézke-

dések kezdeményezése, elrendelése.   

 

Szövetségek, ernyőszervezetek esetében Civil Adat-

bázison, illetve a civil referensen keresztül közössé-

gi, önkormányzati szintű intézkedések, szabályozá-

sok kezdeményezése esetén, alapesetben lehetőség 

szerint helyi erőforrások bevonása a megoldásba. 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén nem 

lehetséges,  

 

szövetségek, ernyőszervezetek esetében az átvállalt 

ellátást érintő projekt/program-fejlesztések, 

deklarált stratégiai partnerség az ellátó szervezettel, 

bevonás a városi szintű stratégiai tervezésbe, 

pályázati konzorciumba bevonás (amennyiben 

releváns), közös előkészítő munka, társadalmasítás 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén vo-

natkozó jogszabályok aktualitásai, érdekvédelem, 

lobbi-szabályok, érdekvédelmi hálózatok fejleszté-

se,  

 

szövetségek, ernyőszervezetek esetében általános 

civil működési és aktuális szakmai jogszabályi vál-

tozások, projektmenedzsment-ismeretek, szervezet-

fejlesztési tréningek, működési és projekt pénzügyi 

tervezés, rendezvényszervezési ismeretek, tréningek 
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Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén sa-

ját finanszírozású kommunikáció, széles társadalmi 

érdeklődésre számot tartó ügyekben a bemutatás 

elősegítése eseti döntés alapján, szövetségek, ernyő-

szervezetek esetében az ellátások, események, pro-

jektek ismertetése, bemutatása, működési jellemzők 

(férőhelyek, álláshelyek, rendezvények, akciók, 

egyéb közérdekű hírek, stb.) nyilvános meghirdeté-

se, www.gyula.hu oldalon megjelenítés, Gyulai Hír-

lapban és Gyula Televízióban szerepeltetés 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

Szakszervezetek, fogyasztóvédelem, stb. esetén az 

adott célcsoporthoz illesztett információ-átadás, 

tájékoztatás az önkormányzati tervekről, döntések-

ről, intézkedésekről, valamint szükség esetén egyez-

tetés a törvényben előírt módon, illetve gyakoriság-

gal, keretek között, szövetségek, ernyőszervezetek 

esetében a megvalósult és a tervezett tevékenységről 

kétoldalú, rendszeres időközönkénti tájékoztatás, 

tervek, folyamatok, szakmai elvárások rendszeres 

egyeztetése, bevonás a gyulai stratégiai és szolgálta-

tási tervezésbe, részvétel az önkormányzati szerve-

zetek, testületek, szervek, intézmények ülésein 

 

 

 

Típus: A helyi, település-részi, rész-lakossági közügyek intézését, azok segítését feladatul 

vállaló, ennek megfelelően helyben szerveződő csoportok, (nevezhetjük ezeket civil 

szerveződésnek is), amelyek többnyire saját finanszírozásban és/vagy különféle pályázati 

forrásokból, pénzeszközökből képviselnek vagy valósítanak meg mikroközösségi célokat, 

szükség szerint bekapcsolódva a helyi vagy a részönkormányzatok tevékenységébe is. 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

Főként az érintett (szak)bizottsági, illetve részön-

kormányzati szint bevonásával, továbbá szükség 

szerint Civil Adatbázison vagy a civil referensen 

keresztül bevonás, közreműködés-kezdeményezés, 

tájékozódás, illetőleg közmeghallgatás útján bevon-

va, társadalmasítva 

 

Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Ha önkormányzati feladatot látnak el, szerződés 

szerinti támogatás, eseti döntés szerinti esetben in-

gatlanátadás, elhelyezés biztosítása, egyéb pályázati 

források. A végzett, ellátott egyéb közösségi célú 

tevékenységek, szolgáltatások eseti támogatása az 

önkormányzati pályázati alapokból alkalmankénti 

mérlegelés alapján 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok-

ra, vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra 

lehet szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgál-

tatást egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

http://www.gyula.hu/
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Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

A helyi, település-részi, rész-lakossági, illetve konk-

rét városrészt érintő projektek, tevékenységek, fej-

lesztések esetében szükséges mértékű tájékoztatás, 

értesítés, megfelelő társadalmi képviselet esetén 

együttműködés vagy stratégiai partnerség 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Pályázati ismeretek, pályázatfigyelési tréningek, 

pályázatírási tanácsadás, közösségi programok szer-

vezésének alapjai, szervezetek létrehozásának jogi 

ismeretei, szervezetek adminisztrációs kötelezettsé-

gei, jogszabályi előírásai, stb. A szervezeti típus, 

illetve a szervezettségi jellegzetességek miatt elen-

gedhetetlen a jóval korábban megvalósított előzetes 

igényfelmérés, egyeztetés. 

 

Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

A helyi, település-részi, rész-lakossági, illetve konk-

rét városrészt érintő ügyek, probléma és megoldás 

felvetések megjelenítése, bemutatása, közvélemény 

elé tárása hírekben, magazin vagy tematikus műso-

rokban illetve oldalakon, a Civil Adatbázisban, vagy 

a Civil Facebook oldalon. 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

Kétoldalú és szükség szerint ismétlődő tájékoztatás 

a helyi, település-részi, rész-lakossági, illetve konk-

rét városrészt érintő ügyek, probléma és megoldás 

felvetések kapcsán, a részönkormányzati vagy 

(szak)bizottsági ülések  releváns előterjesztéseinek 

megküldése (elsősorban elektronikusan, szükség 

szerint Civil Referensen vagy Civil Adatbázison 

keresztül), indokolt esetben a döntés-előkészítő 

vagy döntéshozó szerv üléseire való meghívás 

 

 

Típus: Hobbi szervezetek, olyan társasági körök, amelyek valamely közös kedvtelésük 

mentén szerveződnek vagy konkrét társadalmi csoportot támogatnak. E közösségek sok 

esetben nem is formalizálódnak, vagy ha igen, akkor általában egyesületi formában, s csak 

a saját tagjaik által befizetett éves hozzájárulásokból tartják fenn a szervezetet. Ide 

sorolhatóak még a kifejezetten pénzalapgyűjtésre létrejött iskolai, intézményi, vállalati 

alapítványok, amelyek közvetlenül az adott célcsoport részére nyújtanak szolgáltatásokat. 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

Főként az érintett (szak)bizottsági, illetve 

részönkormányzati szint bevonásával, továbbá 

szükség szerint Civil Adatbázison vagy a civil 

referensen keresztül bevonás, közreműködés-

kezdeményezés, tájékozódás, illetőleg 

közmeghallgatás útján bevonva, társadalmasítva 
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Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Települési, társadalmi, közösségi célú tevékenysé-

gek, szolgáltatások, újszerű vagy innovatív megol-

dások támogatása az önkormányzat esetleges pályá-

zati alapjaiból, bizottsági, tisztségviselői, képviselői 

alapjaiból, illetve infrastrukturális lehetőségek (pl. 

CSZK, stb.) rendelkezésre bocsátása 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

A szervezet típusa miatt nem lehetséges (formai 

feltételek hiánya, stb.), esetleg gesztor szervezetek 

bevonásával oldható meg a formalizált 

együttműködés (lebonyolító szervezet, stb.) 

 

Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

A szervezet típusa miatt nem lehetséges (formai 

feltételek hiánya, stb.), esetleg gesztor szervezetek 

bevonásával oldható meg a formalizált 

együttműködés (lebonyolító szervezet, stb.) 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Pályázati ismeretek, pályázatfigyelési tréningek, 

pályázatírási tanácsadás, közösségi programok szer-

vezésének alapjai, szervezetek létrehozásának jogi 

ismeretei, szervezetek adminisztrációs kötelezettsé-

gei, jogszabályi előírásai, stb. A szervezeti típus, 

illetve a szervezettségi jellegzetességek miatt elen-

gedhetetlen a jóval korábban megvalósított előzetes 

igényfelmérés, egyeztetés. 

 

Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

A lakosságok, a közösséget érintő esemény 

vonatkozásainak megjelenítése, bemutatása. 

Elsősorban a Civil Adatbázisban, a civil referensen 

keresztüli információs csatornákon. Eseti elbírálás 

alapján a www.gyula.hu oldalon való megjelenítés, 

a Gyulai Hírlapban és a Gyula Televízióban a 

szükséges mélységű és terjedelmű szerepeltetés, 

Facebook-oldalon való elhelyezés is lehetséges. 

 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

Az ilyen típusú szervezetekkel kapcsolatos aktuális 

jogi, működési, szakmai, civil és önkormányzati 

adatok, hírek, információk megjelenítése a városi 

média felületeken, adott (nagyobb horderejű) ügyek 

esetében kétirányú és kétoldalú tájékoztatás, egyez-

tetés, álláspont-összefésülés 

 

 

 

http://www.gyula.hu/
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Típus: Konkrét problémák, megoldandó ügyek kapcsán megalakuló és tevékenykedő civil 

szervezetek, szerveződések, tömörülések, amelyek legtöbbször nem hivatalosan, akár 

bejegyzés vagy írott működési szabályrendszer nélkül, kvázi informális szinten, ugyanakkor 

rendkívül fontos, esetenként kiemelkedő jelentőségű társadalmi értékeket, álláspontokat, 

véleményeket képviselve vagy csak ezt hangoztatva nyilvánítják ki nézeteiket egy-egy gyulai 

problémáról, illetve ajánlanak vagy ténylegesen adnak megoldási metódusokat, 

javaslatokat a döntéshozatalban résztvevőknek. 

 

Közösségi döntéshozatal viszonyai 

 

Főként az érintett (szak)bizottsági, illetve részön-

kormányzati szint bevonásával, továbbá szükség 

szerint Civil Adatbázison vagy a civil referensen 

keresztül bevonás, közreműködés-kezdeményezés, 

tájékozódás, illetőleg közmeghallgatás útján bevon-

va, társadalmasítva 

 

 

Támogatás, feladat-finanszírozás 

 

Önkormányzati célokat megvalósító, problémákat 

megoldó projektek párhuzamos (egymást kiegészí-

tő) vagy társfinanszírozása, önkormányzati felada-

tok kapcsán szükség szerint formailag megfelelő 

(jogi személyiségű, stb.) vagy akár közhasznúsággal 

rendelkező partner, pályázó esetén 

 

 

Feladatátvállalás lehetősége 

 

Csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok-

ra, vagy az önkormányzat által kijelölt feladatra 

lehet szerződést kötni. Minden egyéb vállalt szolgál-

tatást egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

Helyi akciók, kezdeményezések Civil Adatbázison, illetve a civil referensen keresz-

tül közösségi, önkormányzati szintű intézkedések, 

szabályozások kezdeményezése esetén, alapesetben 

lehetőség szerint helyi erőforrások bevonása a meg-

oldásba 

 

Közös projektfejlesztés, stratégiai 

partnerség létrehozása 

 

Az adott problémát/ügyet érintő projekt/program-

fejlesztések, ebben deklarált stratégiai partnerség az 

érintett szervezettel, bevonás a téma kapcsán a vá-

rosi szintű stratégiai tervezésbe, adott témában, 

ügymegoldásban pályázati konzorciumba bevonás 

(amennyiben releváns, illetve nem elég az informá-

lis együttműködés), adott ügyben, probléma-

megoldásban közös előkészítő munka és társadal-

masítás 

 

Képzések, tréningek, csoportos 

tanácsadások a minőségi fejlődés, 

hatékonyság-javítás érdekében 

 

Szervezeti és hálózatfejlesztési ismeretek,adatt 

ügyek kapcsán szükséges lobbi-technikák, rendez-

vények, programok szervezése, készségfejlesztő 

tréningek. Az előzetes igényfelmérés erősíti a part-

nerségi viszonyt és hatékonyabbá teszi a képzési 

téma kiválasztását 
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Kommunikációs lehetőségek a városi 

média felületeken 

Az ügyben érintett probléma, illetve annak közérde-

kű vonatkozásai, valamint a kapcsolódó közérdekű 

projektek megjelenítése, bemutatása, ezekhez kap-

csolódó adatok, anyagok, információk közzététele. 

Elsősorban www.gyula.hu oldalon való megjelení-

tés, Gyulai Hírlapban és Gyula Televízióban szük-

séges mélységű és terjedelmű szerepeltetés, Civil 

Adatbázis, Facebook-oldal 

 

A tájékoztatás formái, szintjei, 

lehetőségei 

 

Kétirányú és kölcsönös, kétoldalú információ-

átadás, tájékoztatás, konkrét ügy, probléma egyezte-

tése, közös megoldási javaslatok generálása, szak-

mai kidolgozása, adott ügy, probléma tárgyalása 

esetén részvétel a releváns testület ülésén. 

 

 

 

JAVASLATOK - BEAVATKOZÁSOK 

 

Az elkészített Civil Cselekvési Terv legfontosabb törekvéseit az alábbi célok széleskörű 

érvényesítésében szükséges megjeleníteni: 

 

- a civil szervezetek működési feltételeinek további javítása érdekében a mostanra kialakításra 

került Civil Szolgáltató Központ, illetve a GYCSZSZ által használt Civil Ház működési 

feltételeinek javulása, javítása szükséges, mely a szervezetek működéséhez szükséges 

infrastrukturális, működési, rendezvény/esemény, közösségi, képzési, stb. feltételeinek 

fejlesztését, fejlődését is eredményezi 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- hatékonyabb szakmai, véleményezési, adatszolgáltatási, szakmai véleményezési, illetve 

társadalmasítási bevonás az Önkormányzat érintett feladatainak magasabb szintű ellátásába 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

http://www.gyula.hu/
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Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- a civil szférán belüli, már eddig is meglévő, működő együttműködések ösztönzése, erősítése, 

újabbak létrehozása, az eddig kevésbé jellemző közös projektek, események igényének 

megteremtése, ilyenek létrehozásának ösztönzése, az erőforrások koncentrációjának, 

hatékonyabb felhasználásának segítése, az Önkormányzat és civilek közötti adat- és 

információ-áramlás mellett a civil szervezetek, szerveződések, közösségek közötti adat- és 

információ-áramlás csatornáinak létrehozása, bővítése, kiszélesítése, horizontális és 

vertikális fejlesztése 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködések formális és informális 

rendszerének rögzítése, A Civil Szervezetek Döntéshozatalba Történő Bevonásának 

Szabályzata, A Visszacsatolás Eljárásrendje széleskörű elfogadása, elfogadtatása, 

gyakorlatba történő átültetése, a Civil Kerekasztal működésének, illetve a különféle 

előkészítő, döntési folyamatra kiterjedő alkalmazása 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- az alapvető együttműködési területek (környezetvédelem, ifjúság, kultúra, művelődés, 

egészségügy, szociális ellátás, esélyegyenlőség, stb.) konkrét meghatározása, az ezek 

kapcsán szükséges és lehetséges bevonási kör, megoldások, metodikák rögzítése, a 

véleményezők, szakmai segítők körének meghatározása, az információáramlás kétirányú 

csatornáinak kialakítása, optimalizálása, a tényleges együttműködés rendszerének 

folyamatos kontrollja, fejlesztése 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 



23 

 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

A tennivalók lényege: 

 

Egyrészt a civil szervezetek helyzetbe hozása a működési feltételek fejlesztése érdekében: 

 

- a működő, valódi tevékenységet végző civil szervezetek adatbázisának létrehozása 

megtörtént, de a Civil Adatbázis folyamatos aktualizálása, az adatok állandó kontrollja 

elengedhetetlen, ehhez mindkét fél részéről szervezett és fegyelmezett információ-átadás 

szükséges 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- a működő szervezetek egymással, illetve az önkormányzattal történő intézményesített 

együttműködése rendszerének kidolgozása, létrehozása megtörtént A Civil Szervezetek 

Döntéshozatalba Történő Bevonásának Szabályzata, A Visszacsatolás Eljárásrendje 

elkészítése keretében, ennek megismertetése, gyakorlati alkalmazásának finomhangolása, 

szükség szerinti „készre-csiszolása” vár az együttműködőkre a jövőben 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- a civil szervezetek tevékenységének, eseményeinek, rendezvényeinek közös, nyilvános, 

naprakész adattárba rendezése a Civil Adatbázisban elvégzendő feladat, illetve ennek 

társadalmasítása az elkészült facebook oldal rendszeres frissítését, a szervezetek előzetes 

információ-szolgáltatását, illetve a kapcsolódó tartalmak elhelyezését igényli 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 
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     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- az Önkormányzatok működésével kapcsolatos jogszabályi háttér, gazdasági feltételek 

változása szükségessé teszi az Önkormányzat által biztosított, a civil szervezetek számára 

elnyerhető támogatások rendszerének átdolgozását, a közösen kidolgozott szabályzók életbe 

léptetését, majd a támogatási rendszer folyamatos, kiszámítható működtetését teszi 

szükségessé 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. november 01-től 2016. december 31-ig 

 

- az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolattartás személyi és technikai 

feltételeinek megteremtése megtörtént, a Polgármesteri Hivatal, illetve a 2014. év 

októberében felálló új Képviselő-testület SZMSZ-ének aktualizálását követően ennek 

megújítása, átdolgozása válhat szükségessé, majd folyamatosan szükséges az erőforrások 

biztosítása a fenntartásra 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. november 01-től 2016. december 31-ig 

 

- a civil szervezetek működését elősegítő CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT létrehozása 

megtörtént, a Központ személyi állományának létrehozása még nem teljes, a Civil Referens 

mellett szükséges legalább 1 fő gondnok biztosítása, de a hatékonyság jelentős növekedése 

igényelné további 1 fő adminisztrációs segítő, asszisztens munkába állítását is. A CSZK 

személyi állományának képzése elősegítené a teljes gyulai civil szektor információhoz, 

tudáshoz, ismeretekhez jutását is, hisz a képzésen elsajátítottakat átadhatják a 

szervezeteknek, ezzel is hatékonyabbá téve az egyesületek, alapítványok, szövetségek 

adminisztrációs, jogi és gazdálkodási munkáját 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 
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     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. november 01-től 2016. december 31-ig 

 

Másrészt továbbra is fontos a civil szervezetek önkormányzati feladatellátásban, döntéshozatalban 

történő közreműködésének erősítése, az újabb közreműködések kialakítása, valamint a partnerségi 

viszonyok erősítése is szükséges a közügyek intézése való bevonás kiszélesítése, elmélyítése 

érdekében: 

 

- a civil szervezetek egymás közötti szakmai együttműködésének megalapozása közös 

tréningek, work shop-ok, témafeldolgozások, projekt-generálások keretében 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- a civil szervezetek és tagjai szakmai hozzáértésének felmérése, operatív adatbázisszerű 

összegzése a Civil Adatbázis segítségével gyorsan, célzottan, a megfelelő személyi kör 

elérésével megvalósítható, ennek hatékony működtetése szükséges 

 

Felelős:    Gyula Város Önkormányzata 

     Civil Referens 

     Érintett civil szervezetek vezetői 

Cselekvési terv időhorizontja: 2014. szeptember 01-től 2016. december 31-ig 

 

- civil kezdeményezési, véleményezési, együttműködési, feladatátvállalási rendszer 

kialakítása A Civil Szervezetek Döntéshozatalba Történő Bevonásának Szabályzata, A 

Visszacsatolás Eljárásrendje elkészítésével megtörtént, ezt szükséges a gyakorlatba is 

átültetni, szükség szerint finomítani, a konkrét ügyekre specializálni 
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- a mindezekhez szükséges együttműködési mechanizmusok létrehozása és működtetése a 

fenti dokumentumok alapján biztosított, de a gyakorlatba való átültetés szükségessé teszi a 

Civil Kerekasztalok valamelyikén történő megtárgyalást, majd adott időszakonkénti 

ütemezett ismétlést, aktualizálást is 
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- az operatív civil szakértői csoportok kialakítása, folyamatos közreműködésük feltételeinek 

biztosítása az újonnan felálló Képviselő-testület bizottsági struktúrája alapján, ahhoz 

illesztve és optimalizálva történhet meg 
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- a hatékony kétirányú kommunikációs rendszer megteremtése terén jelentős előrelépések 

történtek, de azt a folyamatot tovább kell vinni, a Civil Adatbázis lehetőséget biztosít a 

vélemények kikérése és a döntések ismertetése terén is a hatékonyság erősítésére, így az 

önkormányzat és a polgárok között a civil szervezetek információs és kapcsolati hálójának 

szerepét erősíteni szükséges, mert ezzel az Önkormányzat – civil szervezet információ-

áramlás mellett a civil szervezet – lakosság (társadalom) információ-áramlás is 

becsatornázható, kiteljesíthető 
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- új civil közösségi helyek kialakítása, megteremtése, működtetése a külterületeken az ott élők 

civil szervezetekbe történő tömörülésének elősegítésére, a meglévő szervezetek munkájának 

hatékonyság-növelésére, egyben multifunkciós (internetezés a tanyán élő gyermekek iskolai 
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tanulmányaihoz, időközönkénti hatósági ügyintézési, tájékoztatási helyszín, az árammal nem 

rendelkező külterületi ingatlanok lakóinak mosási, vasalási, stb. lehetőség, a külterületi 

szociális ellátó-hálózat működési feltételeinek megteremtése, mozgóbolti helyszín, stb.) 

közösségi terek létrehozása a civil feladat-ellátási, feladat-átvállalási kezdeményezések 

ösztönzésére  
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Gyula, 2014. augusztus 15. 


