
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT CIVIL SZERVEZETEKKEL 
VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

BÁNNÉ DR. GÁL BOGLÁRKA
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke



.

Robert Putman
amerikai politológus

„..a demokrácia 
csak akkor 
működik jól, ha az 
emberek többsége 
aktívan részt vesz 
a civil társadalom 
különböző 
szerveződéseinek 
tevékenységében.”
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Bevezető
helyzetkép

❑ Az ország második legnagyobb megyéje, lakossága 
637.064 fő (2020. I. negyedév)

❑ 358 település, 29 város

❑ A 16 járás eredményeiben és lehetőségeiben 
jelentősen különbözik

❑ Ipari hagyományok → Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros

❑ A legnagyobb foglalkoztató az ipar (KKV-k)

❑ Jelentős és sokszínű turisztikai kínálat, Tokaj kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség
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Együttműködés 
a megye önkormányzati, közigazgatási, oktatási, gazdasági,  érdekképviseleti és 

civil szereplőivel. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye víziója
2030

✓ A megye gazdaságának újrapozícionálása a lakosság életkörülményeinek
javításával és identitástudatának erősítésével;

✓ dinamikusan fejlődő, a társadalmi és területi leszakadást kompenzáló, élhető
és népességmegtartó megye,

✓ kihasználva az ipari hagyományokat, erős szakképzési-felsőoktatási bázist,
természeti adottságait és földrajzi fekvését.
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A Megyei Önkormányzat, mint 
ernyőszervezet

.

Kapcsolattartás, 
kapcsolatépítés, 
együttműködés

Képzések, 
megyei és 

határon túli 
tanulmányutak, 
műhelymunkák 

szervezése 

Szakmai 
módszertani 

szolgáltatások 
(információ, 
tanácsadás, 

képzés) 

Civil referens 
kinevezéseProgresszió és 

innovativitás
eszméje 

Megyei 
konferencia, 

térségi 
találkozók, 

megyei civil nap 
szervezése

Szerződéses 
feladatátadás

Megyei 
Foglalkoztatási 

Paktumban való 
részvétel
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Együttműködési lehetőség -
érdekegyeztetés

A Megyei Önkormányzat illetékes 
bizottságán keresztül megvalósuló 

folyamatos civil részvétel

Érdekegyeztetési alkalmak 
szervezése 

(pl.: idősek tanácsa, család- és 
ifjúsági szervezetek fóruma, 
területfejlesztés, társadalmi 

felzárkózás, foglalkoztatáspolitikai 
fórumok) 

A Közgyűlés a mindenkori napirend 
tárgyalásakor figyelembe veheti a 

fórumokon megalkotott 
véleményeket 6



A civil fejlesztések forrásai

UNIÓS FORRÁSOK -
OPERATÍV PROGRAMOK

(pl. TOP Plusz, EFOP Plusz)

KÖZVETLEN UNIÓS FORRÁSOK 
(pl. Europe for Citizen)

HAZAI FORRÁSOK 
(pl. Falusi Civil Alap, Városi Civil 
Alap, Nemzeti Együttműködési 

Alap)

NEMZETKÖZI PROGRAMOK
(pl. INTERREG Europe, SKHU, 

HUSKROA )

CIVIL 
SZERVEZETEK
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Közös pályázati lehetőségek:

❑ Helyi humán fejlesztések (konzorciumi tagként)

❑ Helyi és térségi turizmusfejlesztés

❑ Élhető települések (konzorciumi tagként)

❑ Szociális célú városrehabilitáció

❑ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

❑ Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

A projektek megvalósításában közreműködés:

1. Projekteknél szakértőként – szakvélemény megadásával (pl. kerékpáros civil szervezetek)

2. Önkormányzatok projektjeinek megvalósítása során a feladatok végrehajtásában:

❑ szemléletformáló tevékenységekben,

❑ helyi közösségi programokban,

❑ kulturális, sport és szociális területeken végrehajtott fejlesztésekben.

Civilek a TOP Pluszban
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Az elkövetkezendő bő 1 évben 
minden járásban mintegy

130 különböző helyszín

350 közösségi program

7000 fő bevonása 

A megyei identitás erősítése
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Közösségi akciók, 
programok 

megvalósítása a 
megyei identitás 

erősítése 
céljából.

Célja: a megye helyi közösségeinek fejlesztése, közösségi szerepvállalás erősítése, 
önkéntesség, civil aktivitás erősítése.

Programok: bűnmegelőzési, egészségvédelmi, helyi vállalkozói mentorálás, Megyei 
Civil Nap szervezése, önképző körök és egyesületek patronálása, sport és kulturális 
rendezvények szervezése, hagyományőrzés.



Civil szervezetek szerepe a helyi 
identitás erősítésében

Helyi humán 
fejlesztések

Közösségi akciók, események, 
programok, megvalósítása

Közösségi információs pont kialakítása 

Digitális 
kompetenciafejlesztés, 

tréningek

Tanórán kívüli, iskolai felzárkóztató és
tehetségfejlesztő foglalkozások

Kommunikáció fejlesztését segítő 

programok

Társadalmi befogadást segítő 
programok

szervezése és megvalósítása

Önkéntességen alapuló helyi 
kezdeményezések a helyi 

szolgáltatások minőségének 
növelése érdekében

Megyei Esélyteremtő Paktumok 
megyei szolgáltatáshiányokra

válaszoló intézkedéseinek megvalósítása

Bűnmegelőzést és közbiztonság 
javítását segítő programok megvalósítása

Kerékpáros közlekedést népszerűsítő 
szemléletformáló tevékenységek 

megvalósítása

Természetvédelmi szemléletformálás, 
ökotudatosság erősítése

Helyi hagyományra épülő kézműves 
tudás ismeretátadási 

programsorozatok

Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési 
programok, táborok szervezése
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Mi várható a közeljövőben?

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről

B.-A.-Z. Megyei ITP 
Közgyűlés általi 

elfogadása 
(2021.06.24.)

TOP PLUSZ PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSOK
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A TOP PLUSZ 
elfogadása



Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat:

www.baz.hu
elnok@hivatal.baz.hu

Köszönöm a figyelmet!
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