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1. A PROGRAM CÉLJA ÉS TARTALMA 

A Felnémeti Civil Kerekasztal hálózati együttmőködésének fejlesztése, olyan helyi 

társadalomfejlesztı program megvalósítása, melynek gyakorlatában a civil partnerség, civil 

kontroll és a helyi társadalmi kohéziót elısegítı aktivitás erısítése került a középpontba. 

Célja, hogy a közösen alkotott program tárja fel a településen a társadalmi problémákat, az 

állampolgári aktivitást jelzı kezdeményezéseket, segítse elı a helyi közösségi alapítvány 

létrehozását. 

A program egy éves idıszakát (2010. június -2011. május) a Nemzeti Civil Alapprogram 

támogatása segítette. 

 

A közösen alkotott programban megvalósult: a Felnémeti civil szervezetek tagjainak 

és a szervezeteken kívüli önkénteseknek a felkészítése; a program megvalósítását szolgáló 

szervezı, mozgósító és adatgyőjtı munka; a legszélesebb nyilvánosságot biztosító pr 

tevékenység; a problémák feltárása; az állampolgári aktivitást jelzı kezdeményezések 

tematikus rendszerbe győjtése és feldolgozása; a helyi társadalomfejlesztı program 

megvalósítását segítı közösségi tervezés gyakorlatának megalapozása. 

A felkészítıkön elsajátított közösségi tervezés szakmai ismeretei; a közös rendezvények 

gyakorlatában alkalmazott aktivizáló módszerek, együttmőködési formák; az igényekre és a 

városrész sajátos településszerkezetére méretezett és alkalmazott pr tevékenység megfelelı 

tıkét teremtett a sikeres folytatáshoz. Az NCA támogatás racionális felhasználása mellett a 

program sikeréhez a tervezettıl nagyobb értékő önkéntes munka járult. 

 

A felnémeti civil szervezetek hálózati együttmőködése képes volt mozgósítani az itt 

élıket, felébreszteni a lokálpatrióta szellemiséget, amellyel megteremtették a jövıt formáló 

együttmőködés közös platformját. Rendezvényekkel, szolgáltatásokkal és tárgyi értékekkel 

bizonyságot adtak az összefogás erejérıl, mozgósítani tudtak a közös tervezéshez, 

ráirányították a figyelmet a közös tennivalókra, amelyek megvalósításához - civil és egyéni 

pályázatokkal – a helyi finanszírozás alaptıkéjét és kereteit megteremtı közösségi alapítvány 

kínál lehetıséget.  
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2. A PROGRAM BEFEJEZÉSÉT SZOLGÁLÓ ADATGYŐJTÉSRİL 

Az adatgyőjtéshez alkalmazott módszerek  

1. Felnémeti közösségi napok: információs tabló 4 db, véleménygyőjtı lap 100 db 

2. Aktivisták által terjesztett mintavételi kérdıív: 1500 db 

3. Lakossági fórum (Felnémet, Bervai ltp.): 2 alkalom 

4. Internetes felület: 2011. 01.01-tıl 

Az adatgyőjtés idıszaka: 2010. június – 2011. augusztus.  

Az adatgyőjtést végzık köre: Felnémeti Civil Kerekasztal tagjai. 

 

A kérdıívek számszerő összegzése 

A „Helyi társadalomfejlesztés Felnémet városrész civil szervezeteinek hálózati 

együttmőködésében” program során tizenhat tételbıl álló kérdıívet helyeztünk el 1500 

példányban a városrészben. A mintavételi kérdıív szerkesztését az aktív csoport hétvégi 

tréningjén végezte el. A kérdıívek személyes kézbesítése és a győjtıhelyek kiválasztása, 

illetve kérdıívek és győjtıurnák kihelyezése a városrész kilenc pontjára tudatosan választott 

módszer szerint történt, amellyel az aktív közremőködıkrıl kívántunk újabb információt 

szerezni. 

A feldolgozott adathordozók száma összesen 380 db, kivétel nélkül értékelhetı információt 

tartalmaztak a városrész fejlesztıprogramjának tervezéséhez.  

 

Az adatokat szolgáltató források megoszlása:  

●A közösségi napon kihelyezett véleménynyilvánító tablókon 28 javaslat, vélemény 

●A közösségi napon kitöltött kérdıívek száma 100 db  

(a kérdıíven nem kértünk kormeghatározást) 

●Interneten kitöltött kérdıív 11 db 

●Aktivisták által begyőjtött mintavételi kérdıívek száma 241 db 

 

A mintavételi kérdıívek elemzése (241 db) 

A válaszadók megoszlása korosztályonként:  

18 alatt 19 db 
18-25  19 db 
26-35  32 db 
36-50  91 db 
50-60  45 db 
60 felett 35 db 
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Nemek szerinti megoszlás: nı 140, férfi 101. 

A helyi társadalomfejlesztı program ismertsége: 105 fı  

Felnémeti blog ismertsége: 107 fı  

 

A közösségi napon az aktivistáink által folytatott beszélgetések, valamint a civil szervezetek 

tagjaitól a program során szerzett információk célja az volt, hogy milyen irányból kezdjük a 

helyi társadalmi aktivitás szintjeinek és erejének feltárását.  

Ezek az információk három irányban jeleztek határozott véleményt:  

1. az önkormányzat kötelessége,  

2. az egyes ember kötelessége, 

3. a közösségi összefogás lehetısége és szükségessége. 

A kérdıívek összegzése a következıképp igazolta a fenti véleményt: 

Önkormányzat által elvégzendı feladatot fogalmazott meg  241 személy. 

Helyi összefogással megvalósítható feladatot fogalmazott meg  241 személy. 

A közösségi kezdeményezésben való személyes részvételt jelzett  138 személy. 

A közösségi kezdeményezésben való részvétel módját  

még nem tudta megfogalmazni      100 személy. 

 

A közösségi részvételt befolyásoló legjellemzıbb tényezık  

1. Közösségi közlekedés javítása 

2. Vízelvezetési gondok megoldása 

3. Kulturális lehetıségek bıvítése 

4. Közintézmény hiányának megszőntetése 

5. Sportolási lehetıségek bıvítése 

6. Közbiztonság, vagyonvédelem megoldása 

7. Az ifjúság kulturált szórakozási lehetıségének megteremtése 

 

A vélemény nyilvánítók az önkormányzattól elvárják a közlekedési gondok megoldását, 

sportolási lehetıségek bıvítését, vízelvezetés megoldását, kulturális skála szélesítését, 

közbiztonság javítását és az ifjúság kulturális, szabadidıs igényeinek távlatos rendezését. 

Közösségi kezdeményezéssel, helyi összefogással megvalósíthatónak ítélték a közterek, 

parkok fejlesztését, karbantartását, a civil ház közösségi szolgáltatásainak bıvítését, közösségi 

értékvédelem megszervezését, buszmegállók fejlesztését, közösségi programok szervezését, 

helyi tájékoztatás fejlesztését. 
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Kérdıív 5. pontjának elemzése (önkormányzati feladat) 
 

A válaszadók köre bıvebb, mint az elemzéshez használt kérdıívet kitöltık száma. A más 

forrásból és véleménynyilvánítási formából származó adatok és következtetések is 

felhasználhatók a közösségi tervezés folyamatában. Az önkormányzat felé nyilvánított 

elvárások összegzésében a mintavételi kérdıívet kitöltık (241 fı) jelzéseit vettem figyelembe.  

Közlekedés    136 fı 

Úthálózat, vízelvezetés  132 fı 

Közbiztonság    104 fı 

Sportolási lehetıségek  80 fı 

Kulturális lehetıségek  75 fı 

Szórakozási lehetıségek  74 fı 

Óvodai ellátás    40 fı 

Egészségügyi szolgáltatás  21 fı 

Továbbá önkormányzati feladat, amely közösségi aktivitásra ösztönözhet: 

Kerékpárút építése Eger-Felnémet között: 8 fı. 

 
Önkormányzati beavatkozás igénye az egyes korosztályokban (7 válaszadási lehetıség) 

Megoldásra váró 
problémák 

- 18 év/ 
19 db 

18-25 
év/ 

19 db 

26-35 
év/ 

32 db 

36-50 
év/ 

91 db 

50-60 
év/ 

45 db 

60 év-/ 
35 db 

 

Össz. 

1. Közlekedés 
 

7 10 20 57 25 17 136 

2. Úthálózat/ 
vízelvezetés 

6 6 15 54 30 21 132 

3. Közbiztonság 
 

9 12 10 29 17 17 104 

4. Sportolási lehetıség 
 

9 10 14 34 9 4 80 

5. Kulturális lehetıségek 
 

9 6 8 28 14 10 75 

6. Szórakozási lehetıségek 13 12 8 25 11 5 74 

 

Kérdıív 6. pontjának elemzése (közösségi kezdeményezések) 

Ha a válaszadók által preferált közösségi kezdeményezéseket sorba vesszük, akkor azt is 

figyelembe kell venni, hogyan viszonyul az aktivitást jelzett személyek száma a preferált 

javaslatokhoz:  

Tiszta közterek, parkosítás  136 fı  

Játszóterek védelme   88 fı 

Patakmeder karbantartás  74 fı 
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Közösségi rendezvények  74 fı 

Helyi tájékoztatás   50 fı 

Egyéb aktivitási területek: 

Javaslat Civil ház szolgáltatásainak bıvítésére: 23 fı 

Javaslat a kulturált kutyatartásra: 5 fı 

Javaslat fedett buszmegálló építése 2 fı 

 

A közösségi kezdeményezések az egyes korosztályokban (7 válaszadási lehetıség) 
Tevékenység/ 
kérdıívek száma 

- 18 év/ 
19 db 

18-25 
év/ 

19 db 

26-35 
év/ 

32 db 

36-50 
év/ 

91 db 

50-60 
év/ 

45 db 

60 év-/ 
35 db 

 

Össze- 
sítés 

Tiszta közterek, 
parkosítás 

14 13 28 27 37 27 146 

Játszóterek védelme 8 10 18 23 22 17 98 

Patakmeder 
karbantartás 

8 7 14 17 20 18 84 

Közösségi 
rendezvények 

3 7 17 22 20 15 84 

Helyi tájékoztatás 2 1 6 16 22 13 60 

Aktivitás 19 18 32 89 45 35  

 

A felnémeti civil ház szolgáltatásai iránti igény 

●Elıadások (egészséges életmód, környezetvédelem, helytörténet, híres emberek) 

●Mővészeti programok (író-olvasó találkozó, neves színész elıadóestje, Felnémeten 

élı, vagy elszármazott mővész elıadóestje) 

●Kiállítások (fotó, néprajzi, helytörténeti, képzımővészeti, régi mesterségek 

bemutatása) 

●Klubok (baba-mama, ifjúsági, kertész, kisállat, madarász) 

●Tanfolyamok (gombaismereti, számítástechnikai) 

●Sport és egészségmegırzı tanfolyamok, szolgáltatások, versenyek (baba-mama 

torna, asztalitenisz, sakk) 

●Egészségügyi szőrıprogramok és tanácsadás 

●Roma gyerekeknek közösségi programok 

●Gyermek elhelyezés, játszóház és népi ünnepeket megismertetı estek (mikulás, 

pünkösd, stb) 

●Internet café, ingyenes internet szolgáltatás 

●Egyéb: Felnémeti vállalkozók, Felnémetrıl elszármazott híres emberek bemutatása, 

szellemi vetélkedı, családos program, termékbemutató, lakossági fórumok 
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A közösségi aktivitást befolyásoló legfontosabb megoldásra váró feladatok 

◙Fiatalok kulturált szórakozásának biztosítása 

◙Kutyatartás szabályozása; kutyafuttató építése, kóbor kutyák befogása (aktivitási 

részben + 5 válaszadónál szerepel) 

◙Falopások megakadályozása 

◙A cigány kisebbséghez tartozók körébıl a közrendet és lakossági közérzetet 

rombolók megfékezése 

◙Fedett buszmegállók számának növelése (aktivitási részben +2 válaszadónál 

szerepel) 

◙Polgárırség megszervezése 

◙Virágosítás helyi akció elindítása 

◙Majorság környékének rendezése 

◙Játszótér építése 

◙Szemetelés megszőntetése, takarítások eredményeinek megóvása 

◙Munkahelyteremtés 

 

3. ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS 

A tapasztalatok ismeretében mondhatjuk, hogy az életminıség megítélése még egy 

kisebb közösségben is jelentıs eltéréseket mutathat. A jogok és kötelességek egyensúlya az 

egyének közszereplésében nem evidens. A közösségi összefogásra méltónak ítélt ügyek 

mögött olykor csoport (rokoni), vagy egyéni érdek is meghúzódhat, amely nagymértékben 

korlátozhatja a társadalmi tıke mozgósításának esélyeit. Ugyanakkor az elsı közösségi nap 

elıkészítésének idıszakában már helyben is megtapasztalhattuk, hogy egy kezdeményezés - 

még ha találkozik is a közösség igényével – nem feltétlenül váltja ki az érintettek aktivitását.  

 

Ahhoz, hogy az itt élık az önkormányzatiságot tanulhassák, az alapoknál kell kezdeni. Csak 

így derülhet ki, hogy a demokrácia-játéknak milyen esélyei vannak Felnémeten. Tehát, 

amennyiben az önkormányzat felé megfogalmazott elvárásokat, és a közintézmények 

mőködését minısítı jelzéseket illetve a közösségi kezdeményezéseket és a 

fejlesztıprogramhoz tett véleményeket és javaslatokat összevetjük konkrét értéket kapunk a 

megkérdezettek közösségi ügyek iránti érzékenységrıl, demokrácia felfogásáról.  

Ez a felnémeti fejlesztıprogram alfája, mert civil kezdeményezés korlátait már az elején 

pontosan ki kellett jelölni éppen az aktív polgárok iránti felelısségbıl. Közérthetıen kellett 

megfogalmazni, hogy a fejlesztıprogramban résztvevı civil szervezetek nem helyettesíthetik 
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az önkormányzatot, de önként vállalt együttmőködésük küldetése, hogy programjukkal segítik 

megértetni az önkormányzás a lényegét és gyakorlatát helyi közösség tagjaival, úgy, hogy az 

aktív polgárokat joguk és kötelességük gyakorlásában segítik. Ez több évre tervezett folyamat, 

amelybe nyilvánosságra kerül az összefogás ereje saját ügyeik megoldásában.  

 

A kérdıívek alapján megállapítható, hogy minden korosztályban (14-tıl 60 feletti) 

megtalálható az aktív mag, amelyre az önkormányzat és a helyi civil szövetség számíthat. A 

közösségi összefogás szempontjából reményt keltı, hogy a megkérdezettek - három 

kivételével - minden kérdıíven aktivitást jeleztek. Legmarkánsabban a környezet védelmének 

szépítésének igénye, a lakóterületeken kihelyezett mőtárgyak esztétikájának megóvása, a 

közösségi rendezvények és helyi tájékoztatás fejlesztésének irányában látják saját maguk 

bekapcsolódásának és a közösség összefogásának értelmét.  

 

A Béke telepen élı cigány közösségbıl egyetlen kérdıív sem érkezett, ami két okra 

vezethetı vissza; a területen mőködı civil szervezetek passzivitására, illetve a helyi 

társadalomfejlesztı folyamat ismeretlenségére. Nem hanyagolható el annak jelentısége, hogy 

a városrész cigány lakossága milyen információkkal rendelkezik a programról, amely az ı 

életükben is változást hozhat. Fokozottan indokolja a párbeszédet az a tény, hogy nevesítve 

megjelentek a kérdıívet kitöltık közrendet érintı problémákat jelzı véleményében. 

Sarkalatos kérdés az ellentmondásos helyzet a feloldása, amelyben az önkormányzati 

képviselınek, a kisebbségi önkormányzati képviselıknek, illetve a civil kerekasztal 

képviselıinek együttesen van dolguk.  

Minden korosztályban kiemelten szerepel (kérdıívek 82%-án) az ifjúság mővelıdési 

és szórakozási lehetıségeinek elégtelensége. Ennek biztosítását, fejlesztését egyértelmően 

önkormányzati feladatként jelölték meg a polgárok. 

A válaszadóknál kiemelkedı fontosságú a közösségi közlekedés javítása. A helyzet 

tarthatatlanságát szöveges vélemény és javaslat formájában is megfogalmazták a polgárok. 

Elsısorban a hétvégi járatok, valamint a Bervai lakótelep járatai jelentik a neuralgikus pontot. 

A járdák nem kielégítı állapotát és a vízelvezetési gondokat közel azonos 

problémaként jelezték a válaszadók életkortól függetlenül. Legtöbb kritika az új lakótelepeken 

élıktıl származik. A megoldást egyértelmően az önkormányzattól várják. 

A közintézmények hiánya kérdéskörben a bölcsıdei és az óvodai ellátás szerepel, 

illetve az egészségügyi szolgáltatások. A véleményt nyilvánítók utóbbinál tévesen kizárólagos 
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önkormányzati felelısséget fogalmaztak meg (például a fogorvosi ellátás, vagy szakrendelés) 

a hiány megszőntetésében.  

Sportolási lehetıségek bıvítésére konkrét javaslatok is érkeztek (újabb játszóterek, 

asztalitenisz, uszoda, labdarúgó pálya), de egyértelmő és a kérdésben nyilatkozók arányát 

tekintve is igaz, hogy szők a keresztmetszet, amit a pásztorvölgyi iskola sem tud feloldani. 

Meglepı intenzitású - fiataloktól a nyugdíjasokig - a közbiztonság és a 

vagyonvédelem megoldása iránti igény. Ebben a polgárır egyesület, mint öntevékeny 

állampolgári önszervezıdés lehetıség megvalósítása szerepel javaslatként. Több kérdıív a 

helyi körzeti megbízott hiányát jelezte, ami figyelemre érdemes, mert elsısorban ebben látják 

a lopások és a rongálások megelızésének zálogát. Ez a jelzés hitelesíti a közterületi értékek 

megóvására tett közösségi kezdeményezést, illetve jelzi, hogy a probléma nyilvánosságot 

igényel. 

 

Ha a közösség által megoldásra váró feladatokat elemezzük, akkor az egyes lakóterületeken 

belül regisztrálható általános vélemények, nem azonosak, vagy átfedéssel azonosak 

önkormányzat felé megfogalmazott elvárásokkal. Ebben a kérdésben azokat az új elemeket 

csoportosítottam, ami naponta problémát jelent. Megjegyzem, hogy ehhez a kérdéshez is 

sokan jelezték – mintegy megismételve és megerısítve az 5. pontban tett nyilatkozatukat - a 

buszjáratok, a járda és vízelvezetés problémáját, illetve a közbiztonságot. Feltételezhetı, hogy 

a válaszadók lakókörzetében élık - akik kérdıívet nem töltöttek ki - körében hasonló lehet a 

jelezett közérdekő problémakör.  

 

● Fiatalok kulturált szórakozásának biztosítása elsısorban a 18 év alatti és a 35 év feletti 

korosztályban markáns vélemény, de jellemezı a 60 év feletti korosztály válaszadói körében 

is. Ezt a válaszadók úgy ítélték meg, hogy nem a távlati, hanem az azonnal megoldásra váró 

feladatok közé sorolandó. 

● Kutyatartás szabályozása égetı probléma a városrészben. Ebben éppúgy megfogalmaztak 

véleményt a kutyatartók, mint a kutyát nem tartók. A megoldásra - a kóbor kutyák, a 

kutyapiszok, a sétáltató, futtató, a kisállat klub - tett javaslatokból kiderül, hogy értékelhetı 

aktivitásra lehet számítani.  

● A köz és magántulajdon védelme. A válaszadók a falopások, játszótérrongálás, randalírozás 

elkövetıit egyértelmően a cigány kisebbséghez tartozók körére vezették vissza. 

Feltételezhetıen ebbıl ered a polgárırség megszervezésének gondolata. A kizárólagosság 
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érdemi figyelıszolgálatot tesz indokolttá, mert az általánosítás ellene hat a kohéziós 

törekvéseknek. 

● Fedett buszmegállók iránti igény olyan közösségi kezdeményezés, amely rövid idın belül 

megoldható, védelme összefogást erısítı tényezıvé válhat. 

● Virágosítás helyi akció elindítása. A majorság környékének rendezése, új játszótér építése, a 

közterületek értékeinek megóvása a környezeti kultúra iránt érzett felelısségre és a 

példamutatás fontosságára világít rá. Ezt támasztja alá a szemetelés megszőntetésére, az 

elvégzett takarítások eredményeinek megóvására tett vélemény is. 

● A munkahely teremtés a fiatalok helyben tartása itt is a közösség elemi érdeke. Eredményt 

egyértelmően a helyi vállalkozásokat segítı önkormányzati beavatkozástól várnak a polgárok. 

 
4. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS 
 

A civil kerekasztal és az önkormányzati képviselı együttmőködésével jól megtervezett 

lakossági fórumokkal elindulhat az a közösségi tervezés folyamata, amelyben a három szektor 

összefogása – stratégiára és cselekvési tervre alapozott - forrásteremtési gyakorlatot, 

társadalmi tıkét is bevonó közvetlen és közvetett hasznot; helyben értékelhetı gazdasági, 

társadalmi eredményeket hozhat a városrészben. A folyamat stratégiai eleme a rendszeres, 

széleskörő és igényes tájékoztatás fenntartása.  

A közösségi tervezésben kerülnek helyükre jelzett aktivitások, azok forrás és 

munkaigénye, valamint a fenntarthatóság közösségi feladatai. Ebben a közös munkában 

konszenzusra törekedve - az önkormányzat lehetıségivel összhangban - de a helyi érdek 

következetes védelmével készülhet terv a sürgetı és akut problémák megoldására.  

A közösségi tervezésnek ki kell terjedni a Felnémetért Közösségi Alapítványnak, mint 

helyi, demokratikus finanszírozási formának a létrehozására. A lengyel, szlovák, cseh, román 

közösségi alapítványok eredményei, tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a közösségi alapítvány 

- mint speciális közösségfejlesztı forma és eszköz - gyakorlatában a leghatékonyabban tudja 

biztosítani és felhasználni a helyi demokrácia mőködéséhez, illetve a közösségi részvétel 

fenntartásához a szükséges feltételeket (pénzügyi alap, közösségi tervezés során 

meghatározott pályázati témák, helyi döntéshozó testület, civil kontroll, nyilvánosság, 

hatékonyságvizsgálat és értékelés, adományozók tájékoztatása). 

Az önkormányzatok törvényben szabályozott kötelezı feladatai mellet az úgynevezett 

választható feladatok meghatározása több feltétel együttes meglététıl függ. Ennek egyik 

pillére a pénzügyi forrás megléte, a másik a társadalmi igény megalapozottsága, amelyhez 

állampolgári aktivitás is kapcsolódik. A kettı együttes megléte esetén a feladatellátó 
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kiválasztása sem nélkülözheti a civil kontrollt. Csak ez adhat legitimitást az önkormányzati 

döntéseknek.  

 

A kérdıíveken, az adatgyőjtés különbözı formáiban kapott vélemények, valamint a civil 

kerekasztal által a tapasztalatcseréken szerzett információk együttesen nyújtanak lehetıséget a 

közösségi aktivitás rendszerezésére, tervezésére. A Felnémeti Civil Kerekasztal, mint a helyi 

összefogás mozgatója, koordinálója jelenleg meghatározott forrásokból (önkormányzati 

képviselı pénzügyi kerete, egri civil alap, kulturális alap, NEA) kiindulva tervezheti a 

közeljövı közösségi aktivitásra építı feladatait. Ezzel mintegy elırevetítheti a közösségi 

alapítvány lényegesen nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosító pályázati témaköreit:  

Civil ház, közösségi kultúra 

 ▪ civil ház - felnémeti mőködtetı  

▪ közösségi színtér létrehozása 

▪ civil ház szolgáltatásainak bıvítése 

▪ helyi klubok - önszervezıdés  

Környezeti kultúra 

▪mőemlékek, emlékhelyek gondozása 

▪parkok, játszóterek karbantartása, védelme 

▪virágosítás, fásítás 

▪majorság környezetének rendezése - kápolna értékvédelem 

▪szemléletformálás 

▪bogáncs és tulipándíj akció 

Életminıség 

▪Közérzetet javító fejlesztés - fedett buszmegálló 

▪egyéni kezdeményezések - új játszótér, kutyatartás  

▪Helyi tájékoztatás, mozgósítás (honlap, blog, helyi periodika, pr rendszer, aktív 

hálózati tagság) 

Lokálpatriotizmus 

▪ Közösségi ünnepek megrendezése (majális, közösségi nap, búcsú, szüret 

▪ Közösségi események (felnémeti esték, könyvbemutatók, kiállítás, helytörténeti 

ismeretterjesztés) 
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5. A FELMÉNETI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY LÉTJOGOSULTSÁGA 

 

A közösségi alapítvány létrehozása a civil kerekasztal kezdeményezésével az önkormányzati 

képviselı, helyi intézmények, helyi vállalkozók együttmőködésével valósulhat meg. Ez ad 

értelmet a helyi társadalomfejlesztı program befejezésének. A közösségi alapítvány, a civil 

kontroll helyi gyakorlójának, a Felnémeti Civil Kerekasztalnak hálózati mőködésében új 

szakaszt nyithat.  

A Felnémeti Civil Kerekasztal szervezetei megtanulták az együttmőködést, a koordinációt, 

viszont jogi értelemben nincs távlata ennek az informális szövetségnek. A közösségi 

alapítvány, mint a FCK végrehajtó szervezete önálló struktúrát és jogi személyiséget biztosít a 

közösségépítés feladatainak megvalósításához, és forrásteremtı funkciójával kibıvíti a helyi 

szükséglet pénzügyi kereteit. Átlátható mőködésével presztízst és elınyt kínál a helyi 

vállalkozásoknak, és a város önkormányzatának. Munkáltatóként személyi feltételt biztosít a 

közösségi színtér és civil ház mőködtetéséhez. Partneri szerepben szabályozott 

megállapodásokat köthet a városrész intézményeivel, és városon kívüli szervezetekkel, 

biztosítva az egyenrangú és kölcsönösen elınyös rövid és középtávú együttmőködést. 

 

A közösségi alapítvány távlatos megoldást kínál - a helyi civil szektor fejlıdéséhez, valamint 

az állampolgári aktivitás fenntartásához -, amit az elfogadott új civil törvény három 

szempontból is alátámaszt: 1. a közhasznúság feltételeinek való megfelelés; 2. a civil 

társaságok kezelése; 3. konzorciumi együttmőködéshez fıpályázó biztosítása. 

Könnyen belátható, hogy a jövı nem az elszigetelt, a gazdasági szektorral együttmőködésre 

képtelen, önkormányzati feladatellátásra nem alkalmas szervezeteké, hanem a hálózatokban 

mőködı és a törvény adta lehetıségeket kihasználni képes formációké.  

 

6. PROGRAMZÁRÓ GONDOLATOK 

A Felnémeti társadalomfejlesztı program befejezése törvényszerő, hiszen az induló 

állapothoz viszonyítva a programban együttmőködı civil szervezetek valóságos hálózatot 

hoztak létre. Épp ezen a ponton szembesülnek azokkal a kérdésekkel, amelyek egy hálózat 

mőködtetéséhez elengedhetetlenek.  

Mindazok az értékek, amelyeket összefogásukkal elértek példaértékő nemcsak a 

községekben mőködı civil szervezetek számára. A Felnémeti Civil Kerekasztal már több mint 

az Egeri Civil Kerekasztal egy szekciója. A felnémeti civil összefogás képes volt aktív, civil 

közösségeken kívüli polgárokat bevonni a helyi társadalomfejlesztı programba. A 
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szervezetek együttmőködési készségükhöz a nélkülözhetetlen képességre is szert tettek. Ezt az 

együttmőködési képességet tanulással és annak gyakorlatban való alkalmazásával szerezték 

meg. A közösség igényére alapozott rendezvényeik az itt élık részvételével valósult meg. A 

feladatok ellátásában a szervezetek közös teherviseléssel vesznek részt. Beágyazódásuk és 

hitelességük mára nem vitatható, ezt a különbözı feladatokhoz történı mozgósító erejük 

hatékonysága is tanúsítja.  

 

A felnémeti civil hálózat jellemzıi: közös programtervezés, koordinált rendezvényszervezés, 

együttmőködés a feladatellátásban, közös (minimális) pénzügyi alap, önálló honlap, önálló 

arculat, információs rendszer, ütemezett közös megbeszélés, közös értékelés, hatékony pr, 

hálózati aktivisták. Mindezek fenntartásához nem kevés önkéntes munka járul.  

Ugyanakkor látni kell a korlátokat is. Az alapítványok, egyesületek helyzetének ismeretében a 

közhasznúság feltételeinek 2014-ig történı megfelelésére kevés a valószínőség. Konzorciumi 

együttmőködéshez a fıpályázó szervezetre háruló (adminisztrációs, gazdálkodási, könyvelési, 

stb.) feladatok ellátáshoz a kerekasztal szervezetinél hiányoznak a személyi feltételek és az új 

törvény a mőködési kiadások vonatkozásában további terheket jelent. Elgondolkodtató, hogy 

az önkormányzat költségvetésébıl befolyó támogatásokat a befogadó szervezetek „csak” 

felhasználni tudják. Ez a felhasználás az önkéntes munka és a természetbeli támogatások 

bevonásával hatékony, de további források bevonására nem képesek. 

 Mindezek felvetik a hálózati együttmőködés fenntartásának indokoltságát, és egyben a 

továbblépés szükségességét is. A helyi társadalmi tıke aktivizálása – a civil kapcsolati tıke 

felhasználásával – a közösségi alapítvány küldetése, amelynek bejegyeztetése koordinált 

elıkészítı folyamat eredményeként 2013-ban megtörténhet. A civil kerekasztal 2012. évi 

közösségi aktivitást fenntartó tevékenységének súlyponti feladata lehet ennek az elıkészítı 

folyamatnak a vezénylése.  

 

Meggyızıdésem, hogy az a közel négyszáz felnémeti lakos, akik a társadalomfejlesztı 

program információs szakaszában aktivitást mutattak, elfogadták a civil kezdeményezést és 

várják a további megkeresést. A programban érdeklıdı közönségként bekapcsolódott több 

mint ezer ember is megerısítı véleményadóként értelmezhetı. Az érték, amelyeket ez a 

szövetség a felnémeti aktív polgárokkal együtt létrehozott hitelessé tette az összefogás 

értelmét, a polgárok önszervezıdését és hitet adott a közösség érdekében cselekedni képes 

embereknek.  
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A folytatáshoz Felnémet erıs kohézióval rendelkezı csapattal rendelkezik, amelynek 

tevékenységét érdeklıdı közfigyelem kíséri, és az önkormányzat értékeli a közösségi 

részvétel értékteremtı, demokráciát építı gyakorlatának meghonosítására tett erıfeszítéseket. 

Nem kis elıny ez egy élni akaró közösségnek. 

Nincs megfelelıbb idı a tenni akaróknak, mint a „most” felismerése. A Prédikátor 

örökérvényő intelme helyes irányba tereli a cselekvıket azzal, hogy a múltra közösségi 

értékeire építve a mában hordozza a tervezett holnapot: „ Mindennek rendelt ideje van, és 

ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Prédikátor könyve 3). 


