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Bevezető 

 

Az önkormányzatok és a civil szféra együttműködése jelenleg túlnyomórészt ad hoc módon 

történik és sokszor kizárólag személyes kapcsolatokra épül. Az önkormányzatok nem, vagy 

nem szívesen vonják be a civil szervezeteket a települési stratégiák elkészítésébe, sem az 

egyes döntéshozatali mechanizmusokba. A lehetséges kommunikációs csatornák nincsenek 

meghatározva és nem alakult ki folyamatos párbeszéd sem a felek között. A partnerség 

hiánya, illetve a civil szervezetek ellenállása adott esetben a település fejlődésének gátja is 

lehet, de semmiféleképpen nem segíti egy felelős városvezetés mindennapi munkáját. 

 

A magyar non-profit szektor a rendszerváltás óta, de főleg az elmúlt másfél évtizedben 

hatalmas fejlődésen ment keresztül. Napjainkban már majd minden településen vannak civil 

kezdeményezések, melyek színesítik a közösségi életet, elősegítik a lakosság részvételét a 

közösségi ügyekben, valamint hozzájárulnak a társadalmi problémák megoldásához. Annak 

érdekében, hogy a magyar civil szféra társadalomszervező, illetve érdekérvényesítő szerepe 

tovább erősödjön, szükség van a működését meghatározó jogi, szabályozási, gazdasági-

társadalmi környezet formálására. Ehhez a megfelelő kereteket a helyi, illetve országos 

szinten kialakuló partnerség és folyamatos kommunikáció nyújtja. 

 

A helyi civil szervezetek hatékonyabbá tétele, aktivizálása, hangsúlyosabb működése 

hozzájárulhatna a településen élők életszínvonalának emeléséhez, a lokálpatriotizmus 

erősítéséhez, a település élhetőbbé tételéhez, valamint az itt élők aktív szerepvállalásának 

növeléséhez. 

 

Jelen stratégia átfogó célja a visegrádi civil szervezetek és Visegrád Város Önkormányzata 

közötti együttműködés feltérképezése, az erősségek, illetve gyengeségek feltárása, valamint 

az együttműködés jövőbeni irányvonalainak felvázolása. 
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Konkrét célja még a stratégiának a civil szervezetekkel való rendszertelen, személyes 

kapcsolatokon nyugvó rendszer átalakítása egy intézményesített kapcsolati hálóvá, az 

önkormányzat és a civil szektor együttműködésének hatékonyabbá tétele, a közös 

munkában rejlő lehetőségek meghatározása, a civil szervezetek szerepkörének bővítése, 

valamint egy mindkét fél által elfogadott cselekvési terv kidolgozása. 

 

Jelen civil stratégia szabályozza az önkormányzati civil kapcsolatok rendszerét, a 

polgármesteri hivatal által fenntartott kapcsolati háló működtetését, a civil szervezetek 

bevonását a döntéshozatali folyamatokba, ennek eljárásrendjét, a civil szervezetek 

önkormányzat általi támogatásának eszközeit, formáját. 

 

A civil stratégia mellékletét képezi egy civil adatbázis is, amely a településen működő civil 

szervezeteket, képviselőiket, elérhetőségüket, fontosabb adataikat, tevékenységi körüket, 

kommunikációs felületeiket tartalmazza. 
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Helyzetértékelés 

 

Az alábbi fejezetben a visegrádi civil szervezetek vezetői, valamint képviselői által kitöltött 

kérdőívek alapján röviden jellemzésre kerülnek a helyi civil szervezetek, azok tevékenységei, 

céljai és működésük, illetve az önkormányzat és a civilek közötti együttműködés erősségei és 

gyengeségei. 

 

A fejezetet alátámasztó kérdőív a stratégia mellékleteként annak elválaszthatatlan részét 

képezi. 

 

A Visegrádon működő civil szervezetek jellemzése 

 

Visegrádon jelenleg tizenhárom bejegyzett civil szervezet működik, melynek mintegy 

kétharmada aktív szereplője is a civil szférának. 

 

Az alábbiakban röviden ismertetésre kerülnek az egyesületek, néhány mondatban a 

szervezetek tevékenységéről, felépítéséről, működési keretiről, missziójáról, alapértékeiről. 

 

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület: 

Az Egyesület legfontosabb feladata egy közösségi, ifjúsági ház működtetése, mely 

önkormányzati tulajdonban van, de teljes felújítását és életre keltését az Egyesület végezte. 

Ebben a házban működik egy kondicionáló terem, egy női fittnes szoba és egy közösségi 

helyiség, amely a hét minden napján különböző programoknak ad helyet. Naponta 17-20-

óráig van nyitva a látogatók előtt és előre egyeztetett időpontok szerint női fittness aerobik, 

pilates, sztepp aerobik, thai-csi, kik-boksz, szépkorúak tornája, óvodás balett, fashioin dance, 

gyógytorna, hastánc, stb. programok látogathatók. Ezen kívül lehetőség van baba-mama klub 

délelőttre hetente egy alkalommal és havonta legalább egy alkalommal ifjúsági programot 

szerveznek az évszaknak és az időjárásnak megfelelően (pl. Víz-napja túra, Föld-napja 



 
Visszajelző anyag VISEGRÁD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA szervezetéről 

készített CIVIL STRATÉGIÁRÓL 
Budapest, 2010. április 

 

CoVa  - 6 - Budapest, 2010. április 
 

kalandtúra, éjszakai túrák, bicajos nap, stb.). A közösségi ház a színtere még különböző 

kézműves foglalkozásoknak is. 

Az Egyesületről összességében elmondható, hogy nem csupán alkalmanként egy-egy 

program szervezésével vesz részt a város életében, hanem egész éven át folyamatosan, 

szinte minden korosztály számára biztosít programokat. 

 

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület: 

Az Egyesület 2001-ben alakult, visegrádi fiatalok kezdeményezése alapján. Azóta a 

Művelődési házzal együttműködve segíti a helyi kulturális rendezvények szervezését, 

lebonyolítását, illetve önálló kulturális rendezvényeket is szervez. Emellett a kezdetektől 

klubhelyiséget üzemeltet, amit térítésmentesen bocsát a fiatalok rendelkezésére. Itt 

lehetőség nyílik a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint helyi zenekarok próbateremként 

is használhatják. 

 

Visegrádért Egyesület: 

Az Egyesület célja segítség nyújtása Visegrád város és környéke természeti értékeinek 

megóvásához, a turisztikai- és kulturális örökség megóvása szempontjából jelentős városok, 

városrészek, épületek, építmények, létesítmények hasznosításához, megőrzéséhez és térségi 

marketingjéhez. A szervezet elő kívánja segíteni Visegrád és környéke megismerését és 

szeretetét. Céljai megvalósításához tagi hozzájárulásokból és pályázati úton szerzi a 

szükséges forrásokat. 

 

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete: 

Az Egyesület főtevékenysége a turizmussal összefüggő városszépítés, valamint különböző 

helyi rendezvények tartása. 
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Soproni Sándor Egyesület: 

Az Egyesület célja a Visegrád és környékének, a Dunakanyar római kori emlékeinek 

gondozása, a római kor hagyományainak és szokásrendszerének megismerése és terjesztése, 

névadója emlékének megőrzése, hírnevének öregbítése. 

Az Egyesület feladatai közé tartozik Visegrád és környéke, a Dunakanyar épített római 

emlékeinek számbavétele, területi védelmének megszervezése, területének rendben tartása, 

összességébe véve világörökségi jelentőségének megfelelő értékmegőrzése. A római kori 

kultúra megismertetése, előadások, bemutatók, kiállítások szervezése, megemlékezés 

történelmi személyekről és eseményekről, naptári ünnepek megtartása, valamint a már 

lezárult régészeti kutatások, római emlékek mihamarább a nagyközönség számára 

látogathatóvá tétele, szintén az Egyesület tevékenységeibe illeszkedik. 

 

Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Társasága: 

A Magyar Turista Egyesület Zsitvay Osztályának Visegrádi Asztaltársasága 2008-ban kezdte 

meg működését a városban.  A Társaság tagjai a Visegrád környéki turistaútvonalak 

karbantartását, a turistajelzések festését látják el, túrákat szerveznek és számos túrán, 

teljesítménytúrán vesznek részt szerte az országban. 

A Visegrádi Társaság a Magyar Turista Egyesület tagszervezete, azonban teljesen önálló 

tevékenységi körrel rendelkezik. Elsődleges feladatuk a Visegrádi Hegység turista 

útvonalainak karbantartása, az útvonal jelzések festése, frissítése, amit a Visegrádi 

Erdészettel egyeztetve végez. 2008-ban a Lepence-Pilisszentlászló-Szentendre közötti Zöld 

jelzésű turista utat újították fel, 2009-ben a Zöld jelzésű utak teljes felújítását végezték. 

2009-ben, Visegrád Millenniumi Éve kapcsán az útvonal karbantartások és felújítások mellett 

túrákat és teljesítménytúrákat is szerveztek a helyiek és az idelátogatók számára. A három 

nagy Visegrád környéki túra, a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesületével közösen 

megszervezett „Ex Visegrado, Paradiso terrestri” néven meghirdetett Millenniumi 

teljesítménytúra-sorozat volt. A túrák szerepeltek Visegrád eseménynaptárában, 

meghirdették őket a Visegrádi Hírekben, valamint minden fontosabb turista kiadványban és 

a hivatalos honlapon is. Mindhárom túra nem várt sikert hozott, az elsőn több mint 360-an 
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regisztráltak az indulásnál, ami összességében mintegy 400 résztvevőt jelentett. A második 

túrán mintegy 550-en, a harmadikon 300-an vettek részt. Ennyi túrázó ismerhette meg a 

Visegrádi-hegység szépségeit és vitte hírét a város Millenniumának. A Társaság kifejezett 

szándéka, hogy a jövőben hasonló eseményeket minden évben megrendezzenek. 2010-ben 

az első túrára február 13-án került sor, Görgey-emléktúra címen. 

Az MTE Visegrádi Asztaltársaság a természet tiszteletének népszerűsítése, a túrázások és 

túraszervezések mellett közhasznú tevékenységet is ellát. Visegrádi polgárként különösen 

fontos a tagjai számára, hogy a környező turistaútvonalak mind rendezettek és jól 

követhetőek legyenek. 

 

Játszoda Egyesület: 

A Játszoda Egyesület elsősorban a gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátását tűzte ki céljául. 

Ezt próbálja minél komplexebb szemléletmóddal és eszközökkel megvalósítani, lehetőleg a 

gyermekek lakóhelyéhez minél közelebb. 

Az Egyesület 2004 óta működik Gödön és környékén, Visegrádon 2009-ben kezdte meg a 

működését. Több önkormányzattal, vagy önkormányzati szervvel is ellátási szerződésben áll 

szakmai tevékenysége kifejtése, a gyermekek ellátása érdekében. 

Az Egyesület továbbképzéseket, szülői tanácsadást és egyéb kapcsolódó tevékenységeket is 

végez. Másodlagos területként kulturális tevékenységet is folytat, zenekarok, zenészek 

támogatását és zenei programok, fellépések szervezését is végzi. 

 

A Játszoda Egyesület hatékony partnere lehet az Önkormányzatnak a fejlesztőpedagógiai 

szakmai ellátás kialakításában, megszervezésében és lebonyolításában. Sok éves ellátási 

tapasztalattal és rugalmas lehetőségekkel tudja megteremteni a szülőkkel való 

kapcsolattartást, időpont egyeztetést. Magasan képzett, tapasztalt szakemberekből álló 

csapat, jól felszerelt foglalkozó helységek állnak a Játszoda Egyesület rendelkezésére. Az 

önkormányzat felé gördülékeny és átlátható, költséghatékony megoldást jelentene az ilyen 

jellegű feladatok kiszervezése egy civil szervezeten keresztül. Tapasztalataik alapján az 
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ellátottak szívesebben és hatékonyabban működnek együtt egy független szervezettel, mint 

egy klasszikus „hivatali” modell keretein belül.  

 

A fentiek mellett a Játszoda Egyesület kapcsolatrendszerén keresztül tevékenyen tud 

különböző kulturális programok szervezésében is együttműködni az önkormányzattal. Sok 

kiváló könnyűzenei, jazz, világzenei, népzenei műsorral tud színt vinni a város kulturális 

életébe. Ezekkel szívesen járul hozzá a szabadidős tevékenységek szervezéséhez, esetleg 

kimondottan gyermekműsorokkal is színesítve a palettát. 

 

„Együtt” Kulturális Egyesület: 

Az Egyesület fő tevékenysége tagjai számára találkozási és kulturált szórakozási lehetőségek 

biztosítása, Visegrád polgárainak, szervezeteinek, hétköznapi életének, rendezvényeinek 

támogatása, olyan tevékenységek megismerése, megismertetése, támogatása és 

népszerűsítése, melyek az Egyesület, illetve a vele kapcsolatban állók értelmes szabadidő 

eltöltési lehetőségeit, kulturált szórakozását biztosítják.  

Továbbképzések szervezése, együttműködés kialakítása a hasonló szervezetekkel, a tagok és 

hasonló szervezetek közötti információáramlás elősegítése, valamint az ezekkel kapcsolatos 

tevékenységek ellátása (pl. előadások, honismereti kirándulások, rendezvények szervezése, 

valamint határon túli gyermekek magyar nyelv tanulásának támogatása stb.) szintén fontos 

missziója az Egyesületnek. 

 

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete: 

Visegrád Turisztikai Egyesülete 1991-ben alakult. Tagjai elsősorban a visegrádi turizmus 

fejlődésében érdekelt szervezetek és vállalkozók. 

 

Visegrádi Nyugdíjas Klub: 

A Visegrádi Nyugdíjas Klub 2006-ban ünnepelte 25. évfordulóját. A klubélet a hétfőnként a 

Művelődési Házban tartandó foglalkozásokból, kirándulásokból és jelentős ünnepek 

megtartásából áll. 2006-ban Erzsébet bált és Mikulás ünnepet tartott a klub. A nagy 
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népszerűségnek örvendő kirándulások keretében 2006-ban Ócsára, a Velencei-tóhoz, 

Lajosmizsére és a budafoki Törley Múzeumba látogatott el a tagság. A tavalyi év záró 

eseménye a Sirály Étteremben megrendezett karácsonyi vacsora volt. 

 

Szent György Lovagrend: 

Modern világunkban a lovagrend felavatott tagjai a következő szakterületeken 

tevékenykedhetnek: 

- hagyományápolás keretében a kiemelkedő történelmi évfordulók és események 

megünneplése, 

- a lovagkor harcművészetének bemutatása és megőrzése, melynek minden évben 

megrendezésre kerülő, kiemelkedő eseménye a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, 

- a középkor történelmének kutatása, a kutatási anyagok publikálása, 

- oktatás (különös tekintettel az ifjúsági korosztályra), 

- tudományos ismeretterjesztés, tudományos ülések szervezése és rendezése, 

- karitatív tevékenység keretében adományok gyűjtése, és eljuttatásának megszervezése, 

különös tekintettel a határainkon túli rászorulók részére, 

- hazai-, valamint határainkon túli kapcsolatok kiépítése, és azok ápolása, társrendekkel 

együttműködve. 

 

A civil szervezetek némelyikének van saját honlapja, viszont a város honlapján 

(http://www.visegrad.hu/civil-szervezetek) csak némelyikük jelenik meg rövid ismertetővel. 

Némely szervezetnél a vezetőn és a szervezet címén kívül más információ sajnos nem áll 

rendelkezésre. 

 

A településen működő civil szervezetek profiljuk, ágazati besorolásuk alapján igen színes 

képet mutatnak: míg a legtöbbjük kulturális tevékenységet folytat, van köztük érdekvédelmi, 

településfejlesztéssel, bűnmegelőzéssel, turisztikával foglalkozó szervezet és szabadidős 

tevékenységgel bíró egyaránt. 
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A civil szervezetek tevékenysége többnyire a rendezvényszervezésre korlátozódik. A város 

rendezvény naptárának nagy részét a civil szervezetek által hagyományosan évente 

megrendezésre kerülő programok teszik ki. A helyi civil szervezetek presztízskérdésnek 

veszik ezeknek a rendezvényeknek a megszervezését és konkurenciaként tekintenek a többi 

civil szervezetre. 

 

A civil szervezetek pályázati aktivitása igen alacsony. Legtöbbjük nem is ismeri a pályázati 

lehetőségeket és nem rendelkezik kellő információval, tudással az egyes pályázatok 

megírásához. Van egy-két szervezet, amely nagyobb rutinnal rendelkezik ezen a téren, ők a 

hazai finanszírozású pályázatokon (mint például az NCA működési pályázat) indulnak több-

kevesebb sikerrel. Az önkormányzat által a helyi civil szervezetek számára kiírt pályázat iránt 

a legnagyobb mindig az érdeklődés, ugyanis többnyire ebből a támogatásból valósítják meg a 

civilek a nevükkel összefonódott hagyományos rendezvényeiket. 

 

A szervezetek igen ritkán működnek együtt egy közös cél elérése érdekében (pl. közös 

rendezvény megszervezése), inkább függetlenítik magukat a többi szervezettől, és önállóan 

próbálnak boldogulni. 

 

A visegrádi civil szervezetek másik nagy problémája, hogy nem szakmaiasodtak. A 

szervezetek működési problémája abból is adódik, hogy nincsenek vagy csak nagyon kis 

létszámban főállású alkalmazottaik, a tagok így nem csak a civil tevékenységre 

koncentrálnak, hanem saját személyes elfoglaltságaik is vannak, ezáltal a humán erőforrás 

nagyon széttagozódik. 

Az egyes feladatoknak nincs kijelölt felelőse, melynek eredményeképp a civil szervezetek 

munkája sokszor szervezetlen és kevésbé hatékony, így az innovatív ötletek sem mindig 

jutnak el a megvalósulásig. A kapacitással kapcsolatban szintén problémát jelent, hogy egyre 

kevesebb az aktív tag és nincs célzott kommunikáció az új tagok toborzására. A másik 

probléma, hogy sokszor laikusok alapítják a civil szervezeteket és nem kapnak megfelelő jogi 
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segítséget, vagy pénzügyi tanácsadást a munkájukhoz (adóbevallás, közhasznúsági jelentés, 

önkéntesség, 1% igénylése). 

 

Összességében elmondható, hogy a visegrádi civil szervezetek lehetőségeikhez mérten igen 

„kicsiben” gondolkoznak, ezért egy komplex szemléletformálásra és összefogásra lenne 

szükség, valamint megállapítható az is, hogy jelenleg nagyban függnek az önkormányzattól 

(pl. anyagi források) és igen önállótlanok. 
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A civil szervezetek szerepe és jelentősége 

 

A non-profit szervezetek legfontosabb szerepei az alábbiak: 

 

• rávilágítás a társadalmi szükségletekre; 

• a helyi lakosság bevonása a társadalmi életbe, közösségformálás; 

• a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi, stb. sokszínűség megőrzése és az identitás 

erősítése; 

• rugalmasabb alternatív szolgáltatások nyújtása; 

• demokratikus kontroll gyakorlása a központi hatalommal szemben; 

 

A civil szervezetek az egész társadalmat leképezik és az élet minden területén jelen vannak. 

Folytonos kölcsönhatásban vannak a társadalommal; miközben formálják a társadalmat, ők 

is változnak, átalakulnak. A civil szervezetek egyik nagy előnye, hogy a programjuk mentes a 

politikától és a négyéves választási ciklustól függetlenül folyamatosan komoly szakmai 

munkát végezhetnek. Célirányos működésükkel állandóságot hoznak a település lakóinak 

életébe és stabil szakmai hátteret biztosítanak a város döntéshozói számára. A civil 

szervezetek rugalmasak és gyorsabban tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, mint a város 

vezetői, ezért képesek olyan hiányterületeken megjelenni, ahol az önkormányzat nincs jelen. 

Ebben a szerepkörben a civil szervezetek indikátorként azonnal jelzik, ha valami nem 

működik megfelelően, vagy rosszul szabályozott. 

 

A civil szervezetek egyik legfontosabb feladata, hogy lehetőséget biztosítsanak a település 

lakói számára, hogy érvényesíthessék érdekeiket, közösen felléphessenek egy meghatározott 

cél elérése érdekében, illetve megoldhassák a problémáikat. Ezáltal képesek a 

legszéleskörűbb és leghatékonyabb érdekképviseletre. 

 

A civil szervezetek alternatívát nyújtanak a forráshiány miatt egyre inkább megszűnő iskolai 
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szakkörökre. Biztosítják tagjaik számára a szabadidő hasznos eltöltését, a hovatartozás 

érzését, a közös célok eléréséből fakadó sikerélményt, és nem utolsó sorban erősítik a 

fiatalabb korosztály felelősségtudatát. A civil szervezetek az iskolai programokba való 

bekapcsolódással, vagy azok kiváltásával nem csak a diákokat, de szüleiket is bevonhatják a 

munkájukba. 

 

A civil szervezetek feladatai közé tartozik, hogy felhívja a település vezetőinek figyelmét a 

település adottságaiból (pl. kistérségi központ, természetvédelmi terület, történelmi múlt, 

hagyományok, gazdag kulturális értékek) fakadó lehetőségekre, valamint konkrét 

projektötletekkel hívja fel a figyelmüket a fejlődési lehetőségekre. 
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Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés bemutatása 

 

Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés ad hoc jellegű és csak igen kis 

területre korlátozódik. 

 

Minden év elején a szervezetek képviselői benyújtják igényüket az éves támogatás összegét 

illetően az Önkormányzathoz, aminek az elszámolása a tárgyév decemberében történik, míg 

az éves beszámoló következő év áprilisában a Képviselőtestület előtt zajlik, amely 

megtárgyalja és elfogadja azt. 

A Pénzügyi Bizottság az, aki az igények felmérését követően előzetesen javaslatot tesz a 

támogatás összegére. 

Az éves működési támogatást egy ebből a célból rendszeresített támogatási szerződés 

megkötésével kapják a civil szervezetek, mely vissza nem térítendő pénzügyi támogatásnak 

minősül. A támogatott szervezet a rendelkezésére bocsátott összeggel a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni az úgynevezett elszámoló lapon. 

 

Jelenleg az Önkormányzat berkein belül működő Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság évente 

bizottsági ülés keretében értékeli a civil szervezetek munkáját, amelyen a civil szervezetek 

képviselői is részt vesznek. Az egyes civil szervezetek alkalmanként egyeztetik a 

programjaikat, illetve együttműködnek azok megvalósításában. 

 

Egy rendszeresen és gyakrabban összeülő egyeztető fórum - a civil szervezetek képviselői és 

az önkormányzat szakmailag illetékes képviselői között - nagyban elősegítené a civil 

szervezetek kölcsönös szakmai és emberi együttműködését, valamint az önkormányzattal 

való közös munkát, pl. pályázatfigyelés, tanácsadás, közösségépítés terén. 

 

A civil szervezeteket nem vonják be a döntés-előkészítésbe, döntéshozatalba, nem hívják 

meg a testületi ülésekre, így nem érvényesül a „semmit rólunk nélkülünk”-elv. Bár a 

lehetőség adott, hogy az őket érintő kérdések tárgyalásánál részt vegyenek a különböző 
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bizottsági üléseken, ezzel a jogukkal nem szoktak élni. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy 

a civil szerveztek nem elég ambiciózusak, hogy felvállalják a szakértői szerepet, és 

érvényesítsék a saját érdekeiket az őket érintő témákban. 

 

Az önkormányzatnál nincs civil referens, vagy olyan munkatárs, aki a civil szervezetekkel való 

kapcsolattartásért felelne, illetve nincs példa intézményesített egyeztető fórum működésére 

sem a két fél között. Ezt a tisztséget jelenleg a Kulturális Bizottság referense látja el, sok 

egyéb más feladatköre teljesítése mellett. 

 

Az önkormányzat a saját honlapján egy aloldalon vezet nyilvántartást a helyi civil 

szervezetekről és legfontosabb adataikról, melyet évente egyszer frissít. Ez azonban még 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy az önkormányzat tisztában van a helyi civilek programjával 

és céljaival, valamint jó személyes kapcsolatot ápol a civil szervezetek vezetőivel. Ez az egyik 

fő oka az önkormányzat és a civil szervezetek közötti párbeszéd hiányának. A fent említett 

okokból kifolyólag az Önkormányzat a 2010. évben Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

felállítás céljából benyújtott pályázata kivételével eddig még nem indult a helyi civil 

szervezetekkel partnerségben semmilyen pályázaton. 

 

Az önkormányzat az éves költségvetésének mintegy egy százalékát, körülbelül 5 és fél millió 

forintot fordít átlagban éves szinten a civil szervezetek támogatására. Ez a keretösszeg 

pályázati úton hozzáférhető és a civil szervezetek többnyire évente megrendezésre kerülő 

rendezvényeik szervezési költségére, valamint éves működési költségük fedezésére fordítják. 

 

Az önkormányzat sok estben úgy tűnik, hogy céljai megvalósításához partnerként csak 

jelentős pénzügyi forrásokat megmozgatni tudó gazdasági társaságokat részesít előnyben, 

pedig hangsúlyosabban támaszkodhatna a helyi gondolkodást, értékeket, érdekeket 

tömörítő civil szférára is. 

 

Az önkormányzat nem anyagi jellegű hozzájárulással, például helyszínbiztosítással, minimális 
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adminisztrációs tevékenységek ellátásával is támogatja a helyi civileket. Az önkormányzatnak 

nincs megfelelő kapacitása arra, hogy tájékoztassa a civil szervezeteket a nekik szóló aktuális 

pályázati lehetőségekről és szakértői segítséget nyújtson számukra a pályázatok 

megírásához. Ezért a pályázatfigyelést, a pályázatírást és a megvalósítást a civil 

szervezeteknek önállóan, saját erőből kell(ene) megoldaniuk. 

 

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat nem kellően aknázza ki a civil 

szervezetekben lévő erőket. Tulajdonképpen az önkormányzat és az egyesületek kapcsolata 

az éves támogatás igénylésében és annak elszámolásában ki is merül.  Mivel az 

Egyesületeknek nincs tőkéjük, az Önkormányzatnak pedig kevés a kapacitása, ezt a két 

ismérvet jobban össze lehetne hangolni (pl. az Önkormányzat az éves támogatásért cserébe 

elvárhatná egy-egy civil egyesülettől, hogy pl. egy kisebb parkot a városban „fogadjon 

örökbe”, annak felelős gazdája legyen és egész évben legyen köteles azt rendben tartani). Ez 

főleg azon egyesületekre vonatkozna, akik évi néhány, elsősorban saját tagságuk részére 

szervezett rendezvény megtartásával ki is merítik tevékenységüket. 

 

Kijelenthető, hogy folyamatosabb párbeszédre lenne szükség az Önkormányzat és a civilek 

között, valamint hatékonyabb együttműködés is elvárható lenne. Ez jelenthetné, hogy 1-2 

havonta civil fórumot tartanak, így lehetőség nyílna a szervezetekkel való állandó 

kapcsolattartás felvétele után bekerülni egy olyan „vérkeringésbe”, mely folyamatosan 

információkkal látja el a civileket és módot adna arra, hogy megismerjék az Önkormányzat 

terveit, így jobban kiaknázhatóvá válna a civil szerveződések munkaereje, egyben erősítve az 

összefogást. 

 

Konklúzióként levonható, hogy a civil szervezetek az önkormányzatot, mint támogatást - 

legyen az anyagi vagy szakmai - nyújtó patrónusként definiálják, míg az önkormányzat a civil 

szervezetek nagyobb önállóságát és tudatosabb működését várná el. 
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Az önkormányzat és a civil szféra közös céljai 

 

Átfogó célok: 

• a demokratikus pluralizmus erősítése, a demokratikus kontroll gyakorlása; 

• a település versenyképességének javítása; 

• terület- és városfejlesztés; 

• lokálpatriotizmus erősítése; 

• bűnmegelőzés, közbiztonság javítása; 

• turizmus fellendítése, idegenforgalmi szolgáltatások bővítése, fejlesztése; 

• a lakosság életminőségének javítása; 

• munkanélküliség csökkentése, foglalkoztatottság javítása; 

• szociális háló reformja, karitatív tevékenységek; 

• esélyegyenlőség megteremtésével, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztődés 

megakadályozása; 

• környezetvédelmi feladatok ellátása, környezettudatos nevelés; 

• kulturális, hagyományőrző, egyéb szabadidős programok fejlesztése; 

• ifjúsági programok megrendezése; 

• sportrendezvények, a sport népszerűsítése; 

• egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok szervezése, egészséges életmóddal 

kapcsolatos felvilágosítás; 

 

Konkrét célok: 

• a civil szervezetek működésének hatékonyabbá tétele; 

• a civil szervezetek bevonása közfeladatok ellátásába; 

• a civil szervezetek egymás közötti együttműködésének erősítése, javítása; 

• az önkormányzat és a civil szektor együttműködésének intézményesítése; 

• nemzetközi együttműködés kiépítése külföldi, főleg környező országokbeli civil 

szervezetekkel; 
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A megvalósítás eszközrendszere 

 

Az önkormányzat és a helyi civil szervezetek a kitűzött célok elérése érdekében konkrét 

cselekvési tervet valósíthatnak meg, amely a két fél konszenzusán alapul. A civil stratégia 

elfogadását követően az első lépés a civil szervezetek szerepkörének kibővítése, saját 

programjaik meghatározása, átdolgozása. Ezt követően a civilek hivatalosan is bemutathatják 

programjukat az önkormányzat döntéshozóinak, megvitathatják az együttműködés 

lehetőségeit, a célok egyezőségét és meghatározhatják a konkrét lépéseket. 

 

Az önkormányzatnak a hosszú távú célok elérése érdekében vállalnia kellene, hogy bevonja a 

civil szervezeteket a stratégiai tervezésbe, meghívja az őket érintő testületi ülésekre és 

meghallgatja a témával kapcsolatos szakértői véleményüket. 

 

Az önkormányzat a település honlapján egy aktualizált, rendszeresen frissített aloldalt bocsát 

a civil szerveztek rendelkezésére, ahol feltüntethetik a legfontosabb adataikat és egy rövid 

bemutatkozást közölhetnek magukról, a céljaikról és a programjaikról. Így a település 

lakossága könnyen tájékozódhat a civil szervezetek munkájáról és könnyebben tud 

kapcsolatba lépni a szervezetek munkatársaival. Az aloldalon szereplő adatok 

felülvizsgálatára és frissítésére félévente kerül majd sor. Ezen kívül a városnap keretén belül 

minden civil szervezet lehetőséget kap a bemutatkozásra a lakosság felé. 

Szintén a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében érdemes lenne kiadni egy 

programfüzetet, amelyből értesülhetnek a civil szervezetek részvételével szervezett 

programok pontos helyszínéről és időpontjáról. 

 

Az önkormányzat továbbra is segíti a civil szervezetek munkáját azzal, hogy a 

rendezvényeikhez biztosítja a helyszínt, illetve az adminisztrációs költségek csökkentése 

érdekében adott esetben a civilek rendelkezésére bocsátja a hivatali infrastruktúrát. 
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A civil szervezetek anyagi támogatására létrehozott önkormányzati alap pályázati 

szabályzatát meg kell reformálni, az igazságosabb elosztás és a hatékonyabb felhasználás 

érdekében. A Pénzügyi Bizottság már 2009-ben elkészítette azon javaslatát, melynek 

értelmében szabályozottabb formában történne mind az igénylés, mind a támogatás, mind 

pedig a civil szervezetek beszámolója. 

Jelenleg ugyanis a pénzek elosztása nem objektív pontozási rendszer alapján történik. A 

pályázaton való indulás előfeltétele lenne, hogy a civil szervezetek kidolgozzák saját 

programjukat és azt ismertessék az önkormányzat vezetésével, valamint egy évre előre 

meghatározzák saját cselekvési tervüket. A pályázatot az önkormányzat egy évben egyszeri 

alkalommal írná majd ki. A pontozási rendszer kidolgozásánál más települések jó gyakorlata 

vehető alapul és a civil szervezetekkel partnerségben döntene a végleges rendszer 

bevezetéséről és alkalmazásáról. 

 

A jövőben az Önkormányzat pályázati stratégiájának kidolgozásakor külön figyelmet fordít a 

kifejezetten civil szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségek összegyűjtésére és törekszik 

a birtokában lévő pályázatokkal kapcsolatos információk átadására. Azonban pályázati 

tanácsadásra, a projektötletek kidolgozására, valamint a pályázati dokumentáció 

elkészítésére az önkormányzatnak továbbra sem lesz többletkapacitása. 

A civil szervezetek pályázati tevékenységének sikeréhez az önkormányzat külső szakértői 

segítség bevonásával járulhatna hozzá, amely megvalósítása forrásfüggő. 

 

Az önkormányzat jövőbeni pályázatainak kidolgozásakor együttműködésre kész a civil 

szervezetekkel, a projektötletekkel kapcsolatban egyeztet a témában érintett civil 

szervezettel, valamint a szakértői segítségét kéri. 

 

Mivel jelenleg a két fél közti kommunikáció rendszertelen és leginkább a személyes 

kapcsolatokra épül, ezért annak hatékonyabbá tétele érdekében rendszeres időközönként 

civil workshopok szervezésére lesz szükség. Az első workshop keretén belül sor kerülhetne a 

civil szervezetek programjának ismertetésére, így az önkormányzat döntéshozói és a civil 
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szervezetek is pontos képet kaphatnának egymás munkájáról, céljairól. A jövőbeni 

együttműködés egyik kulcspontja lehet a helyi civil szektor megismerése. Ezen túlmenően a 

workshopok anyaga, az együttműködés értékelésével, a monitoring mutatók 

felülvizsgálatával, az új, vagy átdolgozott célkitűzésekkel felkerülhetne a honlapra a 

transzparencia jegyében. 

 

A civil workshopon kívül elindulhatna egy másik kezdeményezés is: az úgynevezett civil 

ötletbörze. Ennek a fórumnak a keretében a civil szervezetek megoszthatják egymással 

tapasztalataikat, ötleteiket, segítséget nyújthatnak egymásnak szakmai problémáik 

megoldásában, egyeztethetik céljaikat, támogató-, együttműködő partnereket találhatnak 

maguknak. 

 

Időben, már a stratégiai tervezés időszakában meg kell tehát kezdeni a kommunikációt az 

önkormányzat és a civil szervezetek között, korábban bevonva az utóbbiakat a település 

fejlesztésével kapcsolatos vérkeringésbe. Ezáltal a civil szervezeteknek jutna elegendő idő, 

hogy megértsék, véleményezzék és adott esetben segítsenek kommunikálni a település 

számára fontos fejlesztésekkel, célokkal kapcsolatban. 

 

A stratégia megvalósulásának monitoringja 

 

A stratégiában foglalt konkrét vállalások megvalósításán túl az önkormányzat és a civil 

szervezetek feladata az együttműködés évi felülvizsgálatára alapozva egyrészt a célkitűzések, 

másrészt a célokhoz rendelt konkrét lépések aktualizálása. Az önkormányzat vezetőinek 

valamint a civil szervezetek képviselőinek vállalniuk kellene, hogy évente workshopok 

keretében felülvizsgálják az együttműködés sikerességét, valamint a monitoring mutatók 

teljesülését. 
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Összegzés 

 

Összességében elmondható, hogy jelen stratégia segítséget nyújt Visegrád Város 

Önkormányzatának a helyi civil szektorral való együttműködés javításához, a civil szervezetek 

szerepének tisztázásához, illetve útmutatást ad a felvázolt konkrét és átfogó célok 

megvalósításához. 

 

A civil stratégia megírása és elfogadása csak a kezdeti lépés a két fél közötti együttműködés 

javításában. Az előirányzott eredmények teljesülése, a közösen kitűzött célok elérése az 

önkormányzat és a civil szervezetek hozzáállásán és aktivitásán múlik. A stratégia 

megvalósításában kiemelkedő szerep juthat majd egy jövőbeni civil referensnek, aki segíteni 

tudja a két fél munkáját mind szakmailag, mind pedig mediátorként egyaránt. 

 

A civil stratégia elfogadása után az Önkormányzat vállalja, hogy jelen stratégiát a helyi civil 

szervezetek rendelkezésére bocsátja és felkéri a szervezetek vezetőit, hogy véleményezzék 

azt. Ez lesz az új, intézményesített együttműködés első lépése. 

 

Az elkészült civil adatbázis naprakész és a gyakorlatban is használható információkat 

tartalmaz a visegrádi civil szervezetekről, és lehetővé teszi a mindennapi kapcsolattartást, 

megfelelő alapot biztosítva a honlap aloldal elkészítéséhez, valamint a civil workshopok 

megszervezéséhez. 


