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1. Bevezetés
Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika
megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen
összehangolását. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is megújult, így a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján a 2014-20 tervezési időszakra vonatkozóan a városi jogállású települések
ún. Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) alakít ki és fogadnak el.
Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez
fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel.

vezető

tervezett

A stratégiai tervezés tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk
élni) hosszú távra meghatározzák a település fejlődését, jövőjét; másrészt jelentős mértékben függ a
tervezés sikerétől, hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakban rendelkezésre álló forrásokból
milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely területeken és mennyire hatékonyan
tudja felhasználni.
Jelen dokumentum Nagyhalász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely a 2013-ban
készült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása. Az ITS kijelöli a középtávon (4-10 év)
elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit–
elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), másodsorban a további ágazati
operatív programok forrásainak felhasználásához, illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához.
Az ITS az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra:
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről,
Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020
elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2015. 03. 11.),
Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, NFGM, 2009. január 28.).
Az integrált településfejlesztési stratégia megalapozó vizsgálatához a 2013-ban elkészített Integrált
Városfejlesztési Stratégia helyzetelemző részét vettük figyelembe, mely bemutatja a város gazdasági és
társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre
reagálnak az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások.
Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján történt.
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2. Helyzetelemzés összefoglalása
2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása
Nagyhalász az Ibrány-Nagyhalász kistérség kistérségi központja, amelyet egy duális munkamegosztás
keretében Ibránnyal közösen lát el. Ebből a speciális helyzetből eredően nem lehetséges a kistérség
egészét a város vonzáskörzetének tekinteni. Lényegében Ibrány és Nagyhalász földrajzi szempontból a
kistérségen belül centrális pozíciót foglal el, a földrajzi elhelyezkedés determinálja a vonzáskörzetet. A
kistérség nyugati fele Ibrány, keleti fele pedig Nagyhalász vonzáskörzete. A lenti térképen jelöltük
azokat a településeket, amelyek Nagyhalász vonzáskörzetének minősíthetőek.

1. Térkép: Nagyhalász vonzáskörzete

A vonzáskörzetet 11 település alkotja, közel 30 ezer hektárra terjed ki, népessége több mint 28 ezer fő.
A város közvetlen vonzáskörzete bár igen nagy az Alföld más tájaihoz képest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében ez alapvetően nem számít magasnak. Ez abból adódóik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye a legsűrűbben lakott megyéje az Alföldnek, itt található a legtöbb település. Ekkora és ennél
nagyobb vonzáskörzetek nem meglepőek ebben a térségben. Emellett azonban Nagyhalász térszervező
erejét több tényező is akadályozza, elsősorban az, hogy több olyan gravitációs centrum van ezen a
területen, amely megnehezíti funkcionális vonzáskörzetek meghatározását.

A térség meghatározó gravitációs pontjai:
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Nyíregyháza: A megyeszékhely közelsége a kistérség számára is közel hozza a gazdasági, foglalkoztatási
funkciókat, széles körben biztosítja a közszolgáltatásokat (kiemelten közép és felsőfokú oktatás,
igazgatási/államigazgatási funkciók, kulturális, rekreációs lehetőségeket). A megyeszékely körül
kibontakozó agglomeráció északi irányban már hatást gyakorol magára Nagyhalászra is.
Kisvárda: A Rétköz központja Kisvárda, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye harmadik legnagyobb
népességű város, egy tradicionális, jelentős múltú történelmi kisváros. Kisvárda lényegében FelsőSzabolcs természetes központja, vonzáskörzete jóval túlmutat kistérségi határain. Kisvárda funkcionális
vonzáskörzetéhez tartozik az Ibrány-Nagyhalász kistérség keleti településeinek egy része.
Ibrány: Ibrány, Nagyhalásznál valamelyest nagyobb térszervező erővel rendelkezik, bár ennek
hatósugara inkább tőle nyugatra terjed. A kistérség nyugati fele azonban egyértelműen Ibrányhoz
orientálódik. Nagyhalásznak ebből adódóan nincs nyugati irányban vonzásterülete.

Az Ibrány-Nagyhalász kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legmagasabb urbanizációs indexű
térsége, vagyis a városi lakossági kiemelkedően magas. Nagyhalász, Ibrány mellett Kemecse és
Demecser is városi jogállású település. A városok felülreprezentáltsága a vonzásterületeket
szétdarabolja. Ennek az egyik legjelentősebb pólusa Kemecse, amely 2013-tól járásközpont is.

A fentiekből eredően elmondhatjuk, hogy Nagyhalász, bár jelentős kiterjedésű vonzáskörzettel
rendelkezik, azonban a funkcionálisan is hozzá tartozó területek aránya alacsony.
A városhierarchiában betöltött szerepkörében meghatározó a közvetlen kapcsolatban lévő mikro
térséget alkotó település hálózat. A település közvetlen kapcsolatban van Ibránnyal, a jelenlegi
közigazgatási és mesterségesen kialakított statisztikai kistérségi lehatárolások Ibrány funkcionális
fejlesztését helyezték előtérbe.
Jelenleg Nagyhalász elsősorban a közszolgáltatások tekintetében bír centrális szereppel a térségen
belül, illetve, mint kistérségi társközpont területfejlesztési funkciókat koncentrál.
Egészségügyi közszolgáltatások
Az orvosi ügyelet hatékonyabb ellátása, valamint az önkormányzatok ezen feladatok ellátásához
kapcsolódó költségeinek jelentős csökkentése céljából a kistérség települései a központi ügyeletet
társulásos formában látják el, 4 mikrotérségi központtal (Kemecse, Demecser, Nagyhalász, Ibrány),
melynek következtében az orvosi ellátás megoldottnak tekinthető. Nagyhalász az egészségügyi
alapellátás esetében is rendelkezik térségi szereppel, de ennél sokkal jelentősebb a járóbeteg ellátás.
Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben 2011-ben új, korszerű technológiával felszerelt járóbetegszakrendelő központ létesült. A beruházás eredményeképpen egy olyan korszerű járóbeteg-szakellátó
központ jött létre, amely hosszú távon biztosítja az egész kistérség egészségügyi ellátásának minőségi
és lakosságközeli megvalósulását. A járóbeteg-szakrendelő a szűken vett gyógyító ellátás mellett
egészségfejlesztési, koordinációs és kommunikációs feladatokat is ellát. Emiatt a szakorvosi rendelő
kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegőrzésében, a lakosok hatékony
rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében és gazdasági
felzárkóztatásában. Zöldmezős beruházás révén egy új egészségügyi intézmény jött létre, ahol
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járóbeteg-szakrendelés (14 szakmában), valamint ultrahang-, labor-, röntgendiagnosztika,
fizikoterápiás és gyógytorna kezelés és egyéb szolgáltatások nyújtása zajlik közel 1500 m2
alapterületen.
Összességében az egészségügyi szakellátásban Nagyhalász és Ibrány közösen kistérségi hatókörű emelt
szintű ellátást biztosít. Az emelt szintű egészségügyi közszolgáltatás biztosítása jelenti Nagyhalász
számára a legfontosabb térségi funkciót.
Gazdasági, foglalkoztatási funkciók
A 2001. évi népszámlálási adatokra támaszkodva lehetőségünk van rekonstruálni a települések térségi
foglalkoztatásban betöltött szerepét. Ennek érdekében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 legnagyobb
foglalkoztató települését vizsgáltuk meg. A foglalkoztatási adatok alapján elmondható, hogy a
megyében Nyíregyháza szerepe kimagasló, közel 45 ezer embert foglalkoztat a város. Mátészalka,
Kisvárda, Tiszavasvári, Nyírbátor, Újfehértó, Nagykálló és Vásárosnamény esetében nem találkozunk
meglepő eredményekkel, hiszen a magas lakosságszámuk is garantálja vezető pozícióikat. Meglepő
azonban Nyírtelek és Záhony helyzete. Nagyhalász a 14. a rangsorban, megelőzi Tiszalök és Ibrány
egyaránt. A város foglalkoztatottainak 48,5%-a más településen dolgozik, amely magasnak számít. Az
adatsorból megfigyelhető, hogy azok a települések, amelyek közel vannak Nyíregyházához kifejezetten
magas azoknak az aránya, akik más településeken dolgoznak, ebből következtethetünk arra, hogy
Nyíregyháza foglalkoztatási vonzáskörzetet jóval nagyobb. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség esetében
kifejezetten erős Nyíregyháza foglalkoztatási hatása. Az adatsor alapján elmondható, hogy Nagyhalász
nem rendelkezik kimagasló, térségi jelentőségű foglalkoztatási funkciókkal.
Nagyhalász gazdasági funkciói sem meghatározóak, ugyanis nincsenek a városban olyan nagy
foglalkoztató vállalkozások, amely révén egy jelentősebb gazdasági térszervező funkciója alakulhatott
volna ki. Nincs olyan üzleti infrastruktúra, befektetési lehetősége, gazdasági potenciálja a településnek,
amely ezt a folyamatot középtávon megfordítaná. A város foglalkoztatási szerepköre nem terjed túl a
kistérség határain.
Közlekedési funkciók
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország észak-keleti perifériáján, és egyúttal az Európai Unió
keleti határán helyezkedik el. Országos szinten egyedüli adottság, hogy 4 ország közvetlen találkozási
pontján elhelyezkedő régió részét képezi. Az Európa közlekedés földrajzi kohézióját erősíteni hivatott
páneurópai folyosók inkább a megye peremhelyzetét erősítik: míg Nyugat-Európa, azon belül
Magyarország nyugati fele a páneurópai folyosók által sűrűn behálózott területre esik, addig az Alföld
nagy része Európának még a tervekben is teljességgel feltáratlan térsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, azáltal, hogy legalább egy, az V. folyosó átszeli, az Alföld középső, feltáratlan területeinél
relatív kedvezőbb (potenciális) közlekedés földrajzi pozícióval bír. Az elmúlt időszakban felmerült egy
olyan észak-dél irányú, a Balti- és a Feketetengert összekötő új gyorsforgalmi út kialakításának a
gondolata, amely Litvániától Romániáig az Európai Unió keleti, illetve Románia területén az ország
északi határai mellett húzódik. Magyarország területére a tengely Szlovákia irányából lép be Záhony
térségében és a tervezett M34 gyorsforgalmi utat elérve onnan tovább az M3 és az M49 gyorsforgalmi
út vonalán haladna Csengersima térségéig. Az útvonal megvalósításával egy Unión belüli közvetlenül
átjárható összeköttetés jönne létre. Ennek a korridornak a kiépülésében kimagasló szerepe van az M3as autópályának.
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Az M3-as autópálya jelenleg Budapest és Vásárosnamény között üzemel 2×2 forgalmi sávval és 1-1
leállósávval. A soron következő szakasz Vásárosnaménytől tart majd az ukrán határig - Beregdarócig –
ezzel az M3-as autópálya elérheti teljes hosszát. Az M3-asból Vásárosnamény térségéből fog kiágazni a
jelenleg még csak tervezett M34-es autóút Záhony felé, ezzel mintegy Ukrajnát bekötve Európa
vérkeringésébe. Az M3-asból, Kántorjánosi térségéből ágazhat le a tervezett M49-es autópálya
Csengersima és a román határ felé Szatmárnémeti irányába. Nagyhalásztól 25 km-re érhető el az
autópálya, a nyíregyházi felhajtónál.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vasúti kapcsolatai közül a legfontosabb a 100-as, Budapest - Záhony
közötti fővonal, amelyből itt ágazik ki a Tokaj felé vezető 100c számú, a Mátészalka felé vezető 113mas számú és a Vásárosnaményba vezető 116-os számú vasútvonal. A régiót jelenleg nemzetközi
vasúti fővonal érinti, amelyek biztosítják a kapcsolatot a főváros és a szomszédos országok között
Záhony (Ukrajna), Zajta, Nyírábrány és Ártánd (Románia) határátkelőkön keresztül.
Nagyhalász jelenleg nem rendelkezik közvetlen vasúti kapcsolattal. Korábban itt is áthaladt a Nyírvidéki
kisvasút. A kisvasúton a személyi forgalom 1906-ban Nyíregyháza-Dombrád között, majd 1911-ben
Herminatanya-Balsa között indult meg. Összhossza 66.5km, ezzel az ország második leghosszabb
kisvasútja volt. Az 1930-ban megépített Balsai-Tisza híddal kapcsolatot teremtett a Bodrogközi
kisvasúttal. Ez az időszak volt a kisvasút fénykora (187 km.). A II. világháború vetett véget (a Tisza-híd
felrobbantása) a kisvasút fejlődésének. A nyíregyházi villamos megszűnése után a kiindulási pont a
Nyíregyházi átrakó lett. A kisvasút tizenkét települést kötött össze a megyeszékhellyel:
Sóstógyógyfürdő, Kótaj, Buj, Paszab, Tiszabercel, Gávavencsellő, Balsa, Ibrány, Nagyhalász, Tiszabercel,
Újdombrád, Dombrád. 2009-ben a Nyírvidéki kisvasút megszűnt, de rekonstrukciójára és
hasznosítására vonatkozóan a Közlekedéstudományi Intézet elkészítette helyreállítási és fejlesztési
tanulmányát.
Az Ibrány-Nagyhalászi kistérséget közvetlenül átszeli a Tisza, amely teljes hosszának 70%-ában
hajózható. A tiszai hajózási időszak 265-295 nap között változik. A folyó vízhozam-ingadozása rendkívül
nagy, maximális értéke helyenként elérheti a 12 m-t. Felismerve, hogy a keleti országrész regionális
fejlődése szempontjából igen fontos a tiszai vízi utaknak a fejlesztése, tervek készültek a Tisza felső
szakaszának hajózhatóvá tétele, kikötők építése és a folyó nemzetközi vízi úttá történő nyilvánítása
érdekében. A hajózási útvonal fejlesztése a kilenc település számára is logisztikai jelentőséggel bír,
hiszen a Tisza Tiszateleknél érinti a területet.
Oktatási, kulturális funkciók
Nagyhalász 2020-tól rendelkezik középszintű oktatási funkciókkal, amely biztosíthatja térszervező
jelentőségét, a településen működő alapszintű oktatás mellett. A településen a Baptista egyház
fenntartásában lévő Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
működik az alábbi oktatási feladatok biztosításával:
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat),
általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat),
évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam,
2020.09.01-től kifutó rendszerben),
szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben),
szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó
rendszerben),
technikum (9-13. évfolyam)
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A kulturális közszolgáltatások kizárólag helyi, illetve mikrotérségi igényeket elégítenek ki.
Idegenforgalmi, rekreációs funkciók
Sem a kistérség, sem Nagyhalász nem rendelkezik olyan idegenforgalmi adottságokkal, amely térségi
jelentőségű lennek. A városban lévő vonzerők lokális jelentőségűek.
Összefoglaló
Az alábbi táblázatban összesítjük a fentiekben ismertetet tények alapján, hogy Nagyhalász mely
funkciókban rendelkezik térségi szintű térszervező erővel. A táblázatba a hatókör nagyságát is
feltüntetjük.
1.

táblázat Nagyhalász helyi és térségi funkciói

Helyi

Mikrotérségi

Járási/
kistérségi

Megyei

Regionális Országos

Közszolgáltató
és
adminisztratív funkció
Gazdasági funkciók
Foglalkoztatási funkció
Közlekedési funkció
Oktatási funkció
Kulturális funkció
Idegenforgalmi,
rekreációs funkció
2.

táblázat SWOT elemzés

Erősségek

Gyengeségek

- A város kistérségen belüli centrális földrajzi fekvése
(1.3.2)
- Közlekedési kapcsolatok a vonzáskörzettel
kiterjedtek (közúti és kerékpáros)
- A humán közszolgáltató rendszerek jelentős
térszervező funkciókat biztosítanak a városnak,
elsősorban
az
egészségügyi
és
szociális
közszolgáltatások (1.3.2).
- Országos és megyei átlaghoz viszonyítva fiatalabb
korszerkezet jellemzi a várost (2.4.1)
- Rétköz kerékpárút, mint a régió leghosszabb
egybefüggő
kerékpárútja,
jelentős
turisztikai
potenciálokat rejt.
- Csuha Kállay kúria a megyei egyik kimagasló értékű
kúriája (2.5.1)
- A külterületek lakosságmegtartó ereje erős (2.5.2)
- A külterületek infrastrukturális ellátottsága kedvező
(2.8)

- Gazdasági, foglalkoztatási funkciója a városnak
alacsony (1.3.2)
- Működő vállalkozások csökkenése (2.3.2)
- Nagy foglalkoztató, jelentősebb vállalkozások
hiánya (2.3.2)
- Gyenge idegenforgalmi potenciálok jellemzik a
desztinációt (Rétköz), alacsony keresleti és kínálati
tényezők jellemzőek
- Betanított munkaerőt alkalmazó munkahelyek
hiánya
- K+F tevékenységet folytató intézmények hiánya,
innovációs potenciálja nincs a városnak
- Ipari területek hiánya, kiépítetlen üzleti
infrastruktúra
- A foglalkoztatottak száma alacsony (2.4.2)
- Tartós munkanélküli és szociális segélyezést
igénybe vévő lakosok száma magas. Növekvő
munkanélküliség jellemzi a várost (2.4.2).
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- Jó minőségű bel és külterületi kerékpárút hálózat,
közvetlen kapcsolata van Ibránnyal és Nyíregyházával
(2.8.6)
- A településen elérhető szolgáltatások palettája
széleskörű (egészségügyi, szociális, oktatási) (2.9)
- Jól működő okmányiroda.
- nagy az átmenő forgalom előnyös fekvése miatt
- Az autópálya közelsége kedvező az ipar park
kialakításához.

- A lakosság iskolázottsága alacsony (2.4.4)
- Korszerűtlen lakásállomány (2.7)
- A települési infrastruktúra több ponton felújításra
szorul (csapadékvíz elvezetés)
- A város elveszítette közvetlen vasúti kapcsolatát,
megszűnt a kisvasút (2.8.6)
- Az oktatási intézményrendszer korszerűsítésre
szorul.
Költséges
intézmény
hálózat,
megújuló
energiafelhasználás hiánya
- Közbiztonság állapota
- Nagy kiterjedt szegregátumok megléte

Lehetőségek

Veszélyek

- Nyíregyháza közelsége, mint a megye gazdasági,
kulturális és közszolgáltató centruma, agglomerációs
hatások (1.3.2)
- Termálvíz megléte, annak hasznosítása
- Kerékpáros turizmus megélénkülése
- Kisvasút turisztikai hasznosítása
- Homoktanyán ipari terület közelsége az autópályához
- Erős mezőgazdaság, korszerű gyümölcstermesztés
- Tisza közelsége mind ipar, mind turisztikai lehetőség
- Annak ellenére, hogy nem a társulás központja
központi szerepkör betöltésének lehetősége nagy.

- Több jelentős gravitációs centrum található ebben
a térségben, amely gátolja Nagyhalász térszervező
erejének kibontakozását (1.3.1)
- A Kemecsei járás létrejöttével csökkenhet
Nagyhalász vonzásterülete (1.2.1, 1.3.1)
- Városszerkezeti sajátosságok akadályoznak
bizonyos fejlesztéseket (2.2)
- Csökkenő születésszám, csökkenő népesség
- Munkanélküliség nagyfokú növekedése
- Kis és középvállalkozások csökkenése
- Csökkenő gyermeklétszám, település elöregedése
- Magas talajvízszint és belvízveszély magas vízállás
esetén
- Fejlesztésekhez önerő hiánya
- Szociális konfliktusok felerősödése, szegregátumok
kiterjedésének növekedése

2.2

A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalás

Nagyhalászban 3 városrész került kijelölésre, amelyek elhelyezkedésük, gazdasági szerepük, társadalmi
rétegződésük és egyéb jellemzőik alapján eltérő funkciókat töltenek be a város és a környező
települések életében:
1. Városközpont
2. Lakóövezet
3. Homoktanya/külterület
A legnagyobb népességű városrész a lakóövezeti városrész 4429 fővel, a városközponti városrész 1093
fős településrész, még a külterületi városrészen 543 ember él, vagyis jelentős a külterületi lakosság
aránya.
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2. térkép Nagyhalász városrészei

Városközpont
A városközpont állandó népességének száma Nagyhalász városban 1105 fő, a lakónépesség száma 1
093 fő. A városközpont a település állandó népességének mindössze 18,5%-át, lakónépességének2
18,6%-át koncentrálja, vagyis lakosságnagyságát tekintve nem tekinthető a város meghatározó
területének. Az városközpont népsűrűsége: 108 fő/km2.
A városközpont alapvetően kedvezőtlenebb korstruktúrával rendelkezik, mint a települési átlag. A
lakónépesség 15,3%-a 0-14 éves gyermek népesség, amely alacsonyabb arányú a települési átlagnál
(21,4%), a fiatalok aránya magasabb a lakóterületi részen. Az idős népesség (60-x éves) aránya 18,2%
magasabb a települési átlagnál (16,9%). Az öregedési index az idős népesség és a gyermeknépesség
arányát reprezentálja, az városözpont öregedési indexe 1,18 amely alapján megállapítható, hogy az
városközpontra az elöregedés jellemző. Az aktív korú lakosság aránya 66,5%, vagyis magasabb arányú
a települési átlagnál (61,8%). A gyermeknépesség eltartottsági rátája 22,4%, az idős népesség
eltartottsági rátája 27,3%, az eltartott népesség rátája 49,8%.
A városközpontban koncentrálódik a pénzügyi szolgáltatások 100%-a, a kereskedelmi egységek 56%-a,
a vendéglátó egységek 24%-a, itt található a település egyetlen piaca és szolgáltatóháza, vagyis a
elmondható, hogy az városközpont koncentrálja a város legfontosabb gazdasági és vállalkozásokat
segítő létesítményeit. A település nem rendelkezik turisztikai szálláshelyekkel. A településen működő
vállalkozások által fizetett iparűzési adó 24 651 980.-Ft, melynek mindössze 19,5% származik az
városközpontból, ebből megállapítható, hogy az iparűzési adónak csak a kisebb hányada származik az
városközpontból.
Összességében megállapítható, hogy a városközponti rész a szolgáltató profilú vállalkozások életében
meghatározó.
Az átmeneti segélyezettek aránya a városközpontban 62%. Az városközpontban a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú lakosság aránya 48,3%. Lakásfenntartási
támogatásban 39 fő részesült, amely a településen élő lakásfenntartási segélyezettek mindössze 9%-a.
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Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 40 fő részesült, amely a településen élő gyermekvédelmi
segélyezettek mindössze 6%-a. Összességében a városközponti lakosság kedvezőbb jövedelmi
viszonyokkal rendelkezik a települési átlagnál.
A városközpontban a foglalkoztatottsági ráta (48,2%) közel 10%-al magasabb, mint a lakóterületi
részen (39,9%), valamint a települési átlagot szintén meghaladja (41,5%). A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 40,5%, amely alacsonyabb a települési átlagnál (46,3%). Az aktív korúakon belül a
munkajövedelemmel nem rendelkezők Nagyhalászban 55,4%, a városközponti részen 48,3%, vagyis az
városközponti lakosságot alacsonyabb mértékben sújtja az akut munkanélküliség.
A lakosság kvalifikáltsága, iskolázottsága az adott közösség munkaerőpiaci helyzetét meghatározza. Az
alábbi ábra Nagyhalász lakónépességének megoszlását reprezentálja a legmagasabb iskolai végzettség
alapján a 2001-es népszámlálás adataira támaszkodva, vagyis a felsőfokú végzettségűek aránya jóval
magasabb a városközpontban.
A városközpont kedvezőbb iskolázottsági mutatókkal rendelkezik, mint a települési átlag. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a városközpontban 33,8%, még a településen
összesen 45,7%, vagyis alacsonyabban kvalifikált lakosság aránya jóval alacsonyabb. A felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya a városközpontban 6,6%, még városi szinten mindössze 3,9%, vagyis
a városközpontban nagyobb arányú magasabban kvalifikált lakosságot koncentrál.
Nagyhalásznak nincsen teljes egészében településközpontnak nevezhető egységes központi része. A
főút mellett sorakoznak olyan intézmények, mint, a polgármesteri hivatal, a posta, a művelődési ház,
az általános iskola, a református templom. Vonalmenti elhelyezkedésük nem a legszerencsésebb.
Közöttük sem parkolásra, sem pihenésre – parkokban – nincs lehetőség. A városközpont fejlesztésének
elsőrendű feladata a tér szervezése, a hiányzó funkciók felszámolása.
Nagyhalász településszerkezetének legfőbb problémája, hogy a település központi területin halad át a
3834. és a 3821. számú országos mellékút, melyek a település egyik frekventált területén képeznek
csomópontot. Jelenleg az észak-dél irányú forgalom a térségen belül, kizárólag a város központján
keresztül tud lebonyolódni. Ezért egy, a település magját, főutcáját keletről részben elkerülő út
kiépítése szükséges. Az elkerülő út megépítésével lehetőség nyílna a városközpont úthálózatának
jelentősebb átszervezésére, gyalogos zónák kialakításával, annak tehermentesítésével. Potenciális
gazdaságfejlesztő erő megjelenésével a térségben, jelentős szolgáltatói és lakóingatlan fejlesztés válik
szükségessé.
A város vonal menti térszerkezeti kialakítása miatt, nincs jelentősebb egybefüggő tere, vagy közparkja
a településnek. Ezért szükséges egy nagyobb felületű gyülekezésre alkalmas tér a település
súlypontjában.
Az városközpont lakásállománya 383 db, amely a város lakásállományának 19,9%-a. Az alacsony
komfort fokozatú lakások aránya ebből 20,9%. A városközpontban az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya alacsonyabb a települési átlagnál (31,7%). A települési átlaghoz viszonyítva a
városközpontban esztétikusabb, magasabb komfortfokozatú lakások találhatóak. A városközpontban
koncentrálódnak a település emeletes házai, de a város többi részéhez hasonlóan itt is a földszintes
kert városias lakások a meghatározóak. A városképet alapvetően a lakásállomány kevésbé urbanizált,
inkább falusias jellegűvé predesztinálja. A településrész telekstruktúráját a magasabban fekvő építési
helyek és a kertes, családi házas beépítés határozza meg.
A város teljes lakásállományának közel 20%-a a városrészben található. Az összkomfort alatti
lakásállományt tekintve a városrész pozíciója a legkedvezőbb és ezzel paralel az egyszobás lakások
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aránya. Mivel a város lakásállományának közel 100%-a földszintes lakóházakból tevődik össze – a város
egész területén található 4 db emeletes lakóházból kettő található a városrészben – így annak jellege,
összetétele (kertes házak) az egyes városrészek között nem változik érdemben.
A városközponton átmenő forgalom mértéke jelentős, mivel a kistérségi gépjárműforgalom érinti. Az
városközpontban a burkolt utak hossza 5826 m, burkolatlan út nem található. Az utak egy része rossz
műszaki állapotú. Parkolóhelyek nincsenek (az egyes intézményekhez tartozó parkolókon kívül), amely
a közlekedési hálózat egyik legnagyobb hiányossága. A településen kijelölt parkoló a Polgármesteri
Hivatal és néhány kereskedelmi intézmény közelében van. A központban a Posta, a Templom, a
Művelődési ház illetve az Iskola közelében kevés számú közcélú parkoló található így ezen a részen a
parkolás helyzete mindenképpen felülvizsgálandó, és fejlesztés szükséges. A kisebb önkormányzati
utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz különösebb problémát ha az egyéb parkolást a
közterületeken az útpadkán oldják meg. A közösségi közlekedés terén szintén jelentős hiányosságok
állapíthatóak meg, nem megoldottak az autóbusz megállóhelyek (hiányoznak a távolsági
buszkapcsolatok), nincs közvetlen vasúti kapcsolat. A városközponton 1,9 km kerékpárút halad át,
amely része a rétköz kerékpárútnak.
A városrész közművekkel viszonylag jól ellátott, a hiányosságok nagyrészt a felszíni csapadékvíz
elvezetést érintik. A szennyvízhálózat is kiépített, gravitációs elválasztott rendszerű, átemelőkkel. A
szennyvíz nyomott vezetéken jut el az Ibrány területén található szennyvíztisztítóig.
Lakóövezet
A lakóterület állandó népességének száma 4299 fő, a lakónépesség száma 4229 fő. A városközpont a
település állandó- és lakónépességének több mint 72%-át koncentrálja, vagyis lakosságnagyságát
tekintve a város legmeghatározóbb területének számít.
A lakóterület alapvetően kedvezőbb korstruktúrával rendelkezik, mint a települési átlag. A
lakónépesség 22,9%-a 0-14 éves gyermek népesség, amely magasabb a települési átlagnál (21,4%), a
fiatalok aránya itt a legmagasabb. Az idős népesség (60-x éves) aránya 16,3% alacsonyabb a települési
átlagnál (16,9%). Az öregedési index az idős népesség és a gyermeknépesség arányát reprezentálja,
amely a lakóterületi városrész esetében 0,71, mely alapján megállapítható, hogy lakóterületi
városrészre nem jellemző az elöregedés. Az aktív korú lakosság aránya 60,8%, vagyis alacsonyabb
arányú a települési átlagnál (61,8%). A lakóterület eltartottsági rátája 26,8%.
A városrészben kis és nagykereskedelemmel, építőiparral, iparral foglalkozó vállalkozások működnek.
Meglepően magas a termelő vállalkozások aránya. Több városi szinten nagy vállalkozásnak számító cég
működik ebben a városrészben. Az alábbi táblázatban összesítjük ezeknek a vállalkozásoknak a fő
tevékenységi profilját.
A lakóterületen a foglalkoztatottsági ráta (39,9%) közel 10%-al alacsonyabb, mint a városközponti
részen (48,2 %), valamint a települési átlagnál szintén alacsonyabb (41,5%). A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 48,4%, amely 2%-al magasabb a települési átlagnál (46,3%). Az aktív korúakon belül
a munkajövedelemmel nem rendelkezők Nagyhalászban 55,4%, a lakóterületi részen 57,2%, vagyis a
lakóterületi lakosságot magasabb mértékben sújtja a munkanélküliség.
A lakóterület kedvezőtlenebb iskolázottsági mutatókkal rendelkezik, mint a települési átlag. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a lakóterületen 49,4%, míg a településen
összesen 45,7%, vagyis az alacsonyabban kvalifikált lakosság aránya magasabb. A felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya a lakóterületen 3,1% míg városi szinten 3,9%, vagyis a lakóterületen
kisebb arányú magasabban kvalifikált lakosságot koncentrál.
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A város teljes lakásállományának közel 70%-a a városrészben található. Az összkomfort alatti
lakásállományt tekintve a városrész pozíciója az átlaghoz húz. Mivel a város lakásállományának közel
100%-a földszintes lakóházakból tevődik össze – a város egész területén található 4 db emeletes
lakóházból kettő található a városrészben – így annak jellege, összetétele (kertes házak) az egyes
városrészek között nem változik érdemben.
A városrész közművekkel viszonylag jól ellátott, a hiányosságok nagyrészt a felszíni csapadékvíz
elvezetést érintik. A szennyvízhálózat is kiépített, gravitációs elválasztott rendszerű, átemelőkkel. A
szennyvíz nyomott vezetéken jut el az Ibrány területén található szennyvíztisztítóig.
A közlekedési területek állapota változó. A 3834 és 3821. jelű, Nyíregyháza – Dombrád és Nagyhalász Rakamaz közötti országos mellékutak belterületi szakasza – keresztmetszeti szempontból megfelelő,
burkolatának állaga közepes. A fő közlekedési utakkal párhuzamosan kerékpárút halad. A városrész
útjai nagyobb részt mindenhol szilárd burkolattal, vagy útalappal ellátottak (a belterület szélén, illetve
újonnan nyitott utak esetén fordulhat elő csak burkolat hiány). A lakó utak burkolatának állapota sok
helyen felújítást igényel. A parkolás elsősorban az útszéleken, útpadkákon történik, kijelölt nagyobb
kiterjedésű önálló parkoló nem található a városrészben.
A teljes egészében családi házas lakótelkekből álló városrészen a kertek zöldfelületein és az utak menti
zöldsávokon kívül csupán a főutak mentén, a lakóterület védelmére kialakított szélesebb fásítás, illetve
néhány nagyobb intézményi terület tekinthető a zöldfelületi rendszer elemének. Összességében
elmondható, hogy Nagyhalász, zöldfelületi rendszere vonatkozásában átlagon aluli. Jelentősebb, az
egész településre kiterjedő koncepció szükséges, a további fejlesztések összehangolásához, új,
egységes városképi arculat megvalósításához azonban a meglévő elemek részletes vizsgálatára,
egységes zöldfelületi koncepció elkészítésére lenne szükség.
Külterületi városrész
A lakóterület állandó népességének száma 544 fő, a lakónépesség száma 543 fő. A külterület a
település állandó- és lakónépességének kevesebb mint 10%-át koncentrálja, vagyis lakosságnagyságát
tekintve a város legkevésbé meghatározó területének számít. A külterület alapvetően átlagos
korstruktúrával rendelkezik. A lakónépesség 21,9%-a 0-14 éves gyermek népesség, amely valamivel
magasabb a települési átlagnál (21,4%). Az idős népesség (60-x éves) aránya 18,6% amely 1,7%-al
magasabb a települési átlagnál (16,9%). Az öregedési index az idős népesség és a gyermeknépesség
arányát reprezentálja, amely a lakóterületi városrész esetében 0,84, mely alapján megállapítható, hogy
külterületi városrészre nem jellemző az elöregedés. Az aktív korú lakosság aránya 59,5%, vagyis
alacsonyabb arányú a települési átlagnál (61,8%). A lakóterület eltartottsági rátája 26,8%.
A külterületen a foglalkoztatottsági ráta (39,9%) közel 10%-al alacsonyabb, mint a városközponti
részen (48,2 %), valamint a települési átlagnál szintén alacsonyabb (41,5%). A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 48,4%, amely 2%-al magasabb a települési átlagnál (46,3%). Az aktív korúakon belül
a munkajövedelemmel nem rendelkezők Nagyhalászban 55,4%, a városközponti részen 57,2%, vagyis
az lakóterületi lakosságot magasabb mértékben sújtja a munkanélküliség.
A városrész geomorfológiailag változatosabb képet mutat a központi belterületi városrészeknél. A
lakott területek elsősorban a történelmileg használt magasabban fekvő területekre összpontosul. Ezek
alapvetően a környező területek fölé emelkedő terepalakulatok.
A városrész magában hordozza a külterületi tanyás térszerkezet minden jellemzőjét. Utak mentén,
hosszan elnyúló településszerkezet, nagyméretű telkek, mezőgazdasági művelési jelleget hordozó
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telekszerkezet. Elsősorban családi, kertes házak a jellemzőek a területen. A közöttük húzódó
területeket a gazdasági területek töltik ki. A városrész önálló alközponttal nem rendelkezik.
A város teljes lakásállományának 9%-a a városrészben található. Az összkomfort alatti lakásállományt
tekintve a városrész pozíciója a legrosszabb a többi városrészhez viszonyítva. Ez elsősorban a
közművek hiányára vezethető vissza.
A városrész közművekkel rosszul ellátott, a hiányosságok a felszíni csapadékvíz elvezetést és a
szennyvíz csatornázottságot érintik.
A közlekedési területek állapota változó. A 3834. jelű, Nyíregyháza – Dombrád közötti országos
mellékút belterületi szakasza – keresztmetszeti szempontból megfelelő, burkolatának állaga közepes,
egyes szakaszokon - különösen a kanyarulatoknál - erősen "kátyus". A fő közlekedési úttal
párhuzamosan kerékpárút halad. A városrész útjai nagyobb részt mindenhol szilárd burkolattal, vagy
útalappal ellátottak. A lakó utak burkolatának állapota sok helyen felújítást igényel. A parkolás
elsősorban az útszéleken, útpadkákon történik, kijelölt nagyobb kiterjedésű önálló parkoló nem
található a városrészben.
A városrész nem rendelkezik sem nagyobb intézményi zöld területtel, sem közterületi zöld területtel.

1. táblázat: Városrészek funkciói

Városrészek funkciói

városközpont

lakóterület

Ipari, logisztikai
Kereskedelmi
Zöldfelületi, környezeti
Turisztikai, rekreációs
Közlekedési, távközlési
Közösségi
Közigazgatási
Humán szolgáltatási
Lakó
Város(rész)-központi

domináns funkció
kiegészítő funkció
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3. Középtávú célok és azok összefüggései
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elérendő céljait nagymértékben meghatározzák
egyrészt az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 tematikus
célja és az egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún.
beruházási prioritásai;
másrészt Szabolcs-Szatmár-BeregMegye Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai Programja és
Operatív Programja.
Mivel várhatóan az európai uniós támogatások továbbra is kiemelt szerepet játszanak majd Nagyhalász
fejlődésében, ezért az ITS kidolgozásának fontos eleme a városi célrendszer illeszkedése a magasabb
rendű célkitűzésekhez.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célhierarchiája ráépül a város meglévő stratégiai
dokumentumaira és ágazati programjaira, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
Nagyhalász Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2020-2024 (2020),
Nagyhalász Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2013),
Mindez jelzi, hogy a város jelenleg isegy kiforrott, szakmailag megalapozott és társadalmilag elfogadott
célrendszerrel rendelkezik, ezért az ITS-nek nem célja egy teljesen új stratégialétrehozása, hanem
sokkal inkább egyfajta szintézis, amely során a jelenlegi állapotnak és a jövőben várható folyamatoknak
megfelelően formáljuk, pontosítjuk a korábbi célkitűzéseket.

3.1 Jövőkép
A városnak rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos értékválasztást
tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a város 2030-ra akar elérni. A város jövőkép egy olyan
vízió, amely a helyzet meghatározásból származó megállapításon alapul.
A jövőképnek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek aktív közreműködésével került kialakításra.
A jövőképnek minden esetben a helyi közösségek széles körű bevonásával kell elkészülnie, az általuk
képviselt értékek, érdekeik, szándékaik egymással harmonizált figyelembe vételével, ami biztosítja,
hogy a jövőkép bírja legalább a legfontosabb érdekeltek egyetértését. Ennek érdekében Nagyhalász
Város Önkormányzata a jövőkép megalkotását egy lakossági közmeghallgatás keretében, a lakosság
aktív bevonásával alakította. Az ezt követő társadalmasítási folyamatok során a civil kerekasztal és a
támogatói csoport is bevonta a jövőkép alappilléreinek meghatározásában.
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Jövőkép – Nagyhalász 2030-ban
„ Nagyhalász épített környezetének esztétikus megújításával, valamint diverzifikált városi
szolgáltatás-kínálatával migrációs központtá válik. A pozitív migrációs hatások tovább erősítik a
város gazdaságát. A kereslet növekedésével javul a helyi vállalkozások versenyképessége,
jövedelemtermelő képessége, ezáltal jelentősen csökken a munkanélküliség.
A városban élénk oktatási-kulturális élet bontakozik ki, mely hozzájárul egy karakteres lakók
számára értékelhető városi termék kialakulásához.”

Nagyhalász Kelet-Magyarország egyik jelentős fejlődési potenciállal rendelkező városa, ahol
a kulturális hagyományokra építve
a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés
a lakosság életminőségének folyamatos javulásával párosul,
figyelembe véve a fenntarthatóság szempontjait.

3.1.1 Társadalom

Nagyhalász népsűrűsége az elmúlt 10 évben szinte folyamatosan csökkent. Stagnálás figyelhető meg a
2000 és 2004 közötti időszakban, majd ezt követően ismét folyamatos csökkenés tapasztalható.
Nagyhalász lakossági korösszetételét tekintve elmondható, hogy legnagyobb számban a 14-59 évesek
vannak, akik a lakosság 65,32%-át teszik ki, legkevesebben pedig a 60-x évesek, akik a lakosság 16,81%át jelentik. Ezek az arányok szinte teljesen azonosak a kistérség és a megyei átlaggal.
A szükséglet-orientált, magas színvonalú szakképzésnek köszönhetően a város munkaerő-potenciálja
jól képzett és rugalmas, megfelelő bázist jelent a gazdasági szereplők megtelepedéséhez, amelyek
stabil munkaerő-piaci helyzetet teremtenek.
A városban élők életminőségének fontos alapfeltételét jelentő humán szolgáltatások infrastruktúrája
megfelelő. További hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások színvonalára, korszerű egészségügyi ellátásra,
magas minőségű oktatási-nevelési szolgáltatásokra, szükségletekre reagáló szociális ellátásra és
ügyfélbarát közigazgatásra.
A város mind a helyi lakosság, mind az idelátogatók számára egyre szélesebb körű és színvonalasabb
kulturális, rekreációs és szabadidős kínálatot fog nyújtani. A nagyobb, hagyománnyá váló események
hírneve erősödik, ami hozzájárul a pozitív arculat és a helyi identitás megerősödéséhez. Az
önkormányzat támogatja a civil önszerveződéseket, valamint az aktív pihenés és a sportolás különböző
formáit.
A gazdasági fejlődés hatására a társadalmi polarizáltság, a jövedelmek közötti különbségek
mérséklődnek. A hátrányos helyzetű csoportok létszáma csökken, életminőségük javul, felzárkózási
esélyeik és életük önálló irányításának lehetősége növekednek – elsősorban az önkormányzat, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a civil szervezetek hatékony együttműködésének köszönhetően. Mivel a
hátrányos csoportok társadalmi reintegrációja a helyi közösség szintjén és a lakosság aktív
részvételével megy végbe, így a város lakosainak toleranciaszintje emelkedik, a társadalmi kohézió
erősödik.
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3.1.2 Gazdaság
A város gazdasági életének két meghatározó eleme a korszerű, magas hozzáadott-értékű ipari
termelés. Ez az ágazat kiszámítható és stabil munkalehetőségeket nyújt a város és a vonzáskörzet
munkavállalói korú népességének, így a foglalkoztatási ráta növekedésével együtt a munkanélküliségi
ráta csökken. A településen új vállalakozások jelennek meg. A megerősödött helyi kis- és
középvállalkozói szektor egyfelől beszállító kapcsolatokat épít ki a nyíregyházi nagyobb cégekkel,
másfelől megfelelő színvonalon képes kiszolgálni a lakosság változatos igényeit. A város gazdálkodása a
sajátbevételek magas arányának köszönhetően kiegyensúlyozott.

3.1.3 Táji, természeti és épített környezet
A főbb környezetvédelmi mutatók illeszkednek az EU normákhoz. A környezetvédelmi koncepciónak
megfelelően a levegőminőség javítása, a zöldterületek növelése, hasznosítása folytatódik. A
településen kívüli, térségi közlekedésfejlesztések megvalósítása hatására a zaj- és levegőszennyezés a
lakott területeken csökkenő tendenciájú. A szelektív hulladékgyűjtés a városban hiányosságokkal
ugyan, de működik, az újrafeldolgozással hasznosított hulladék mennyisége emelkedik (10%<). Az
épített környezet fejlesztésekor elsődleges szempont a meglévő örökségek fenntartható megőrzése, az
energiahatékonyság növelése (épületek energiahatékony átépítése, fejlesztése), a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás (alternatív energiaforrások használata).
A környezetvédelmi tudatformálás folyamatos, állandó eleme a város politikájának. Ez ésszerűbb
fogyasztásra és környezetkímélő termelésre ösztönöz, aminek köszönhetően a lakosság és az üzemek
környezetterhelése csökkenő tendenciát mutat.
A város közigazgatási határán belül megáll a természeti területek fogyása, az aktív védelemnek
köszönhetően a város külterületének ökológiai stabilitása növekszik, ami kedvezően hat a lakosság
egészségi állapotára, a helyi mező-, erdő-, vízgazdálkodásra, valamint az öko- és falusi turizmusra.
Egységes ökológiai hálózat jön létre, amely a belterületekre is kiterjed a növekvő arányú zöldterületek
és a rehabilitált természetes vizek mentén. A város külterületén a parlag területek többsége
felszámolásra kerül extenzív mezőgazdasági hasznosítással és erdősítéssel.
A belső úthálózat jó minőségű, a közösségi közlekedés feltételei kedvezőek helyközi és távolsági
szinten egyaránt. A buszjáratok racionalizált és magas színvonalú rendszere összhangban van a
lakosság szükségleteivel. A közlekedési eszközök többsége környezetbarát üzemeltetésű. A kerékpárúthálózat fejlesztésével egyaránt javul a település belső közlekedése és a külső kapcsolatok. Nyíregyháza
felé teljes szakaszon kiépülő kerékpárút által erősödik a megyeszékhely környezetbarát közlekedési
kapcsolata.

3.1.4 Térségi szerepkör
Nagyhalász gazdasági-társadalmi vonzáskörzete kiterjed egyrészt a városi funkciók erősödése és
koncentrációja, másrészt a kedvező elérhetőségi viszonyok miatt. Az együttműködés a környező
településekkel kiegyensúlyozott térségi fejlődést eredményez. Nyíregyháza termelő vállalkozásaival
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szoros gazdasági kapcsolatok kialakításával Nagyhalász lehetőséget teremt a térség többi településén
élők számára is. Az M3 autópálya és egyéb nemzetközi közlekedési útvonalak közelségének
köszönhetően a határon túli gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok erősödnek.

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
3.2.1 Átfogó célok

Átfogó célja a város elhelyezkedését kihasználva a térség versenyképes gazdasági centrummá válni,
modern kisvárosi lakókörnyezet, valamint fejlett köz- és közösségi, szociális és munkaerő-piaci
szolgáltatásokkal is biztosítani a lakosság életminőségének javulását. Mindezek megvalósítása során cél
a fenntartható fejlődés figyelve a természeti erőforrások megtartására és a környezeti állapot
megőrzésére.

A jövőkép megvalósulását szolgáló átfogó cél három részre bontható:
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése: a gazdasági versenyképesség növelése,
kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet kialakulása és az értékteremtő foglalkoztatásbővítése, a
munkaképes korú lakosság versenyképes oktatása.
Magas életminőség biztosítása: a lakosság életszínvonalának, életfeltételeinek javítása megfelelő
szolgáltatások biztosításával és a társadalmi kohézió erősítésével. A kulturális örökségek és
hagyományok megőrzésével és a természeti adottságok kihasználásával az itt élők szabadidős és
rekreációs igényeinek a kielégítése.
Fenntartható város megteremtése: környezettudatos és energiahatékony működés városi,
vállalkozói és lakossági szinten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából.
1. ábra Nagyhalász jövőképének megvalósulását szolgáló három átfogó cél

Versenyképes helyi gazdaság

NAGYHALÁSZ
2030
Magas életminőség

Fenntartható város

A három átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásokra adott
válaszait. A versenyképes gazdaság átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő-piaci kérdéseket és a
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munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A magas életminőség átfogó
cél a város társadalmi, szociális problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A
fenntartható város megteremtése átfogó cél azt a fejlesztési irányt jelöli ki, amely a gazdasági és
társadalmi fejlődés feltételeinek javítása közben is kiemelt figyelmet fordít a környezeti állapot
megóvására.

3.2.1.1 Városi szintű középtávú tematikus célok
Az átfogó cél megvalósulásához az alábbi középtávú célok járulnak hozzá, amelyek ágazati bontásban
kerülnek meghatározásra:
Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
Térségi centrum szerepkör erősítése
A települési környezet és az infrastruktúra fejlesztése
Esztétikus Városkép kialakítása
A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja
Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése

3.2.1.2 T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
Nagyhalász jövedelemtermelő képességének javítása érdekében szükséges, hogy a helyi vállalkozások
munkahelymegtartó ereje rövidtávon megerősödjön, versenyképessége pedig hosszabb távon
javuljon. Ez biztosítja a foglalkoztatási szint növelését, a lakosság gazdasági aktivitásának emelését,
valamint a megfelelő és komfortos életminőség kialakítását. A város gazdasági potenciáljának növelése
a járás szempontjából is kiemelkedően fontos. Ennek érdekében tovább kell javítani az új betelepülő
vállalkozások fogadásának feltételeit, segíteni az Ipari Park betelepülését, továbbá új területek
bevonásával és feltárásával, elő-közművesítésével, barnamezős fejlesztésekkel biztosítani kell a
beruházásokhoz szükséges ipari területeket. Mindezeket intenzív önkormányzati befektetés-ösztönzési
tevékenységgel kell kiegészíteni.
Nagyhalász gazdaságában a helyi kis- és középvállalkozókis jelentős szerepet játszanak, amelyek
jelentős része a Városközpontban tömörül. Az önkormányzatnak – korlátozott lehetőségei mellett –
biztosítani kell számukra a megfelelő vállalkozói környezetet többek között magas színvonalú
infrastruktúra kialakításával, tanácsadással, együttműködések ösztönzésével.
A gazdasági potenciál szoros összefüggésben áll a helyi munkaerőpiac összehangolt keresletével és
kínálatával. A helyi gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítése, a munkanélküliség visszaszorítása,
a külső befektetők letelepítése, a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése az oktatás, valamint az
át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztése nélkül nem érhető el. Nagyhalász
gazdasági stabilizálása és diverzifikációja, a külső gazdasági körülmények, a növekvő technológiai
színvonalmegfelelő képzettségeket és képességeket, valamint infrastrukturális fejlesztéseket
követelnek. Ez csak az önkormányzat, az illetékes intézmények és munkaerő-piac szereplőinek szoros
együttműködésével valósítható meg. A fejlesztések eredményekéntkorszerű tudásbázissal rendelkező,
szakképzett és minőségi munkaerő-piaci potenciál jön létre, amelyelősegíti a gazdaság fejlődését és a
helyi munkaerőpiac sajátos problémáinak hatékonyabb kezelését a szakpolitikai irányvonalaknak
megfelelően.
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Fejlesztési prioritások:
Helyi vállalkozások munkahelymegtartó képességének növelése
Térségi mikrogazdaság kialakítása
Ipari park fejlesztése, vállalkozáskönnyítő infrastrukturális beruházások megkezdése
Lakosság átképzési lehetőségének biztosítása
Környezetbarát és energia-hatékony zöld város kialakítása
3.2.1.3 T2. Térségi centrum szerepkör erősítése

A vidéki kisvárosokat sújtó migráció másik fontos előidézője a központi szerepkör hiányával járó
csökkent szolgáltatás-kínálat. A városi népességcsökkenés megállításához, majd megfordításához
szükséges szerteágazó városi szolgáltatások biztosítása különösképpen az oktatási és egészségügyi
rendszer tekintetében. Az oktatási rendszer etalon-értékű fejlesztése migrációs célponttá teheti a
várost a gyermekes családok körében, továbbá hosszú évekre biztosítja a családok városhoz kötődését.
Az egészségügyi háló ellenben nem hozzáadott értéket képvisel, hanem elengedhetetlen feltétele
nagyobb népesség kialakulásának a városban, csakúgy, mint a megfelelő közbiztonság biztosítása. A
fentiek fényében fejlesztések szükségesek az oktatás és az egészségügy rendszerében, továbbá szükség
van a városban működő rendőrség és a tűzoltóság szolgálati feltételeinek javítására. A fent említett
városi szolgáltatások megfelelő elérhetőség biztosítása mellett hatékonyan és kedvezően alakítja a
város és a hozzá kapcsolódó térség viszonyát, ezáltal megnő Nagyhalász térszervező ereje.
Fejlesztési prioritások:
Városi szolgáltatások központosítása, elérhetőségük biztosítása
Oktatási rendszer feltételeinek javítása, minőségi fejlesztése
Egészségügy fejlesztése
Szociális ellátórendszer fejlesztése
Közbiztonság javítása
Információs infrastruktúra javítása

3.2.1.4 T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
Az egységes és esztétikus településkép kialakítása, valamint az életminőség környezeti feltételeinek
javítása nagymértékben hozzájárul Nagyhalász népességmegtartó erejének növekedéséhez.
A város szerkezetével és épületállományával kapcsolatos fejlesztések kiemelt célja a nyugodt városi
életforma hosszú távú felértékelődése. Ennek előfeltétele az épített környezet olyan fejlesztése, amely
összhangba hozza a város gazdasági-társadalmi-környezeti hatékonyságának növelését, az életminőség
javítását és a város karakterének megtartását. E cél megvalósítása magában foglalja a helyi identitás
erősítését a város karakterének feltárásával és fejlesztésével, a közterületek – mint a városi élet fő
helyszíneinek – humanizálásával. A kiegyensúlyozott településszerkezet érdekében a város minden
része fejlesztéseket igényel, amellyel megőrizhető a város hagyományos karaktere – a megfelelő
életminőség biztosításával párhuzamosan.

21

NAGYHALÁSZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A város kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében fontos, hogy az egymást zavaró funkciók (pl.
iparterület és lakóövezet) térben elkülönüljenek egymástól. Ennek érdekében a külterületen kijelölt
fejlesztési területeket megfelelő védőterülettel kell kialakítani és a várható közlekedési forgalmukat is
úgy kell megtervezni, hogy negatívan ne érintsenek lakóterületeket. A lakóterületek esetében
elsősorban az intenzívebb, de túlzsúfoltságot nem eredményező hasznosításra kell hangsúlyt fektetni
biztosítva ezáltal a fejlesztések és a (köz)szolgáltatások hatékonyságát, a negatív közlekedési hatások
minimalizálását, valamint a zöldfelületek visszaszorulásának megállítását. Jelentős népességnövekedés
elérése esetén érdemes új lakóterületek kiépítést megkezdeni. A belváros szolgáltatásainak
igénybevételét rugalmasabbá tehetné a funkciók térbeli elhelyezkedésének javítása.
További cél az épületállomány megújítása, amely esetében kiemelt szerepet játszik az alulhasznosított
és/vagy nem megfelelő műszaki állapotban lévő gazdasági és közfunkciókat betöltő épületállomány.
Ezen a területen a város hatásköre elsődlegesen a saját tulajdonában lévő ingatlanok rekonstrukciójára
terjed ki. A cél az, hogy a fizikai jellegű felújítások hozzájáruljanak az adott épület funkcióinak
megerősítéséhez, bővítéséhez, költséghatékony üzemeltetéséhez – megfelelő infrastrukturális alapot
biztosítva a köz- és humánszolgáltatások magas színvonalú ellátásához.
A helyi identitás újabb karakteres városképi elemek létrehozásával erősíthető. A városszerkezetben a
közterek és a zöldterületek ilyen elemnek tekinthetők. A közterületek revitalizálása a közterek tudatos
bővítését, minőségének emelését és „élettel telítését” jelenti, aminek eredményeként valódi közösségi
térként funkcionálhatnak.
A belső városi közlekedés fejlesztése az útminőség javítására és a környezetbarát közlekedési
megoldások elősegítésére irányul. A belvárosban kiemelt figyelmet kell fordítani a parkolási
kapacitások bővítésére, különösen a nagy forgalmú intézmények és kereskedelmi egységek esetében.
A gyűjtőutak fejlesztése multiplikátor hatásként elősegíti a környező területek feltárását és gazdaságitársadalmi felértékelődését is – figyelembe véve az érintett városrészek elsődleges lakó- vagy
gazdasági funkcióját. A környezetterhelés csökkentése miatt fontos a belterületi kerékpárút-hálózat
bővítése és folyamatos karbantartása. A közlekedésbiztonság javítása érdekében további járdák
kiépítése és a meglévők megfelelő állapotának fenntartása szükséges.
A fogyasztók közmű ellátásának javítása infrastruktúrájának fejlesztése kiemelten fontos fenntartható
fejlődés biztosítása érdekében a fejlesztések megvalósításánál.
Fejlesztési prioritások:
Önkormányzati úthálózat minőségi fejlesztése
A város elérhetőségének javítása
Parkolóövezet kialakítása
Sport és rekreáció feltételrendszerének javítása

3.2.1.5 T4. Esztétikus Városkép kialakítása
Egy esztétikus városkép nagyban hozzájárul a város karakterének kialakításához, adott esetben
megőrzéséhez. Ez a városvezetés szerint elsődleges fontosságú a népességszám megőrzéséért és
későbbi kibővítéséért folytatott harcban. A fejlesztési program legfontosabb eleme a belváros épített
környezetének minőségi kialakítása, mely élvezhetővé teszi azt a helyi lakosok, valamint az idelátogató
turisták számára. Kedvező helyet teremt vendéglátóhelyek, kereskedelmi és szolgáltató egységek
elhelyezéséhez. Így támogatja a város gazdaságfejlesztési és térségi centrum elképzelését egyaránt. Az
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élhető környezet megteremtésében nagy szerepe van a zöldfelületek megfelelő arányának
kialakításának, ezért a városban tervezett fejlesztések sehol nem eredményezik a város környezeti
állapotbeli károsodását, ezzel ellentétben a zöldfelületek intenzívebb alkalmazása várható.
Fejlesztési prioritások:
Városközpont forgalomterhelésének enyhítése
Épített környezet értékeinek megóvása
Zöldfelületek arányának javítása
Rendezvényhelyszínek kialakítása

3.2.1.6 T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja

Nagyhalász dinamikus felzárkózását és fejlődését nagymértékben meghatározza a hátrányos helyzetű,
főként roma lakosság viszonylag nagy aránya. Ahhoz, hogy a város hosszú távon növekedési pályára
álljon, elengedhetetlen a hátrányos helyzetű lakosság problémáinak átfogó kezelése és társadalmi
integrációja.
A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítását és életminőségének emelését célozza meg
az Antiszegregációs Program, ami jóllehet elsősorban az érintett szegregátumra vonatkozik, de
természetesen ezek az intézkedések kiterjeszthetők és kiterjesztendők a város más részein élő
hátrányos helyzetű lakosokra is.
A cél Nagyhalász leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek
következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek,
melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek
felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi
befogadásukat. Szociális városrehabilitációs projektek megvalósításával cél, hogy a szegregátumok
integrálódjanak a települési szövetbe.

Fejlesztési prioritások:
lakhatási feltételek javítása,
magas minőségű és a szükségletekhez igazodó oktatás biztosítása,
egészségügyi állapot javítása és prevenció,
a célcsoportra szabott közösségi programok és szociális szolgáltatások biztosítása,
a foglalkoztathatóság javítása.
társadalmi mobilitás megvalósítása

3.2.1.7 T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése
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Nagyhalász számára az elkövetkező évek egyik fontos kihívása, hogy miként tudja mérsékelni a fosszilis
energiahordozóktól való külső függőségét. Ennek elsődleges eszközei az energiahatékonyság növelése,
valamint a megújuló energiaforrások széleskörű használata. A város célja tehát a fenntartható fejlődés
jegyében az épített környezet energiahatékonysági szempontú fejlesztése, továbbá az alternatív
energiaforrások felhasználása az energiagazdálkodás szerkezetváltásának elősegítése érdekében mind
a közintézmények, mind a lakófunkciójú épületek esetében. Mindezek mellett kiemelt cél a
szemléletformálás a fenntartható, a környezetet nem károsító fogyasztási minták elterjesztése
érdekében.
Fejlesztési prioritások:
az önkormányzati intézmények napelemekkel történő ellátása
e-mobilitás (önkormányzat gépjárműparkjának fejlesztése)
Földhő alapú fűtési rendszerek kialakítása az önkormányzat intézményeiben
Biomassza hasznosítás

3.2.2 Városrészi szintű területi célok

Nagyhalász városvezetése a feljebb vázolt átfogó stratégiai célokat közép-hosszú távon, több fázisban
tartja megvalósíthatónak. Ezek szerint amennyiben a stratégiai célt 10-15 év távlatában tekintjük
irányadónak, úgy az ennek megvalósulását támogató részcélok ennél rövidebb idő alatt 6-8 éven belül
teljesíthetők. A városrészek meghatározásánál igyekeztünk a kisváros azon főbb részeit lehatárolni,
amelyek funkcionalitásukat tekintve is önálló egységként működnek. Ezek alapján Nagyhalászt négy
városrészre osztottuk, melyek egyenként rendelkeznek stratégiai célkitűzésekkel, így illeszkedvén a
városi átfogó cél stratégiai hierarchiájába. Annak ellenére, hogy ezeket a célokat az adott városrész
esetében a városvezetés 6-8 év alatt tartja megvalósíthatónak, az erőforrások korlátozott volta miatt
nem reális az az előrejelzés, mely az összes városrészi cél középtávú megvalósulásával, és ezáltal a
teljes városi célkitűzés idő előtti végrehajtásával számol. Fontosnak tartottuk, hogy a jövőben
esetlegesen bekövetkező előre nem látható események ne legyenek végzetes hatással a város
stratégiájára, ne eredményezzék annak időtávon belüli teljesíthetetlenségét. Ennek eredményeként az
egyes fejlesztések és irányvonalak nincsenek egyértelműen egy adott időtávhoz rendelve
megvalósításuk ideje szerint, melyet a stratégia rugalmassága kíván meg. Ezen logika mentén haladva a
jelen stratégia alapjául a fejlesztések prioritásai állnak, melyek a rendelkezésre álló források adta
tempóban vezeti a várost a korábban megfogalmazott célállapot felé.
A városrész specifikus fejlesztési célok referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi
fejlesztésekhez. Ennek megfelelően olyan kérdésekre is választ adnak, mint a településrész funkcionális
fejlesztési iránya, a területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági
környezetének fejlődési irányai.
Összességében az alábbi megállapítások tehetők:
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Funkcionálisan a belvárosban indokolt a helyi és térségi köz-, közösségi- és humán
közszolgáltatások befogadása, a lakóövezet városrészben a lakófunkciók erősítése, a külterületi
övezet pedig a nagy volumenű ipari, termelő és szolgáltató egységek megtelepedésére
A város teljes területén szükség van az egyéni és közösségi közlekedést segítő fejlesztésekre,
valamint ezek összehangolására.
A helyi és kistérségi közigazgatási és humán közszolgáltatási funkciók megerősítése a település
méretéből adódóan a belvárosra koncentrálható. A közszolgáltatási és közfeladat-ellátási
rendszer optimalizálásának, gazdaságilag is hatékonnyá teheti a városi és térségi feladatok
ellátásnak működését.
A szegregációban érintett területeken a szociális gondoskodás fokozására, és a társadalmi,
illetve munkaerő-piaci integráció ösztönzésére, illetve az eddig megvalósult lakókörnyezet
fejlesztések fenntartásának biztosítására kell hangsúlyt helyezni.
A falusias beépítésű utcákban az intenzívebb, de zsúfoltságot nem eredményező
területhasznosítást kell előtérbe helyezni, ami a közművek jobb kapacitás kihasználását is
lehetővé teszi.
A városi peremterületek adhatnak helyet a nagy területigényű logisztikai tevékenységeknek,
nagykereskedelemnek.
Az ipari funkciók fogadására a közlekedési szempontból frekventált, és alacsony lakosságszámú
peremterület alkalmas
Szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek volumene, hatóköre és célcsoportja
értelemszerűen városrészenként különböző (pl. más típusú közösségi terekre van szükség a
belváros, és a lakóövezeti terület esetében).
A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a lakóövezetekben a
közparkok megújításával valósítható meg.
Mindezek a megállapítások a városrészi célok hátterét és kontextusát alkotják, ami hozzájárul ahhoz,
hogy a városrészek közötti életminőségbeli különbségek a konzisztens célok megfogalmazásával és
megvalósításával csökkenjenek, ugyanakkor a városi feladatok ellátása is hatékonyabbá váljon.
A városrészi célok a következők:
Városközpont
Modern, környezetbarát mikro-térségi központ kialakítása a közösségi, közigazgatási,
humáninfrastruktúra és gazdasági funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk
biztosításával.
Lakóövezet
Fejlett lakókörnyezet kialakítása és az életminőség javítása a város népességvonzó és megtartó
képességének növelése érdekében.
Külterület
A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében, a társadalmi esélyegyenlőség
feltételeinek megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével a Homoktanya-külterület
lakosságának nagyobb mértékű integrálása Nagyhalász társadalmi-gazdasági folyamataiba.
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3.2.2.1 Városközpont

A városközpont magában foglalja a város legfontosabb intézményeit, a legfontosabb ellátórendszereit,
továbbá rendkívül domináns szolgáltató szerepköre. Ez alapján kijelenthető az akcióterületről, hogy
földrajzi elhelyezkedése és funkciója tekintetében a település közösségi-társadalmi és gazdasági
súlyponti területe. Az akcióterület koncentrálja azokat a beavatkozásokat, amelyek a város középtávú
fejlesztési stratégiájában elsőbbséget élveznek. Az akcióterület intézményi és funkcióellátottságát az
alábbi táblázat foglalja össze.
A városrész Nagyhalász központi terülte, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan az olyan funkciók
fejlesztése áll, amelyek a város teljes lakossága számára relevánsak, a járási központ szerepből
adódóan elvárhatóak, továbbá a város és térsége számára pozitív társadalmi hasznosságúak és ily
módon elősegítik a térség dinamizálódását.
A célok elérése érdekében a városrész funkcióinak erősítése szükséges. A város térségi szerepkörének
kiteljesedését, valamint a fenntarthatóságot leginkább a közfunkcióknak a városrészben történő
koncentrálása – elsősorban többfunkciós szolgáltató terek kialakításával –, illetve ezek
megközelíthetőségének városi és térségi szintű biztosítása segíti elő. Mindez a városközpont vegyes
használatának megtartását ösztönzi, amelyen belül hangsúlyos szerepet kapnak a magán és
közszolgáltatási tevékenységek, a rendezvény helyszínként és rekreációs, szabadidős közösségi térként
funkcionáló közterek, és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.
3.2.2.2 Lakóövezet
A szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterület az Antiszegregációs Program alapján
meghatározott 6 szegregált terület közül az 5 legproblémásabb területet tartalmazza. A pályázati kiírás
feltételeit figyelembe véve a megadott indikátorok alapján a lakóövezet akcióterület jogosult
területnek minősül szociális típusú városrehabilitációs fejlesztés megvalósítására.
Városrészi cél: A lakóövezetben élők jelenlegi és jövőbeli életminőségének javítása, a lakóövezet vonzó
legyen az itt élők és az újonnan betelepülő lakók számára.
A szegregált területeken alkalmazott stratégiája a megtartás, azon belül a rehabilitáció. Ezzel
párhuzamosan pozitív irányú változás csak a társadalmi integrációt, re integrációt szolgáló komplex
eszközök – munkaerő-piac, oktatás, szociális hozzáférés, társadalmi kirekesztettség csökkentése következetes, hosszú távú, fókuszált alkalmazásától várható, amelyet az eddigi hazai és külföldi
tapasztalatok is bizonyítanak.
Az általános cél egyrészről, hogy a szegregált területen élők életminősége, ezen belül a lakhatási
körülmények, a foglalkoztatási és képzettségi mutatók javuljanak, az itt élők egészségtudatos
magatartása kialakuljon.
Alapvető célkitűzés másrészről, hogy a szegregált terület fejlesztése járuljon hozzá a város gazdasági
potenciáljának kihasználásához, a terület szervesen integrálódjon a Város szövetébe.
3.2.2.2 Külterület
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A városrész egy külterületi, Nagyhalászhoz tartozó tanya, amely jelenleg erős lakófunkciókat és
mezőgazdasági/gazdálkodási funkciókat koncentrál. A városi önkormányzat fejlesztési tervében a
városrészben a lakófunkciók erősítését célozza, illetve a városrész kapcsolatát szeretné erősíteni a
belterületi városrészekkel. Ebből adódóan Nagyhalász Város Önkormányzata középtávon fejlesztési
beavatkozásokat tervez, vagyis egy fejlesztési gócpontként jelölhetjük ki. A fejlesztési célok itt jóval
kisebb volumenűek, mint a másik két városrészben.

Már korábban az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítésekor is a prioritások
meghatározásában két alapvető igény érvényesült; ezek a legsúlyosabb problémák megoldását,
valamint a város számára legkedvezőbb beavatkozások végrehajtását jelentik.

A fenti logika fényében a városvezetés kiemelt fontosságúként kezeli a városban sajnálatosan kialakult
szegregátumok kezelését, azok többi városrészhez való felzárkóztatását. Ennek megoldása szociális
városrehabilitáció, vagy egyéb szociális célú integrált programok keretein belül lehetséges. Jellemzően
zöldövezeti és infrastrukturális fejlesztések színhelye a szegregátum, mely kiegészül a területen
működő szociális szervezetek tevékenységének megfelelő összehangolásával, esetleg önkormányzati
célprogramok bemutatásával.
A második stratégiai főcsoport a város számára legnagyobb haszonnal kecsegtető fejlesztések
kivitelezése. Már az IVS készítésekor világossá vált, hogy a legégetőbb fejlesztési igények a
városközpontban mutatkoznak. Ez jelen dokumentumban is elfogadható elsődleges célként, hiszen
rendkívül komplex hatása révén csaknem az összes stratégiai részcél felé mozdítja a város helyzetét. A
fejlesztés eredményeként javul a város megítélése a helyi lakosság szemében, valamint a
vonzáskörzetben élők esetében is kedvező hatások várhatók. Ez pozitívan hat a város migrációs
viszonyaira, mely jelentős hatást gyakorol a városi gazdaságra a kereskedelmen keresztül. A
városközpont fejlesztése a kereskedelmi egységek fejlesztésével továbbra is számol. A megnövekedett
forgalom és népesség tovább javítja a város megítélését befektetők esetében, így nagyobb esély
mutatkozik, nagyobb, tőkeerősebb, jelentős foglalkoztatást felmutató iparágak betelepülésére, ezáltal
a munkanélküliség okozta problémák enyhülése várható.
A városközpontban fontossági sorrendben ez után következők a gépjármű-forgalmat befolyásoló
fejlesztések, valamint a humán infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek.

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
A megvalósítandó városrészi célkitűzések hozzájárulnak a város középtávú tematikus céljainak
teljesüléséhez. A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a településfejlesztési koncepcióban
felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő ábrák összefoglalóan mutatják be a tematikus és területi célok közötti összefüggéseket.
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4. táblázat Nagyhalász városfejlesztési célrendszere

Jövőkép

Nagyhalász épített környezetének esztétikus megújításával, valamint diverzifikált városi szolgáltatás-kínálatával migrációs központtá válik. A pozitív
migrációs hatások tovább erősítik a város gazdaságát. A kereslet növekedésével javul a helyi vállalkozások versenyképessége, jövedelemtermelő
képessége, ezáltal jelentősen csökken a munkanélküliség.
A városban élénk kulturális élet bontakozik ki, mely hozzájárul egy karakteres lakók számára értékelhető városi termék kialakulásához.

Átfogó cél

Versenyképes helyi gazdaság megteremtése: a
gazdasági versenyképesség növelése,
kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet kialakulása
és az értékteremtő foglalkoztatásbővítése, a
munkaképes korú lakosság versenyképes oktatása.

Fenntartható város megteremtése:
környezettudatos és
energiahatékony működés városi,
vállalkozói és lakossági szinten a
klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás céljából.

Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása

Térségi centrum szerepkör erősítése

A települési környezet és az
infrastruktúra fejlesztése

Esztétikus Városkép kialakítása

A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja

Az energiahatékonyság növelése és a
megújuló energiaforrások használatának
terjesztése

Tematikus
célok

Városrészi
célok

Magas életminőség biztosítása: a lakosság
életszínvonalának, életfeltételeinek javítása megfelelő
szolgáltatások biztosításával és a társadalmi kohézió
erősítésével. A kulturális örökségek és hagyományok
megőrzésével és a természeti adottságok kihasználásával az
itt élők szabadidős és rekreációs igényeinek a kielégítése.

V1. Modern, környezetbarát mikro-térségi központ
kialakítása a közösségi, közigazgatási,
humáninfrastruktúra és gazdasági funkciók és
szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk
biztosításával.

V2. Fejlett lakókörnyezet
kialakítása a város népességvonzó
és megtartó képességének
növelése érdekében.

V3 A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében,
a társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével és
a lakókörnyezet fejlesztésével a Homoktanya-külterület
lakosságának nagyobb mértékű integrálása Nagyhalász
társadalmi-gazdasági folyamataiba.
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5. táblázat A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

T1. Stabil, fejlődő
gazdaság
feltételeinek
javítása

T2. Térségi
centrum szerepkör
erősítése

T3. A települési
környezet és az
infrastruktúra
fejlesztése

V1. Városközpont
V2. Lakóövezet
V3. Külterület

Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia
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T4. Esztétikus
Városkép
kialakítása

T5. A hátrányos
helyzetű lakosság
komplex
felzárkóztatása és
társadalmi
integrációja

T6. Az
energiahatékonyság
növelése és a
megújuló
energiaforrások
használatának
terjesztése

4. A megvalósítást szolgáló beavatkozások
4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása
Az akcióterület azon területeket jeleníti meg, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően
befolyásoló pozícióban van, tehát vagy szabályozási eszközzel, vagy közvetlen pénzügyi befektetéssel
részt vesz a fejlesztésben, vagy alapvetően meghatározza annak sikerességét. Az akcióterületek a
városrehabilitáció sejtjei. Minden egyes városfejlesztési akcióterületet ki kell jelölni, amellyel
kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez a város. Nagyhalász esetében három
akcióterület került lehatárolásra, amelyek területileg nem egyeznek meg városrészekkel.
Nagyhalász Város Önkormányzata városfejlesztési tevékenységei során arra törekszik, hogy az EU által
finanszírozott városrehabilitációs programokon kívül is az elérhető legtöbb támogatási forrást
mozgósítani tudja a város kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Az önkormányzat a városi és
városrészi célok teljesítéséhez kapcsolódó projektek maradéktalan végrehajtására törekszik, ami által
csökkenthetők a városon belüli területi különbségek, javíthatóak a szegregációs mutatók.
A 2007-2013 között megvalósuló Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokban jelentős
szerepet kap a városok fejlesztése, a következő uniós költségvetési időszakban még inkább
felértékelődik ezeknek a programoknak a szerepe. Az Európai Unióban a városrehabilitációs
programok rendkívül hangsúlyosak, mivel a városfejlesztés a területfejlesztés egyik meghatározó
pólusa. Komplex, integrált városrehabilitáció megvalósítására a 2007-2013-as programozási
időszakban két forrás áll rendelkezésre:
funkcióbővítő integrált településfejlesztés
szociális városrehabilitáció
Nagyhalász számára mindkét településfejlesztési programban való részvételre nyílik lehetőség. A
városrehabilitációs programok jelentik a jelenlegi pályázati rendszerek közül az egyetlen forrást,
amellyel komplex módon rehabilitálható a város egy jelentősebb része, városrésze. A Regionális
Operatív Program keretében meghirdetett városrehabilitációs konstrukció célja, hogy integrált,
szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi
és alközponti területei, valamint lakóterületei.
Nagyhalász esetében az akcióterületeknek kijelölésében az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
A város fejlesztési stratégiai irányaihoz igazodó, fejlesztési gócpontokhoz kötődő akcióterület
lehatárolási elv: Kizárólag azokat a területeket jelöltük ki akcióterületként, ahol a fejlesztési
beavatkozások (projektek) koncentrálódnak. Ez többségében azt feltételezte, hogy vagy az
önkormányzat, vagy a magánszektor vagy bizonyos önkormányzati intézmények döntési pozícióban
vannak az adott terület fejlesztését illetően. Ebből eredően a kertvárosi városrészek többségében
kimaradtak az akcióterületekből, mivel itt nem koncentrálódtak egyik oldalról sem fejlesztéspolitikai
feladatok, illetve a kertvárosi tömbökben kizárólag magántulajdonban lévő kertes házak vannak.
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Homogén, sajátos profillal rendelkező területek kijelölése akcióterületként: Egyértelműen
körvonalazódnak azok a területek, amelyek sajátos szerepük, funkciójuk és helyük miatt önálló
akcióterületek alkotnak.
A település szerkezeti tervének figyelembe vétele: Külön vizsgáltuk mindegyik akcióterület
kijelölésekor, hogy a szerkezeti terv milyen terület-felhasználást irányoz elő, illetve milyen kategóriába
sorolja.
Jogosultsági szempontok figyelembe vétele: A városrehabilitációt célzó pályázati kiírások előírnak
bizonyos jogosultsági kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie az akcióterületnek. Másak a
jogosultsági kritériumok a városközpontnál és más a kritériumrendszer a városi alközpontok esetében.
Azok az akcióterületek, amelyre szociális város rehabilitációt kívánnak megvalósítani szintén más
mutató rendszert követel.
Nagyhalász 2013-2020 között fejlesztendő akcióterületei:
1. Városközponti akcióterület – kékkel jelölt
2. Lakóövezeti akcióterület (szociális városrehabilitációval érintett akcióterület) – sárgával jelölt
3. Homoktanya akcióterület – lilával jelölt
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3. térkép Nagyhalász tervezett akcióterületei

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló
bemutatása
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a célok eléréséhez szükséges legfontosabb
beavatkozásokat. Az ITS operatív jellege ugyanakkor nem jelenti azt, hogy részletesen kidolgozva
tartalmaznia kell a megvalósítandó projekteket, elegendő, ha a stratégia a tervezett fejlesztések
vázlatos bemutatására szorítkozik.1
1

Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 elkészítéséhez
(Belügyminisztérium, 2015. 03. 11.)
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Az ITS keretében azonosított projekttípusok (az akcióterületi fejlesztéseken kívül) az alábbiak:
Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik
valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg,
valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően
nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának
vagy azok hatásai érvényesülésének.
Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó fejlesztéseket
tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,
és a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed.
Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések.
A tervezett beavatkozások jelenleg ismert részleteit (pl. lehetséges tevékenységek, becsült
költségvetés, indikatív ütemezés) a következő fejezetek tartalmazzák azzal az előfelvetéssel, hogy ezek
a projektkidolgozás későbbi fázisaiban kerülnek pontosításra, véglegesítésre. Kulcsprojektek
Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek vagy egyéb projektek, az átfedések
erősítik a tervezett fejlesztések közötti kapcsolódást, szinergiát.

4.2.1 Lakóövezet-szociális városrehabilitáció AT

Nagyhalász kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészében olyan beavatkozás-csomag
szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait, valamint az itt élők
munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit – összhangban az Antiszegregációs
programmal:
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3. térkép Nagyhalász Szociális Városrehabilitáció Akcióterület

Akcióterületi fejlesztések:

1

2

3

Arany János 79. sz. alatti iskolánál tetőhéjazat csere a régi könyvtár épületén
A fejlesztés helyszínén található épületegyüttes felújításából már csak a régi könyvtár
épületének tetőhéjazata maradt ki. A projekt keretében ez a beruházás valósul meg, ezáltal
kialakul az épületek esztétikus és egységes képe
Vállalkozói-szolgáltatói inkubátorház meglévő épület felújításával, átalakításával
A fejlesztés helyszínén található épületegyüttes jelenleg magántulajdonban van, ennek
megvásárlását követően tervez az önkormányzat egy elsősorban szolgáltatókat befogadó
inkubátorházat kialakítani.
Szociális bérlakások kialakítása
A korábbi szociális városrehabilitáció során létrehozott szociális bérlakások megvalósításával
világossá vált az önkormányzat számára, hogy ilyen jellegű bérlakás állományra van igény,
sőt a túljelentkezés mértéke arra világított rá, hogy további bérlakás kapacitás létrehozása is
indokolt. A projekt keretében a már kialakított társasház környezetében további társasházak
kialakítását tervezi az önkormányzat, melyek lakásait részben szociális, részben piaci alapon
tervezi bérleményként hasznosítani.
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4

5

6

7

8

9

Csuha Antal Iskola bővítése
A projekt keretében a Csuha Antal iskola bővítése valósul meg, melynek eredményeképpen a
középfokú oktatás valamennyi évfolyamának is helyet fog biztosítani az épület
Pusztatemplom utca és Hunyadi út szélesítése felújítása+csapadékvíz elvezetés felújítása
A projekt keretében a két utca felújítása és szélesítése valósul meg, igazodva ezzel a
gépjárművek általi megnövekedett igénybevételhez. A fejlesztés kiegészítéseként a
településen szisztematikusan megvalósuló csapadékvíz elvezetési hálózathoz történő
csatlakozás is megvalósul a két út mellett csapadékvíz elvezető árok kialakításával.
Közösségi ház, közösségi tér kialakítása
A közösségi ház szolgálna háttérként a szociális városrehabilitáció keretében megvalósuló
tevékenységek elvégzéséhez. A közösségi ház emellett olyan funkciókat is el lát majd,
amelyek az itt élő lakosság felzárkóztatását szolgálja. A ház rendelkezni fog egy nagyobb
közösségi teremmel, konyhával, krízisszobával, irodával, mosókonyhával és tanuló szobával,
emellett teleházként is funkcionál majd.
Kondipark a tervezett közösségi ház környezetében
A szegregált településrészen jelenleg nem található kondipark, azonban az önkormányzat
erre vonatkozóan magas érdeklődéssel találkozott. A közösség fejlesztése érdekében a
projekt aktívan kapcsolódik a közösségi programokhoz, a szociális nevelés és társas
együttélés alapvető szabályainak betartása mentén közösségfejlesztő hatású, emellett az itt
élők testi egészségének fejlődését is szolgálja.
Középkori templom feltárása (látogatható rom)
A pusztatemplom út végén található egykori templom maradványa ma már csak nehezen
értelmezhető a laikusok számára. A területtel az önkormányzat célja, hogy egy kulturális
turisztikai célpontot hozzon létre a településen. A projekt keretében a templom megmaradt
részeinek feltárásával és részbeni rekonstruálásával egy látogatható rom és interaktív
bemutató tér kialakítását tervezi az önkormányzat. A fejlesztéssel a terület végleges
rendezése, parkosítás, minőségi közterület fejlesztés is megvalósul.
Római katolikus templom komplex felújítása
A projekt keretében a jelen állapotában felújítás után kiáltó római katolikus templom
kerülne megújításra. Ennek keretében megtörténik az épület teljes küldő és belső felújítása,
illetve környezetének rendezése, parkosítása.

Az önkormányzat és partnerei a múltban is és jelenleg is minden lehetőséget megragadott és
megragad annak érdekében, hogy csökkentse a szegregációt, és elősegítse a mélyszegénységben élő
lakosok társadalmi felzárkózását. A tevékenység már az IVS – ben és a jelenleg elkészítés alatt álló ITS –
ben is megfogalmazásra került, a folyamat következő lépése jelen projekt előkészítése volt, melynek
keretében javítani kívánják a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a szegregációt a városban azért,
hogy javítsák a település versenyképességét.
Ennek érdekében a következő jövőkép került megfogalmazásra:
Nagyhalász leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek
következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek,
melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek
felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi
befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a
szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. Ennek érdekében olyan akcióterület került
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kijelölésre, mely a város három olyan szegregátumát magában foglalja magában, ahol a város
korábban már sikeres szociális város-rehabilitációt hajtott végre.
Fontos kiemelni, hogy a város más részein is találhatóak szegregált területek, azonban a
legmeghatározóbb gócpontok jelen pályázat keretében körülhatárolt akcióterületen találhatóak.
Az akcióterület lehatárolásában az is fontos szempont volt, hogy a korábban ebben a városrészben
megvalósított város-rehabilitáció inkább társasházi bérlakások kialakítására és környezetére valamint
kisebb részben közösségi funkció, nagyobb részben városi funkció fejlesztésére koncentrálta
tevékenységeit, így kevésbé fókuszált a szegregátumokban élők lakhatási integrációjának
előkészítésére. Ez pedig fontos kérdés, amivel jelen pályázati felhívás is kiemelt célként foglalkozik. A
cél elérése érdekében a város tervezi a TOP-4.3.1-16 kódszámú kiírás keretében a lakhatási integrációs
tevékenység megvalósítását is.
A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja:
szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése,
képessé tevése a társadalmi felzárkózásra;
közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy
keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó
képességét;
antidiszkriminációs program megvalósítása a társadalmi befogadás feltételeinek
megteremtése, illetve a városi lakosság kohéziójának erősítése érdekében;
az alacsony küszöbű szociális ellátások személyi feltételeinek, és a folyamatos mentorálás,
valamint jelenléten alapuló szociális munka biztosítása a célcsoport felzárkózásának
elősegítése érdekében a korábbi programok folytatásaként;
a helyi támogató csoport, valamint további civil és egyházi partnerek bevonásával a társadalmi
felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása, a program iránt elkötelezett és motivált
tagokból álló HTCS felállítása;
a fizikai infrastruktúra (közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) és a szegregátumokban az
utcaképek minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, a szegregált terület
bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő integrációja érdekében;
A TOP-5.2.1 projekt keretében tervezett tevékenységek
Folyamatos szociális munka
Ezen tevékenység keretében egyrészt szociális munkások, egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását
tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú
szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi tervezés eszközével aktív, önsegítő tevékenységet
lát majd el az akcióterületen, a Multifunkcionális Szolgáltató Központban, majd később az új közösségi
házban. Az aktív, terepen történő szociális munkát a projekt fizikai megkezdésétől tervezzük elindítani,
melynek alapja a bizalmi kapcsolat kiépítése a célcsoporttal. A szociális munkát a Multifunkcionális
Szolgáltató Központban, majd később az új közösségi házban kívánjuk működtetni.
A foglalkoztatás elősegítése
A foglalkoztatás elősegítése keretében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységet
kívánunk megvalósítani:
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üzemlátogatások,
munkaerőpiaci tréningek, munkaerőpiaci képzések
kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése
Gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése
A gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük:
Multifunkcionális Szolgáltató Központban, majd később az új közösségi házban tanoda jellegű
foglalkozások;
sport és táncfoglalkozások;
Családokra koncentráló fejlesztési tevékenység (pl. Baba-Mama Klub, MesÉd program)
Egészségfejlesztési akciók
Egészségfejlesztési akciók keretében a szegregátumokban egyrészt az egészségügyi ellátórendszerrel
együttműködve egészségügyi szűrőbusz programot indítunk komplex szűrések megvalósítására,
valamint a prevenció és az egészséges életmódra nevelés érdekében egészségügyi szakemberek
bevonásával rendszeres tanácsadást kívánunk megvalósítani
Tanácsadások biztosítása a célcsoport részére
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi, illetve egyéb tanácsadásokat tervezünk a
célcsoport számára
Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok megvalósítása keretében egyrészt a
polgárőrség, a rendőrőrs, illetve más helyi szereplők bevonásával elkészült bűnmegelőzési és
balesetmegelőzési stratégia alapján a pályázati támogatás segítségével tervezünk bűnmegelőzési
akciókat megvalósítani

A TOP-4.3.1 projekt keretében tervezett tevékenységek

Lakhatási integráció
2 db 1 lakásos, és 1 db 1 lakásos szociális bérlakás építése a település központi területének egy részét
is magában foglaló beavatkozási területen a lakhatási mobilizációhoz szükséges infrastruktúra
megteremtése érdekében.
Közösségi épületek kialakítása, fejlesztése
Közösségi ház kialakítása oly módon, hogy alkalmassá váljon nem csak kis, hanem közepes méretű
közösségi programok megtartására is, valamint az életvezetési tanácsadó programok megvalósításához
alkalmas infrastruktúra megteremtése. Ezen túlmenően a közösségi ház környezeténekfejlesztése is a
projekt részét képezi.
Szociális irodák kialakítása
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A TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 kódjelű projekt keretében foglalkoztatott Szociális segítők és a Roma
Kisebbségi Önkormányzat irodájának kialakítása
Közlekedésfejlesztés
Az akcióterület hiányos vagy leromlott közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése útfelújítással és
szélesítéssel a Pusztatemplom utcán, Petőfi téren, Petőfi utcán, és Hunyadi utcán. Ezen túlmenően
járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány felújítás a Hunyadi és Bocskai út között.
Közbiztonság javítása
A tevékenység keretében az akcióterület frekventáltabb és közbiztonság tekintetében kritikusabb
pontjain térfigyelő kamerák kihelyezését tervezi az önkormányzat

4.2.2 Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció Akcióterület
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4. térkép Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció Akcióterület

Nagyhalász belvárosában az elmúlt években már számos fejlesztés történt, de ezek nem kezeltek
minden problémát a funkcionalitás, az épített környezet, a közlekedés és a zöldfelületek
szempontjából egyenlő mértékben. Az akcióterület Nagyhalász központi területe, fejlesztésének
fókuszában ebből adódóan olyan funkciók erősítése áll, amelyek a település teljes lakossága számára
relevánsak, és a térségi hatókörű funkciókból adódóan elvárhatóak. A belvárosi területek
megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan Városközpont megteremtése,
amely
egységes arculatú ugyan, de figyelemmel a településkép heterogenitására
sajátos szerkezetét megőrzi,
biztosítja a modern kisvárosi életformát,
közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai továbbá egyházi szempontból
funkcionálisan megerősödött.
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A fentieknek megfelelően a gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztést a
Városközpontban az alábbi fő tevékenységek szolgálják:

1

Városi Sétány (Zöld Város) kialakítása
A projekt címéből is látható, hogy a projekt a funkcióbővítő városfejlesztést célozza meg.
Olyan városi tér létrehozása a célja, mely nem pontszerű felújítására fókuszál, hanem
komplexen fejlesztve egy sétálható új belvárosi teret hoz létre. A fejlesztés a település két,
egymástól nem messze elhelyezkedő általános iskoláját kívánja összekötni egy gépjármű
forgalomtól elzárt sétaúttal. A sétaút mentén tájékoztató és oktató táblákat tervez az
önkormányzat a település állat és növényvilágának bemutatásával, valamint interaktív táblák
elhelyezését is megvalósul.

2

Új igazgatási centrum és multifunkciós szolgáltató tér kialakítása
A projekt keretében egy közigazgatási és szolgáltató centrum valósulna meg, ahol a
polgármesteri hivatal mellett számos szolgáltatás (pl: bank, biztosító, falugazdász) egy helyen
lenne elérhető, kialakítva ezzel egy modern és funkcionális városközponti tömböt

3

Új főtér kialakítása az új igazgatási centrum környezetében
A fejlesztés keretében az új igazgatási központhoz méltó modern környezet kialakítását
tervezi az önkormányzat, mely közösségi térként is szolgálhat a lakosság számára valamint
rendezvényhelyszínként is funkcionálhat

4

Felnőtt háziorvosi körzetek kialakítása a gyermekorvosi rendelő környezetében
Ezzel a fejlesztéssel az egészségügyi szolgáltatás gócpontja alakul majd ki a településen, a
jelenlegi állapothoz képest modernebb és komfortosabb környezetben történik majd a
háziorvosi praxisok üzemeltetése.

5

Kondipark a kormányablak mellett
Jelenleg a településen nem található kondi park, viszont a több környékbeli településen már
kialakítottak ilyen szabadidős létesítményeket és a lakosság részéről is mutatkozik igény ilyen
jellegű fejlesztésekre. A beruházással a kormányablak melletti jelenleg funkció nélküli
területen létesülne egy kondipark, ami a fiatal és felnőtt lakosságot egyaránt kiszolgálná és
hozzájárulna a lakosság egészséges életviteléhez.

6

Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet rekonstrukciója
A fejlesztéssel a Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Intézet rekonstrukciója
valósul meg

7

Művelődési Ház belső (-külső) korszerűsítése
A fejlesztéssel a művelődési ház belső átalakításával új funkciók; kézművesbolt és kreatív
műhely létrehozását tervezi az önkormányzat. Emellett az épület külső korszerűsítése is
időszerűvé vált

8

Csuha - Kállay kúria rendezvény központ
A jelenleg könyvtárként funkcionáló épület egy új funkciót kapna, mellyel sokkal inkább
kihasználhatóak lennének az épület adottságai, ugyanakkor gazdasági funkcióként, mint
rendezvényhelyszín hozzá is tudna járulni az önkormányzat üzemeltetési bevételeihez. A
könyvtár funkciója a jelenlegi polgármesteri hivatalba költözne át az új igazgatási centrum
kialakítását követően.
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9

Több szintes zöldfelületek létesítése a könyvtár környezetében
A Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok,
többszintes zöldfelületek létesítése valósulna meg a jelenlegi könyvtár környezetében. A
parkolók és járdák mentén lévő zöldfelületeken a levegőtisztaságot növelő növényfajták
telepítését tervezi az önkormányzat.

10

Kúria mögötti gépállomás kitelepítése, a terület összekapcsolása a Kúriával
A kúria mögött található gépállomás kedvezőtlenül befolyásolja a rendezvényközpont funkció
megvalósítását, mivel szabadtéri rendezvényhelyszín csak az épület mögött képzelhető el. A
gépállomás kitelepítésével és a terület rehabilitálásával elérhető, hogy szabadtéri
rendezvényhelyszínnel is rendelkezzen a rendezvényközpont, ami még inkább rentábilis
működést tesz lehetővé.

11

Játszótér kialakítása a központban
A projekt a meglévő játszótér megújítására, átalakítására irányul. A játékok alatti homok
helyére gumi burkolat kerül, valamint akadálymentes játék és látványelemek telepítése is
megvalósul. Az érintett terület zöldfelületeinek a megújítása, valamint a játszótér
környezetében parkolók kialakítása is része a projektnek.

12

Piac rekonstrukciója, felújítása
A fejlesztéssel a jelenlegi piac felújítása valósulna meg modern fedett elárusítóhelyek és egy
kisebb csarnok kialakításával

13

Sporttelep fejlesztése: az öltöző rekonstrukciója és bővítése,tetején klubhelyiség
kialakítása, futópálya kialakítása (játszótér)
A sporttelepen jelenleg nem található a mai kor elvárásainak megfelelő kiszolgáló épület,
ezért a meglévő öltöző korszerűsítésével és bővítésével egy korszerű kiszolgáló létesítmény
kialakítását tervezi az önkormányzat. Emellett kiegészítő beruházásként a helyi igényekre
alapozva a területen futópálya és játszótér kialakítása is tervezett.

14

Kézilabda munkacsarnok építése
A fejlesztéssel egy hiánypótló beruházás valósul meg és a településen méltó körülmények
közé költözhet a kézilabda sport, emellett alternatív felhasználásra is alkalmas lesz a
létesítmény

15

Kerékpáros pihenő (Zöld város)
A fejlesztéssel a településre érkező, vagy a települést éppen elhagyni készülő kerékpárosok
részére valósul meg pihenőhely kialakítása, ahol a vízvételi hely és az esővédő pihenőhely is
kialakításra kerül.

16

Leállósáv a hivatal mellett (zöld város)
A projekttel a megnövekedett gépjárműhasználat miatt kialakult igényekre próbál választ
találni az önkormányzat oly módon, hogy a gépjárművek igényeinek kiszolgálása ne járjon a
település zöldfelületeinek csökkenésével.

17

KULCSPROJEKT - Központot tehermentesítő út kialakítása
A projekt keretében a belváros élhetőbbé tétele érdekében egy tehermentesítő út kialakítása
tervezett, mely a tranzitforgalmat elterelni hivatott a városmagból. A tehermentesítő út
nagymértékben hozzá fog járulni a belváros lég- és zajszennyezettségének csökkentéséhez.
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18

Tehermentesítő út mellett járda és kerékpárút kialakítása
Az új városfejlesztési kihívások és a településeink környezettudatos átalakítása iránti igény,
valamint a biztonságos közlekedés feltételrendszere megkövetelik, hogy az újonnan létesülő
bel és sok esetben külterületi utak mellett nemcsak járdák, hanem kerékpáros létesítmények
is kialakításra kerüljenek, ezért a tehermentesítő út mellett egy kétoldali közlekedésre
alkalmas vegyes gyalog-kerékpárút kialakítása is megvalósul

19

Jelenlegi önkormányzati épület (polgármesteri hivatal) funkcióváltása (könyvtár és kiállító
tér)
Az új igazgatási centrum létrehozásával a jelenleg a polgármesteri hivatalnak helyt adó épület
új funkciót kap. A könyvtár átköltöztetésével egyrészt a Csuha - Kállay kúria tekintetében
lehetőség nyílik rendezvény központ kialakítására, másrészt pedig a jelenlegi polgármesteri
hivatal épületének tagoltsága révén egy sokkal funkcionálisabb környezetbe kerül ez a
szolgáltatás. Az épületben a könyvtár funkció mellett kiállító tér és kisebb közösségi tér is
kialakításra kerül.

20

Házhely városrészben játszótér kialakítás, meglévő épület felújításával ifjúsági klub és
közösségi tér kialakítása
A fejlesztéssel az önkormányzat a helyi fiatalok igényeire kíván reagálni azzal, hogy számukra
létrehoz egy közösségi teret. A fejlesztés közvetett célja, hogy a helyi közösségek
fejlesztésével a fiatalok helyi identitása is erősödjön.

21

Görög Katolikus templom komplex felújítása
A fejlesztés keretében megtörténik az épület teljes küldő és belső felújítása, illetve
környezetének rendezése, parkosítása.

22

Kondipark Házhely városrészben
A projekt szintén a helyi fiatalok és a fiatal felnőttek igényeire reagál a kondipark
létrehozásával és amellett, hogy hozzájárul a településrész lakosságának egészséges
életviteléhez, üde színfoltja lehet a kertvárosi lakókörnyezetnek.

4.2.3 Homoktanya Akcióterület
Az akcióterület egy külterületi, Nagyhalászhoz tartozó tanya, amely jelenleg erős lakófunkciókat és
mezőgazdasági/gazdálkodási funkciókat koncentrál. A városi önkormányzat fejlesztési tervében az
akcióterület a lakófunkciók erősítését célozza, illetve az akcióterület kapcsolatát szeretné erősíteni a
belterületi városrészekkel. Ebből adódóan Nagyhalász Város Önkormányzata középtávon fejlesztési
beavatkozásokat tervez, vagyis egy fejlesztési gócpontként jelölhetjük ki. A fejlesztési célok itt jóval
kisebb volumenűek, mint a többi városrészben.
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5. térkép Homoktanya Akcióterület
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Az akcióterület egy külterületi, Nagyhalászhoz tartozó tanya, amely jelenleg erős lakófunkciókat és
mezőgazdasági/gazdálkodási funkciókat koncentrál. A városi önkormányzat fejlesztési tervében az
akcióterület a lakófunkciók erősítését célozza, illetve az akcióterület kapcsolatát szeretné erősíteni a
belterületi városrészekkel. Ebből adódóan Nagyhalász Város Önkormányzata középtávon fejlesztési
beavatkozásokat tervez, vagyis egy fejlesztési gócpontként jelölhetjük ki. A fejlesztési célok itt jóval
kisebb volumenűek, mint a többi városrészben.
Tervezett fejlesztések:
Fertő tavi horgásztó környezetének fejlesztése
Fertő tavi horgásztó környezetében az önkormányzat a tó jóléti hasznosítása mellett
egy vizes szabadidőközpontot kialakítását tervezi

1

Gazdaságfejlesztés (Ipari területek fejlesztése)
A fejlesztéssel Nagyhalász ipari célra alkalmas területei bővülnének 5 hektár teljesen
közművesített területtel

2

3

4

Szabadidős célú fejlesztések
A fejlesztés két meghatározó elemet tartalmaz, egyrészt egy játszótérfejlesztést
(Kecskés játszótér), másrészt egy kondipark kialakítását (Homoktanya kondipark)

5

Turisztikai projekt
A fejlesztéssel Homoktanya közösségi ház mellett vendégház/apartmanok
kialakítása valósulna meg, mellyel a jelenleg igen alacsony számú vendégágy
kapacitás növelése a cél

6

Városi köztemető felújítása
Városi köztemető zöldfelületének rekonstrukciója, ravatalozó felújítása, belső
közlekedő utak kialakítása, urna sírhelyek kialakítása, temető előtt parkoló ellátása
szilárd

7

Közlekedésfejlesztés
Hiánypótló beruházásként egy kerékpárút kialakításával a kerékpáros összeköttetés
megvalósítása a cél a temető és a Fertő II halastó között

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából
jelentős fejlesztések
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6. térkép Akcióterületen kívüli és hálózatos projektek

4.3.2 Egyéb projektek (akcióterületen kívüli projektek)
A város akcióterületen kívüli városrészeiben az alábbi fejlesztéseket tervezi az önkormányzat
Volt vágóhíd területén parkosítás, hozzá kapcsolódva játszótér kialakítása
Ipari terület alapinfrastruktúra és közműfejlesztés
Gazdaságfejlesztési projekt a termálkút környezetében, melynek keretében egy 1ha területű
üvegház és egy záportározó kialakítását tervezi az önkormányzat
Idősek otthona bővítése
Tájház és alkotóház kialakítása meglévő önkormányzati épület felújításával
Régi református iskola (jelenleg közfoglalkoztatási központ) épületének komplex felújítása

4.3.3 Hálózatos projektek
A közlekedésfejlesztése több helyen időszerűvé vált a településen, egyrészt a leromlott infrastruktúra
miatt (önkormányzati utak), másrészt a kor igényinek és a biztonságos közlekedés feltételeinek való
megfelelés (kerékpárút hálózat fejlesztése) érdekében. Ennek megfelelően az alábbi hálózatos
projekteket tervezi az önkormányzat:
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Kerékpárút felújítás/új építés és mellette csapadékvíz elvezetés
Önkormányzati utak felújítása
Tiszatelek-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás
Tiszarád-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz
Nagyhalász tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erős szinergikus hatást gyakorolva
egymásra. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy meghatározott akcióterületen megvalósuló
kulcsprojekt, vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei) kifejezetten felerősítheti
egy adott fejlesztés pozitívhatásait.
Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja
össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden érintett célnál
megjelenítésre került a projekt.)
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6. táblázat A középtávú városi célok és a projekttípusok kapcsolata
Középtávú városi
célok (tematikus
célok)

Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

T1. Stabil, fejlődő
gazdaság
feltételeinek javítása

Tiszatelek-Nagyhalász közötti kerékpárút
kialakítás

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

Csuha - Kállay kúria rendezvény központ
Piac rekonstrukciója, felújítása

Ipari terület alapinfrastruktúra és
közműfejlesztés

Gazdaságfejlesztés (Ipari területek
fejlesztése)

gazdaságfejlesztési projekt a termálkút
környezetében

Homoktanya közösségi ház mellett
vendégház/apartmanok
kialakítása
Csuha Antal Iskola bővítése
Közösségi ház, közösségi tér kialakítása

Tiszarád-Nagyhalász közötti kerékpárút
kialakítás
T2. Térségi centrum
szerepkör erősítése

Új igazgatási centrum és multifunkciós
szolgáltató tér kialakítása
Új főtér kialakítása az új igazgatási centrum
környezetében
Felnőtt háziorvosi körzetek kialakítása a
gyermekorvosi rendelő környezetében

T3. A települési
környezet és
infrastruktúra
fejlesztése

Központot tehermentesíto út
kialakítása

Kerékpárút felújítás/új építés és mellette
csapadékvíz elvezetés

Tehermentesíto út mellett
járda+kerékpárút kialakítása

Önkormányzati utak felújítása

Művelődési Ház belső és külső
korszerűsítése
útfelújítás és szélesítés a Pusztatemplom
utcán, Petőfi téren, Petőfi utcán, és
Hunyadi utcán, csapadékvíz elvezetés
felújítása
Kondipark a tervezett közösségi ház
környezetében
Kondipark a kormányablak mellett
Játszótér kialakítása a központban
Sporttelep fejlesztése: az öltöző
rekonstrukciója és bővítése, tetején

Volt vágóhíd területén park kialakítása
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Középtávú városi
célok (tematikus
célok)

Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

klubhelyiség kialakítása, futópálya
kialakítása (játszótér)
Kézilabda munkacsarnok építése
Kerékpáros piheno (Zöld város)
Leállósáv a hivatal mellett (zöld város)
Házhely városrészben játszótér kialakítás,
meglévő épület felújításával ifjúsági klub
és közösségi tér kialakítása
Kondipark Házhely városrészben
Kecskés játszótér
Homoktanya kondipark
kerékpárút a temető és a Fertő II halastó
között
Arany János 79. sz. alatti iskolánál
tetőhéjazat csere a régi könyvtár épületén
Középkori templom feltárása (látogatható
rom)
Római katolikus templom komplex
felújítása

T4. Esztétikus
Városkép kialakítása

Járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány
felújítás a Hunyadi és Bocskai út között
Városi Sétány (Zöld Város) kialakítása
Több szintes zöldfelületek létesítése a
könyvtár környezetében
Kúria mögötti gépállomás kitelepítése, a
terület összekapcsolása a Kúriával
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Tájház kialakítása meglévő
önkormányzati épület felújításával
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Középtávú városi
célok (tematikus
célok)

Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

Görög Katolikus templom komplex
felújítása
Fertő tavi horgásztó környezetének
fejlesztése
Városi köztemető felújítása
Városi köztemető zöldfelületének
rekonstrukciója, ravatalozó felújítása, belső
közlekedő utak kialakítása, úrna sírhelyek
kialakítása, temető előtt parkoló ellátása
szilárd burkolattal
T5. A hátrányos
helyzetű lakosság
komplex
felzárkóztatása és
társadalmi
integrációja

Szociális bérlakások kialakítása

T6. Az
energiahatékonyság
növelése és a
megújuló
energiaforrások
használatának
terjesztése

Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú
Muvészeti Intézet rekonstrukciója
Jelenlegi önkormányzati épület
(polgármesteri hivatal) funkcióváltása
(könyvtár+kiállító tér)
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Idősek otthona bővítése
Régi református iskola (jelenleg
közfoglalkoztatási központ) épületének
komplex felújítása

4.5 A fejlesztések ütemezése
A következő szempontok figyelembevételével történt meg a tervezett fejlesztések lehetséges
ütemezése, amelyet a források rendelkezésre állása, illetve a megváltozott külső körülmények a
későbbiekben módosíthatnak:
Indokoltság, szükségesség:
a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete,
az akcióterületi fejlesztések időszerűsége,
a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága,
a fejlesztések egymásra épülése,

Hatások:
az akcióterületi fejlesztések hatása a város egészére,
az akcióterület jelentősége a város lakófunkciójára nézve,
az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása,

Finanszírozás És Fenntarthatóság:
a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye,
a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága,
a bevonható magánforrások mértéke,
a létrehozott kapacitások fenntarthatósága.

7. táblázat A tervezett fejlesztések indikatív ütemezése 2015-2023
Projekt megnevezése
Akcióterületi projektek
1.

Lakóövezet-szociális városrehabilitáció AT

Arany János 79. sz. alatti iskolánál tetőhéjazat csere a régi könyvtár épületén
Vállalkozói-szolgáltatói inkubátorház meglévő épület felújításával, átalakításával
Szociális bérlakások kialakítása
Csuha Antal Iskola bővítése (6 tanteremmel bővíteni a szakiskolai képzés miatt)
Pusztatemplom utca és Hunyadi út szélesítése felújítása és csapadékvíz elvezetés
felújítása, útfelújítás a Petőfi téren, Petőfi utcán (TOP-4.3.1)
Közösségi ház, közösségi tér kialakítása
Kondipark a tervezett közösségi ház környezetében
Középkori templom feltárása (látogatható rom)
Római katolikus templom komplex felújítása
Járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány felújítás a Hunyadi és Bocskai út között

2.

Belváros Akcióterület

Városi Sétány (Zöld Város) kialakítása
Új igazgatási centrum és multifunkciós szolgáltató tér kialakítása
Új főtér kialakítása az új igazgatási centrum környezetében
Felnőtt háziorvosi körzetek kialakítása a gyermekorvosi rendelő környezetében
Kondipark a kormányablak mellett
Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézet rekonstrukciója
Művelődési Ház belső (-külső) korszerűsítése
Csuha - Kállay kúria rendezvény központ
Több szintes zöldfelületek létesítése a könyvtár környezetében
Kúria mögötti gépállomás kitelepítése, a terület összekapcsolása a Kúriával
Játszótér kialakítása a központban
Piac rekonstrukciója, felújítása

Kulcsprojekt! Központot tehermentesítő út kialakítása, Tehermentesíto út mellett
járda+kerékpárút kialakítása
Sporttelep fejlesztése: az öltöző rekonstrukciója és bővítése,tetején klubhelyiség
kialakítása, futópálya kialakítása (játszótér)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

NAGYHALÁSZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Projekt megnevezése

2015

2016

Kézilabda munkacsarnok építése
Kerékpáros piheno (Zöld város)
Leállósáv a hivatal mellett (zöld város)
Jelenlegi önkormányzati épület (polgármesteri hivatal) funkcióváltása (könyvtár+kiállító tér)
Házhely városrészben játszótér kialakítás, meglévő épület felújításával ifjúsági klub és
közösségi tér kialakítása
Görög Katolikus templom komplex felújítása
Kondipark Házhely városrészben

3.

Homoktanya Akcióterület

Fertő tavi horgásztó környezetének fejlesztése (vizes szabadidőközpont)
Városi köztemető felújítása
Gazdaságfejlesztés (Ipari területek fejlesztése)
Kecskés játszótér, Homoktanya kondipark
kerékpáros összeköttetés megvalósítása a temető és a Fertő II halastó között
Homoktanya közösségi ház mellett vendégház/apartmanok kialakítása

Egyéb projektek
Volt vágóhíd területén park kialakítása (+játszótér kialakítása)
Ipari terület alapinfrastruktúra és közműfejlesztés
gazdaságfejlesztési projekt a termálkút környezetében (1 Ha üvegház)
záportározó kialakítása
Idősek otthona bővítése
Tájház - alkotóház kialakítása meglévő önkormányzati épület felújításával
Régi református iskola (jelenleg közfoglalkoztatási központ) épületének komplex felújítása

Hálózatos projektek
Kerékpárút felújítás/új építés és mellette csapadékvíz elvezetés
Önkormányzati utak felújítása
Tiszatelek-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás
Tiszarád-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás
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4.6 A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
A tervezett projektek finanszírozási forrásait elsősorban a 2014-2020 közötti európai uniós
támogatások jelentik, ami az egyes szereplők saját forrásaival egészül ki, részben a támogatások
társfinanszírozása, részben a teljes mértékben saját forrásból megvalósítandó fejlesztések kapcsán.
Nagyhalász Város Önkormányzata kiegyensúlyozott költségvetési helyzetének köszönhetően részben
biztosítani tudja a tervezett fejlesztésekhez szükséges önerőt. A beavatkozások megvalósítása során
kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra a stabil költségvetési helyzet megőrzése érdekében:
egyfelől fontos, hogy a létrejövő vagy megújuló létesítmények működtetése ne terhelje meg a város
költségvetését,
másfelől számos olyan fejlesztést tervez, amely már önmagában is a költséghatékony fenntartás
irányába hat.
A városok számára kiemelt figyelmet érdemel a Terület és Településfejlesztési (TOP) források új eljárás
szerinti felhasználása. A TOP keretein belül meghatározott források tervezése és felhasználása az ún.
Integrált Területi Programok (ITP) kialakításával valósul meg, amely tartalmazza a megyék területén
megvalósítani tervezett intézkedéseket (a megyei jogú városok kivételével). A Szabolcs-SzatmárBeregmegyében rendelkezésre álló keret 89,28 milliárd forint (Nyíregyháza nélkül)2. Ezen túlmenően a
megye szereplői részére allokált indikatív forráskeretek (allokációk) ismertek az alábbiak szerint.
8. táblázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forráskerete

Prioritás

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi

2

Tervezett intézkedések

Tervezett
allokáció

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

12,783

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

7,973

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

5,715

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

6,891

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

16,52

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

8,415

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a

14,052

1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat
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Prioritás

Tervezett intézkedések

területeken

megújuló energia-felhasználás arányának növelése

4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése
és a társadalmi
együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

7. Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztések (CLLD)

Tervezett
allokáció

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

3,44

4.2. A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

1,91

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

1,554

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

7,408

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

0,964

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

1,654

7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

CLLD

7.2. A városi lakosság közösségi aktivitásának
növelése a helyi közösségszervezés és kulturális
kínálatbővítés segítségével

CLLD

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb projektek
finanszírozás forrása szerinti összefoglalását a következő táblázat mutatja be. A város által felhasználni
tervezett források milliárdos nagyságrendűek: az alábbi táblázat adatai alapján több mint 8 milliárd
forintnyi fejlesztést kíván megvalósítani az önkormányzat és egyéb szervezetek Nagyhalászban. A
ténylegesen megvalósuló fejlesztések alapvetően a megpályázható források nagyságától, a tényleges
pályázók (azaz versenytársak) számától és a támogatási intenzitástól függenek.
A város által meghatározott célok elérése nem csak az Önkormányzat és a közszféra érdeke, hanem a
Nagyhalászban élőké, az ott dolgozóké és az ott működő vállalkozásoké is. Ezért kiemelkedő
fontossággal bír a források koncentrált felhasználásában a magánszféra, a gazdasági szféra és a civil
szervezetek fejlesztésekbe való bevonása.
A város a városfejlesztésen túl számos olyan tevékenységet végez, amelyek segítik, támogatják a
stratégiai célok elérését. Ezen tevékenységek közé tartoznak például bizonyos szabályozási
tevékenységek, a városmarketing célú tevékenységek (pl. marketing stratégia elkészítése,
marketingkommunikáció), a magánbefektetők bevonása, a lehetséges, kölcsönösen eredményes
partneri együttműködések kialakítása érdekében, valamint hogy a létesítmények kihasználtsága
növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a város által tervezett programok minél
nagyobb vonzerővel bírjanak.
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A fentiek érdekében a város a tervezés során megkezdett rendszeres találkozókat folytatni fogja a helyi
gazdaság szereplőivel és a lakossággal, valamint a városmarketing tevékenység erősítésével a
magánszféra fejlesztőivel való együttműködések kialakítása is teret kap.
A TOP forrásain túl az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapjai terhére az alábbi források állnak
rendelkezésre:
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési
kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből
fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi
beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai
iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére
és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az
emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő –
védelmével összhangban valósuljon meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni.
A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva.
A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági
fejlődés támogatása.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit
tartalmazza.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető célja, hogy a
leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat,
valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető
fogyasztási cikkekhez juttassa.
Mindezek mellett a városok egyéb EU-s és nemzetközi támogatást is bevonhatnak fejlesztéseik
megvalósításába:
Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, MagyarországSzlovákia, Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna)
Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT, Interreg Central Europe,
Duna Program)
Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap)
Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb projektek
finanszírozás forrása szerinti összefoglalását a következő táblázat mutatja be.
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9. táblázat A tervezett fejlesztések pénzügyi terve
Projekt megnevezése

Forrásigény ft

Finanszírozás lehetséges forrása

5 000 000

KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése
megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával

Akcióterületi projektek
1.

Lakóövezet-szociális városrehabilitáció
Akcióterület
Arany János 79. sz. alatti iskolánál tetőhéjazat
csere a régi könyvtár épületén
Vállalkozói-szolgáltatói inkubátorház meglévő
épület felújításával, átalakításával

600 000 000

TOP-1.1.1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Szociális bérlakások kialakítása

300 000 000

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Csuha Antal Iskola bővítése (6 tanteremmel
bővíteni a szakiskolai képzés miatt)

300 000 000

TOP-3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

Pusztatemplom utca és Hunyadi út szélesítése
felújítása és csapadékvíz elvezetés felújítása,
útfelújítás a Petőfi téren, Petőfi utcán (TOP-4.3.1)

150 000 000

TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Közösségi ház, közösségi tér kialakítása

60 000 000

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Kondipark a tervezett közösségi ház
környezetében

15 000 000

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Középkori templom feltárása (látogatható rom)

200 000 000

TOP-7.1.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva
GINOP 7 Versenyképes turisztikai kínálat
TOP-6.1.4. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai
fejlesztése

Római katolikus templom komplex felújítása

50 000 000

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-7.1.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva
Vidékfejlesztési Program

Járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány felújítás a
Hunyadi és Bocskai út között

40 000 000

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Vidékfejlesztési Program
IKOP 4. A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása
prioritási tengely

35 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása

2. Belváros AT
Városi Sétány (Zöld Város) kialakítása
Új igazgatási centrum és multifunkciós szolgáltató
tér kialakítása

700 000 000

Új főtér kialakítása az új igazgatási centrum
környezetében

100 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Felnőtt háziorvosi körzetek kialakítása a
gyermekorvosi rendelő környezetében

60 000 000

KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése
megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

Kondipark a kormányablak mellett

16 169 640

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
Vidékfejlesztési Program

56

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása

NAGYHALÁSZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Projekt megnevezése

Forrásigény ft

Finanszírozás lehetséges forrása
Nemzeti finanszírozású programok

Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Intézet rekonstrukciója

2 748 863

KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése
megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával

Művelődési Ház belső és külső korszerűsítése

60 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Csuha - Kállay kúria rendezvény központ

200 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése
VP6-Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Több szintes zöldfelületek létesítése a könyvtár
környezetében

6 000 000

Kúria mögötti gépállomás kitelepítése, a terület
összekapcsolása a Kúriával

100 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése
TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
Nemzeti finanszírozású programok

Játszótér kialakítása a központban

25 493 520

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Piac rekonstrukciója, felújítása

50 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
Vidékfejlesztési Program
VP6-Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Kulcsprojekt! Központot tehermentesítő út
kialakítása, Tehermentesíto út mellett
járda+kerékpárút kialakítása

500 000 000

Sporttelep fejlesztése: az öltöző rekonstrukciója és
bővítése,tetején klubhelyiség kialakítása, futópálya
kialakítása (játszótér)

150 000 000

EFOP-4.1.3. Testmozgást javító infrastrukturális
fejlesztések
Interreg

Kézilabda munkacsarnok építése

800 000 000

EFOP-4.1.3. Testmozgást javító infrastrukturális
fejlesztések
Interreg

Kerékpáros piheno (Zöld város)

6 647 380

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása

Leállósáv a hivatal mellett (zöld város)

7 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása

Jelenlegi önkormányzati épület (polgármesteri
hivatal) funkcióváltása (könyvtár+kiállító tér)

30 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Házhely városrészben játszótér kialakítás, meglévő
épület felújításával ifjúsági klub és közösségi tér
kialakítása

70 000 000

Görög Katolikus templom komplex felújítása

50 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
Interreg
VP6-Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Kondipark Házhely városrészben

15 000 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása
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Projekt megnevezése

Forrásigény ft

Finanszírozás lehetséges forrása
EFOP-4.1.3. Testmozgást javító infrastrukturális
fejlesztések

3. Homoktanya akcióterület
Fertő tavi horgásztó környezetének fejlesztése
(vizes szabadidőközpont)

100 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Városi köztemető felújítása

50 000 000

VP6-Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Gazdaságfejlesztés (Ipari területek fejlesztése)

50 000 000

TOP-1.1.1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kecskés játszótér, Homoktanya kondipark

45 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

kerékpáros összeköttetés megvalósítása a temető
és a Fertő II halastó között

70 000 000

TOP-1.3.1. Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Homoktanya közösségi ház mellett
vendégház/apartmanok kialakítása

150 000 000

Kisfaludy Program

Egyéb projektek
Volt vágóhíd területén park kialakítása (+játszótér
kialakítása)

30 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Ipari terület alapinfrastruktúra és közműfejlesztés

300 000 000

TOP-1.1.1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése

gazdaságfejlesztési projekt a termálkút
környezetében (1 Ha üvegház)
záportározó kialakítása

1 350 000 000

TOP-1.1.1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-3.2.2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében

Idősek otthona bővítése

150 000 000

TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Tájház - alkotóház kialakítása meglévő
önkormányzati épület felújításával

200 000 000

TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése

Régi református iskola (jelenleg közfoglalkoztatási
központ) épületének komplex felújítása

60 000 000

KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése
megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával
TOP-6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

Hálózatos projektek
Kerékpárút felújítás/új építés és mellette
csapadékvíz elvezetés

300 000 000

Önkormányzati utak felújítása

400 000 000

TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Tiszatelek-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás

300 000 000

TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Tiszarád-Nagyhalász közötti kerékpárút kialakítás

200 000 000

TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
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5. Antiszegregációs program
5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett
területeinek bemutatása
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Nagyhalász település
antiszegregációs programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll:
szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
az azonosított területek helyzetelemzése,
célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása.
A szegregátumokés a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. Ennek megfelelően azok a
legalább 50 lakossal rendelkező területek/lakótömbök nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot, míg a szegregációval veszélyeztetett
területek esetén az érték 30% és 35% közé esik.
7. térkép Nagyhalász szegregátumai a 2011. évi népszámlálási adatok alapján

Forrás: KSH

A térkép sötétzöld színnel, valamint számmal jelöli a szegregátumokat, míg a világoszöld színnel jelölt
területet szegregációs folyamatok veszélyeztetik.
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A segélyezési adatok vizsgálata, a helyszíni terepbejárás és az önkormányzat szakembereinek
tapasztalata azt a korábban is érvényes megállapítást támasztja alá, hogy mindegyik terület valódi
szegregátumnak tekinthető.
A település mindegyik szegregátuma a városszövetbe ágyazódik, de annak szélén helyezkedik el, a
városrész közlekedési és egyéb városi, gazdasági funkciójú területeihez közel helyezkedik el. Telepről
vagy telepszerű környezetről ezek esetében csak részben beszélhetünk, hiszen nem tapasztalható éles
elkülönülés a szegregátumok és az azokat övező területek között. Ezt egyébként a városrész
infrastrukturális ellátottsága is alátámasztja.

A lakosság korcsoportos összetétele kedvezőbb a városi átlagnál, ami azonban együtt jár a magasabb
eltartottsági rátával is – részben ez is oka a nagyarányú szegénységnek. A szegregátumban élők
jelentős része roma származású, pontos számadatok a jogszabályi megkötöttségek miatt nem állnak
rendelkezésre.
Az itt élők 68,35%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami rontja a munkavállalás
esélyeit. A magasabb végzettséggel rendelkező lakosok mintát és motivációt jelenthetnek a társadalmi
integráció folyamatában, arányuk azonban a szegregátumok lakosságszámára vetítve mindössze
1,03%, a település felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosaira vetítve pedig mindössze 2,6%, ami
rendkívül alacsony szám. Az adatok visszaigazolódnak a megszerezhető állások jellegében is: a
foglalkoztatottak közel ¾-e alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik. A munkaerőpiaci mutatók kedvezőtlen helyzetet tükröznek: jóllehet a tendenciák pozitív irányúak, a lemaradás
továbbra sem csökken a városi értékekhez képest. Példaképpen a munkanélküliségi ráta egész
Nagyhalász területén 20%, míg a szegregátumokban 56,14%; ezen belül a tartós munkanélküliek
aránya 9,9%, illetve 29,27%.További beszédes mutató, hogy a munkanélküliek több, mint 55%-a a
szegregátumokból kerül ki annak ellenére, hogy a lakosságszám aránya csak 19,87%. A tartós
munkanélkülieknél ez az arány több, mint 58%.
A szociális és megélhetési problémák oka részben a rendszeres jövedelemszerzéshez történő
hozzáférés hiányában és a munkaszocializáció alacsony mértékében keresendő – ezt valamelyest
ellensúlyozza az elmúlt évek közfoglalkoztatási gyakorlata. A háztartásokban élők döntő többsége a
segélyekből származó jövedelmét alkalmi munkával egészíti ki, illetve sokan élnek az olyan támogatott
képzések lehetőségével, melyhez keresetpótló juttatás társul. Sok esetben a motiváció itt nem a
megszerzett tudás, hanem első sorban a képzéssel járó anyagi juttatás.
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított. Az óvodáskorúakat tekintve az önkormányzat
minden igényt ki tud elégíteni, a tanulók jelentős része integrált általános iskolai oktatásban részesül.
A szegregátumban a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat szakemberei napi rendszerességgel
fordulnak meg, és biztosított az egészségügyi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése is. A
városrészben élők számára rendszeres természetbeni támogatásokat (élelmiszer, ruhaneműk) nyújt a
Családsegítő Szolgálat, a Gyerekjóléti Szolgálat, valamint különféle karitatív szervezetek.
A terület kereskedelmi és vendéglátó-ipari funkcióellátottsága lakosságarányosan alacsony. Az
üzlethelyiségek, telephelyek részben üresen állnak, részben más funkciót kaptak.
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Az utak kiépítettsége a területen alacsonyabb, mint a városi átlag. A részben kiépítetlen úthálózat
problémát jelent az idősek és a rászorultak esetében, mivel csapadékos időben a mentő vagy egyéb
gépjármű nem tudja megközelíteni az egyes utcákat. A terület megközelítését nehezíti a vasúti
kereszteződések alacsony száma, a két átkelő a felmerülő szükségleteket nem elégíti ki.
A területen a közművel való ellátottság összességében megfelelő, azonban a gerinchálózatra történő
bekötés sok lakásban nem megoldott, a felhalmozott tartozások miatt esetenként szüneteltetik a
szolgáltatásokat.
A házak előtti területek kezelése más városrészekhez képest elhanyagoltabb képet mutat. A
vízelvezető árkok részben feltöltődtek, a csapadékvíz elvezetése és szikkasztása nem mindenhol
megoldott. Az utcai közkifolyóként működő kutak a vonatkozó közegészségügyi szabályoknak
megfelelő darabszámban állnak a lakosság rendelkezésére, azonban a szükségletek alapján indokolt
újak létesítése.
A szegregált területen a szemétszállítás biztosított. Az itt élők anyagi helyzete azonban csak korlátoltan
teszi lehetővé az ehhez kapcsolódó költségek a viselését, ezért több helyen halmozódott fel illegális
lerakott hulladék, és a szegregátumok lakosságának az udvara is jellemzően szemetesebb a város
egyéb részein tapasztaltaknál.
10. táblázat A szegregátumokban lakók száma

A szegregátumokban lakók száma
4. szegregátum
2. szegregátum
1. szegregátum
3. szegregátum (Malom u. - belterület
(Rétköz u. páros oldal
(Rákóczi u.
(Rétköz u. páros határa - Hunyadi u. - Petőfi
címei 14. számtól - Gyár
u. - Csillag köz - belterület
mindkét oldala)
oldala 46-70.)
u. valamennyi címe)
határa)

5. szegregátum
(Tiszarádi u. - Arany
János u. - belterület
határa)

70

133

128

65

723

Forrás: KSH 2011

A lakóterületen található házak többsége az ötvenes években épült szoba-konyhás, éléskamrával
ellátott épület. A 2011. évi KSH adatok alapján a lakások közel fele (48,54%) alacsony komfortfokozatú.
Az egyszobás lakások aránya a városi átlaghoz (8,4%) képest magas (23,11%), az egyszobás lakások
41,66%-a található a szegregátumok területén
Az ingatlanok többsége magántulajdonú, emiatt a lakóterület felszámolása nem lehetséges, a
magántulajdonban lévő lakások értéke olyan alacsony, hogy a kapott összegből az itt élők nem
tudnának másikat vásárolni, cserelakással pedig nem rendelkezik az önkormányzat. A lakhatási
körülményeket rontja, hogy a viszonylag kis alapterületű lakásokba a bentlakók nagyszámú
rokonságukat fogadják be. Az elmúlt években a kormány által beindított családtámogatási
programoknak köszönhetően a lakáshelyzet lényeges javulása prognosztizálható az elkövetkező
években. E mellett egy mobilizációs folyamat is elindul a szegregátumok irányából az integrált
lakókörnyezetek felé az önkormányzat által megnyert TOP-4.3.1 pályázat segítségével.
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5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások
A szociális problémák integrált módon történő kezelését Nagyhalász Város Önkormányzata régóta
kiemelt prioritásként kezelte a városfejlesztési tevékenysége során. Már 2013-ban kijelölte a jelen
projekttel is érintett akcióterületet és megvalósított egy integrált szociális városrehabilitációs
programot. A projekt címe „Nagyhalász város szociális célú városrehabilitációja” volt. A projekt
keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
Infrastrukturális beavatkozások:
Multifunkcionális Szolgáltató Központ építése
Társasház energetikai korszerűsítése
Hunyadi‐szabadidőpark építése
Rétköz utcai játszótér építése
Rétköz utca járdaépítés
Rétköz utca burkolat felújítás és Gyár utca útalap karbantartás
Nagyhalász Rétköz utca útépítés és vízelvezetés
Hunyadi út útépítés és burkolat felújítása

62

NAGYHALÁSZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

8. térkép Nagyhalász város szociális célú városrehabilitációja projekt beavatkozásai

Az infrastrukturális, beruházás jellegű tevékenységeket kiegészítő „soft” elemek:
Munkaerő‐piaci integrációs program
Közösen a közösségért
Zöld‐ Halász
„Fejlődjünk együtt a mozgásban és kommunikációban”
Partnerség építés Nagyhalászban
Stratégia és prevenció a bűnmegelőzés és a közbiztonság erősítésére
„Sportolj az egészségért”
Szabadidős programok Nagyhalászban
Energiahatékonysági és alapvető műszaki tanfolyam
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások Nagyhalászban
Az önkormányzaton kívül a településen működő egyéb szervezetek égisze alatt is valósultak meg
társadalmi felzárkóztató programok, ezek közül kiemelendő a Nagyhalászi Református Óvodában
megvalósuló „Esélyteremtő Óvoda” program (EFOP-3.1.3-16-2016-00001).
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Az „Esélyteremtő óvoda" projekt célja, hogy országszerte közösen létrejőjjön egy olyan
intézményhálózat, melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és
képesek azokat más óvodákkal is megismertetni, mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló
képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. A komplex
esélyteremtő intézményi fejlesztés a hatékony hétköznapi pedagógiai tevékenység feltételeinek
megteremtéséhez szükséglet szerint járul hozzá: egyéni és csoportos fejlesztő eszközökkel,
értékközvetítő, kulturális gyermekprogramokkal, gyermekek helyben történő egyéni fejlesztéséhez
speciális képzettségű szakemberek biztosításával, anyanyelvi (roma) dajkák foglalkoztatásával.
Az óvodákban dolgozó pedagógusok munkájának támogatása érdekében: lehetőséget nyújt szupervízió
igénybevételére, a változási folyamatot 30 hónapon keresztül konzulens (tanácsadó) segíti, a
pedagógusok többlet munkáját 30 hónapon keresztül pótlék jellegű kiegészítéssel ismeri el, az
intézménynek lehetősége nyílik módszertani központtá és/vagy felsőoktatási intézmény gyakorló
helyévé válni.
Az „Esélyteremtő óvoda" projekt fejlesztése online adatszolgáltatáson alapuló állapotfelmérésre épül,
melyet igény és szükségletfelmérés egészít ki.
11. táblázat Nagyhalász antiszegregációs célrendszere

Átfogó
cél

Tematikus
célok

Részcélok

A szegregátumokban élők jelenlegi és jövőbeli életminőségének javítása

Kitörési lehetőségek
biztosítása

A lakosok munkaerőpiaci aktivitásnak
növelése, amely
további két részcélra
bontható:
A tartósan
foglalkoztatott
aktív korú lakosok
arányának
növelése
Az iskoláskorú
fiatalok
továbbtanulási
arányának
növelése

A szociális és jövedelmi
helyzet javítása

A foglalkoztathatóság
javítása
Munkaerő-piaci
reintegráció
Lakhatási feltételek
javítása
Egészségi mutatók
javítása

A városrész élhetőségének
fejlesztése, vonzó környezet
kialakítása az újonnan
betelepülők részére

Közösségi terek létrehozása
és szolgáltató funkciók
fejlesztése, kialakítása
Szemétlerakó helyek
bővítése, az illegális
szemétlerakók felszámolása
Az alap infrastruktúrák, utak,
járdák, kerékpárutak
aszfaltozása,
buszmegállóhelyek
kialakítása

Nagyhalász korábbi Antiszegregációs Programjának intézkedéseit az eltelt időszakban bekövetkező
változások, illetve a módosított jogszabályi előírások miatt célszerű átdolgozni, ami nem elsősorban
tartalmi, hanem inkább szerkezeti változtatásokat jelent.
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5.3 Antiszegregációs intézkedési terv

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések

Nagyhalász Város Önkormányzat képviselő – testülete, a helyi támogató csoport, valamint az
akcióterület lakosságának képviselői javítani kívánják a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a
szegregációt a városban annak érdekében, hogy javítsák a település versenyképességét.
Nagyhalász Város Önkormányzata az ezen túlmenően a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
Fontos, hogy mind a helyi lakosok mind pedig a szegregátumban élők közelebb kerüljenek egymáshoz,
problémájuk komplex módon kerüljön kezelésre.
Nagyhalász elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek
biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, foglakoztatási,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az
alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő
hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik
munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz
megváltozásához.
Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség, deszegregáció és integráció
előmozdítását szolgáló szakmai és pénzügyi uniós, országos, regionális, megyei forrásokat és azok
elérése érdekében lépéseket tesz.

Oktatási integráció és felzárkóztatás: a közoktatás rendszerében nyújtott teljesítmény alapvetően
meghatározza a későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutás lehetőségét, ezáltal a várható
munkaerő-piaci státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység újratermelődésének
megakadályozásához tehát nagyrészt az oktatáson keresztül vezet az út.
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Az oktatás kulcsszerepe vitathatatlan a szegregáció kialakulásának megelőzésében, de az iskolázottság,
képzettség javítása sikeres lehet a már felnőtt korú, de inaktív lakosok munkaerőpiacra való be- vagy
visszavezetésére, vagy az alacsony presztízs foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak munkaerőpiaci helyzetének javítására is. Az iskolázottság növeléséhez, a megfelelő színvonalú és a hátrányos
helyzetűek speciális igényeit figyelembe vevő képzési program és a felkészült pedagógusok mellett,
szükség van egy olyan szociokulturális ill. családi közeg megteremtésére is, amely elfogadja és
támogatja ezt az érvényesülési módot.
Kiemelt célunk a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők
munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetben élő
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése érdekében.
A gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése kiemelten fontos, hiszen fontos cél a továbbtanulók
arányának növelése. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket kívánja az önkormányzat
megvalósítani:
a kialakítandó közösségi házban tanoda jellegű foglalkozások (egyéni korrepetálás,
kompetenciafejlesztő foglalkozások, pótvizsgára felkészítés), melyek elősegítik az iskolai
hátrányok leküzdését
fiatal célcsoport (6 – 14 év közötti) bevonása egyrészt a labdarúgásba, másrészt a polgár
módszer segítségével a sakkon keresztül, valamint táncoktatás által az egyéni és közösségi
kompetenciák fejlesztésébe. Mindkét foglalkozásnál a rendszerességet kívánjuk elérni, mely a
gyerekek vonatkozásában a legfontosabb.
A szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása: a szociális szolgáltatások
esetében hangsúlyosan figyelmet kell fordítani egyfajta egyensúlyra: egyfelől nem célszerű minden
szolgáltatást a szegregátumba telepíteni, mert az közvetett módon tovább erősíti a szegregált
állapotot, másfelől fontos a szolgáltatók aktív jelenléte is, mert csak ezáltal biztosítható, hogy minden
érintett egyenlő eséllyel hozzáférhessen a jogszabályilag járó ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz.
Fontos a folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése a szegregátumokban. Ezen
tevékenység keretében szociális munkások, illetve egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását
tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú
szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi tervezés eszközével aktív, önsegítő tevékenységet
lát majd el az akcióterületen, a közösségi ház bázisán.
A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és
képességek kialakítása: a közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere mellett elő kell segíteni az
elsődleges munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, amelynek hatékony eszközei a személyes
mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. Ezek jellemzően egyéni tanácsadást, képzési
lehetőséget és átmeneti időtartamra munkalehetőséget is biztosítanak.
A foglalkoztatás elősegítése keretében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységet
kívánunk megvalósítani:
egyrészt az akcióterületen élő fiatalok (12 – 18 éves célcsoport) bevonásával a környező
nagyobb vállalkozásoknál tervezünk üzemlátogatásokat megvalósítani;
a közvetlen célcsoport részére munkaerőpiaci tréningeket kívánunk megvalósítani;
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a képzettséggel nem rendelkezők, illetve a versenyképes szakmával nem rendelkezők részére
2, eltérő szakmacsoportban kívánunk OKJ – s képzést megszervezni. Ennek megalapozására a
helyi munkáltatók körében igényfelmérést kívánunk végezni, mely alapján – figyelemmel a
bevonandó célcsoport adottságaira - meghatározzuk a képzések jellegét.
az kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek megteremtését kiemelten fontosnak tartjuk, mely
elősegíti a későbbiekben az öngondoskodást is. Ennek érdekében egy szakmai felkészítéssel,
valamint folyamatos mentorálással egybekötött, a célcsoport saját kertjében megvalósuló
mezőgazdasági projekteket kívánunk megvalósítani.
Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel: a hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapota
többek között a nem megfelelő higiénés feltételek és a szűréseken való alacsony részvétel miatt
jellemzően elmarad a városi átlagtól. A prevenció és a célzott felvilágosítás mellett azonban azt is
biztosítani kell, hogy az érintett lakosság könnyen és gyorsan megkaphassa a szükséges egészségügyi
ellátásokat.
Ennek keretében az alábbi két tevékenységet kívánjuk megvalósítani:

éves rendszerességgel egészségügyi szűréseket kívánunk eljuttatni a szegregátumokba
komplex szűrések megvalósítására;
2 havi rendszerességgel védőnők, illetve más egészségügyi szakemberek bevonásával
előadásokat tervezünk tartani.

Intenzív közösségfejlesztés: a szegregátumok relatív helyzetének megítélése és az ott élők
életminősége nagymértékben függ a rendelkezésre álló közösségi terek számától, minőségétől,
használhatóságától.
A közösségi programok központjaként Közösségi ház kialakítását tervezzük mosodával, tankonyhával,
és tároló helyiséggel. Ez lehetőséget teremt közepes méretű közösségi programok megtartására is,
valamint az életvezetési tanácsadó programok megvalósítására. A szegregátumokban kialakított
közösségi tér enyhítene szegregáción, ami közvetetten javítaná a hátrányos helyzetűek életfeltételeit,
az esetleges munkába állási esélyeit.
Közösségfejlesztést, valamint az érintett lakosság bevonását célzó programok megvalósítását tervezzük
a szegregátumban, ennek keretében:
szomszédsági főzések megvalósítása,
a szegregátumban élők részére családi sportnapok megvalósítása
nemzeti és egyházi ünnepeken a kialakítandó közösségi házban ünnepségek megszervezése,
ahol nemcsak az akcióterületen élők, hanem a város véleményformálói, vezetői, civil
szervezeteinek képviselői is részt vesznek;
rajzversenyek szervezése, melyben egy csapatot 2 fő alkot (egy roma és egy nem roma), majd
az elkészült legjobb 15 – 20 művet egy óriásmolinón bemutatjuk a kiemelt városi
rendezvények valamelyikén
lakókörnyezet megújítását célzó akciókat tervezünk megvalósítani, melyek keretében fásítást,
kerítések megújítását, hulladékért élelmiszer programot kívánunk végrehajtani.
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Az adott lakóterület rugalmas és gyors elérhetőségének biztosítása:

Ezen elsősorban
településtervezési eszközökkel és közlekedési fejlesztésekkel lehet javítani a balesetmentes,
közlekedés, kulturált lakókörnyezet kialakításához alapvetően hozzájáruló tevékenység. Az akcióterület
leromlott közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése útfelújítással és szélesítéssel a Pusztatemplom
utcán, Petőfi téren, Petőfi utcán, és Hunyadi utcán, járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány felújítás a
Hunyadi és Bocskai út között.

A lakhatási feltételek átfogó javítása: az életminőséget alapvetően befolyásolja a lakóingatlanok
mérete, komfortfokozata és állapota – mindezen mennyiségi és minőségi mutatók a szegregátumok
esetében jellemzően kedvezőtlenek. A rossz minőségű lakásállomány felszámolása történhet részleges
vagy teljes felújítással, kisméretű lakások összevonásával, esetleg bővítéssel, indokolt esetben akár
szanálással is.
A lakhatási körülmények javítása érdekében 2 db 1 lakásos, és 1 db 1 lakásos szociális bérlakást
tervezünk kialakítani
Legalább ennyire fontos a lakókörnyezet esztétikai megújítása – akár új zöldfelületek kialakításával is
–, amibe ideális esetben az érintett lakosság bevonható.
A közösség összetartásának és a közösségi aktivitásnak növelése érdekében fontos, hogy legyen
olyan hely a lakókörnyezet elérhető közelségében, amely bárki számára nyitva áll. Ebből a
megfontolásból fontos egy közösségi házat kialakítani oly módon, hogy alkalmassá váljon nem csak kis,
hanem közepes méretű közösségi programok megtartására, valamint az életvezetési tanácsadó
programok megvalósítására is.

A lakhatás, foglalkoztatás és a családok, oktatás kérdéseinek kezelése mellett hangsúlyt kell fektetni az
integrációs folyamat kevésbé kézzelfogható elemeinek erősítésére is. Az alábbi területekre szükséges
koncentrálni:
A befogadás erősítése a többségi társadalomban: A sikeres integráció kulcsfeltétele, hogy a többségi
társadalom is nyitott legyen a befogadásra, ne ellenségesen tekintsen a romákra. Ennek érdekében a
program részeként nagyon fontos az integrációs folyamatot támogató célzott kommunikáció, a
különböző célcsoportokra (lakosság egésze, iskoláskorúak, önkormányzat és intézményeinek dolgozói,
munkáltatók) irányuló tudatosítási akciók megvalósítása.
A romákkal foglalkozó szakemberek felkészítése: Az összes többi elem sikere múlhat azon, hogy
vannak-e olyan elkötelezett és jól felkészült szakemberek, akik képesek a folyamatot támogatni, a
roma embereknek, családoknak akár egyéni támogatást, testre szabott segítséget nyújtani. Ezen
szakemberek részére biztosítani kell a megfelelő felkészülést, szakmai segítséget munkájukban.
A szegregátumból integrált környezetbe való elköltözés támogatása: a szegregátum lakosságának
folyamatos mentorálásával azonosíthatóak azok a potenciális családok, amelyek már rövidtávon
alkalmasak integrált környezetbe (jellemzően a város más részén lévő *szociális+ bérlakásba) való
elhelyezésre – a fokozatosság elvének maximális figyelembevételével. Nagyon fontos, hogy nemcsak az
elköltözőket kell megfelelően felkészíteni, hanem a befogadó közeget is.
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A társadalmi kohézió erősítése szemléletformáló és közösségépítő akciókkal: a szegregátumokban élők
integrációja csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha mind a közvetlenül érintettek, mind a város
teljes lakossága körében egyértelművé válnak a szegregált állapot megszüntetésének egyéni és
össztársadalmi szintű előnyei. A társadalmi befogadás elősegítését kisebb léptékű, interperszonális
jellegű szemléletformálással és közösségi rendezvényekkel lehet elérni, amelybe lehetőség szerint
minden korosztályt és társadalmi csoportot bevonnak.

A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedések:
Az ITS keretében tervezett fejlesztések során általánosan tartózkodni kell attól, hogy
bárminemű beavatkozás esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek
konzerválódásához járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai
dokumentumainak és a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy
érvényre jussanak.
A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága.
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges
formáit. Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét
befolyásoló esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű
megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására.
A város tervezett fejlesztései nem járnak szegregációs hatással.

5.3.2 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére
teendő intézkedések

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az eladósodás
és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése.
A településen élő legszegényebb családok támogatását az önkormányzat felvállalja annak érdekében,
hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön.
A rossz szociális helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az
alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének.
További szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy városrész leromlása elindul, az önkormányzat
felelőssége, hogy ezt észlelje és gyorsan reagáljon. Nagyhalász város önkormányzata mindent el fog
követni, hogy a leromló területek további pusztulását megállítsa. Ennek egyik eszköze lehet a hiányzó
közszolgáltatások elérhetővé tétele.
Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szolgáltatáshiányos városrészek. Ha ennek fennáll
az veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely helyben elérhető
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közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében, illetve hogy esetlegesen milyen támogatásokkal
tudja helyben tartani a vállalkozásokat.
A városrészek közötti migráció zömmel természetes, piac vezérelte folyamat. Az önkormányzat
azonban részben közvetett beavatkozásokkal csökkentheti a negatív térbeli folyamatokat – pl. a
szegregált állapotot mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek.
Sok esetben tapasztalható forráshiány azon ágazatok esetében (pl. szociális és egészségügyi ellátás),
amelyek elősegíthetnék a szegregáció mérséklését. Amennyiben van lehetőség, az önkormányzatnak
célszerű a jelenlegiek mellett további külső szolgáltatókat, egyházakat és civil szervezeteket bevonnia
bizonyos feladatok ellátására, illetve kiegészítő finanszírozási lehetőségeket feltárni (pl. releváns
pályázati források).
A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások érdekében az önkormányzat törekedni fog arra,
hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település
alacsony státuszú lakosait támogatni tudja - oktatási felzárkózás, munkahelyteremtés, közutak
fejlesztése, közmű ellátásának fejlesztése.
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6. A stratégia külső és belső összefüggései
6.1 Külső összefüggések
6.1.1 Illeszkedés nemzetközi szintű fejlesztési programokkal
6.1.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez és az ERFA, ESZA és EMVA által támogatható
beruházási prioritásokhoz

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében
európai uniós szinten meghatároztak11 tematikus célkitűzést a kohéziós politika 2014-2020 közötti
végrehajtására vonatkozóan.3 Ezek eléréséhez az ITS keretében tervezett fejlesztések egyértelműen
hozzájárulnak. Az ITS célrendszerének illeszkedését az EU tematikus célkitűzéseihez a következő
táblázat mutatja be, amelyből látható, hogy az ITS megvalósítása egyértelműen hozzájárul az európai
uniós szintű célok eléréséhez.
12. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az EU tematikus célkitűzéseihez

EU tematikus célkitűzések

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
erősítése

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása

az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és
minőségének a javítása

-

a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve
(az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

a környezet megóvása és védelme és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása

T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk

T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése

3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről – http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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EU tematikus célkitűzések

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrákban

T4. Esztétikus Városkép kialakítása

a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja

a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelem

T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja

az oktatásba, és a képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás
érdekében

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja

a hatóságok és az érdekelt felek intézményi
kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás

T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T4. Esztétikus Városkép kialakítása

6.1.1.2 Illeszkedés az EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Programhoz

Az Európai Bizottság „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános
uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló javaslata felhívta a figyelmet arra, hogy létre kell
hozni az uniós környezetvédelmi politika alakításának folyamatosságát biztosító hetedik
környezetvédelmi cselekvési programot, melynek célkitűzései és Nagyhalász ITS közötti illeszkedést az
alábbi táblázatban szemléltetjük.

13. táblázat Illeszkedés az EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Programhoz

EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Program kiemelt célkitűzései

Nagyhalász ITS
célrendszerének
relevanciája

1. Az uniós természeti tőke védelme, megőrzése és fejlesztése

T1, T3, T6

2. Erőforrás-hatékony, környezetbarát és versenyképes uniós gazdaság kialakítása

T1, T6

3. Környezeti terhelés csökkentése, egészség és jólétet fenyegető kockázat
csökkentése

T1, T2, T3, T4, T6

4. A környezetpolitika tudományos eredményekkel való szilárdabb alátámasztása

-

5. Az uniós városok fenntarthatóságának növelése

T2, T3, T4, T6

Az EU7. Környezetvédelmi Cselekvési Program és Nagyhalász ITS célok közötti összhang biztosított.
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6.1.1.3 Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz

A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, amely
azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020
közötti időszakra. A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által aláírt
Partnerségi Megállapodás 5 nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyekhez a következő
módon illeszkedik az ITS célrendszere.
14. táblázat táblázat Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz

Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásai

Az ITS kapcsolódó
tematikus céljai

1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása

T1

2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási,
oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a
területi különbségekre)

T1,T2, T5

3. Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése

T1, T3, T6

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése

T2, T4, T5

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósítása

T1, T4

6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
A 2014 januárjában elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)4 négy hosszú
távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt,
köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg, amelyekhez az ITS tematikus
célkitűzései szorosan illeszkednek.

4

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
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15. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az OFTK specifikus céljaihoz

Szakpolitikai célok

OFTK specifikus céljai
Versenyképes, innovatív gazdaság

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

Gyógyító Magyarország, egészséges
társadalom, egészség- és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás

T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése

Kreatív tudástársadalom, piacképes
készségek, K+F+I

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és az infrastruktúra
fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó
társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata és környezetünk
védelme
Az ország makroregionális szerepének
erősítése

Területi célok

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai

A többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és
mobilitás biztosítása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és az infrastruktúra fejlesztése
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és az infrastruktúra
fejlesztése
T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és az infrastruktúra
fejlesztése
T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T4. Esztétikus Városkép kialakítása
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia
A Kormány által 2013 márciusában elfogadott dokumentum a 2012-2024-es időszakra vonatkozik és a
fenntarthatóság felé való átmenet céljait és teendőit foglalja össze. A dokumentum – többek között –
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kimondja, hogy a benne foglalt „a magyar nemzet hosszú távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket
és stratégiai célkitűzéseket” a jogalkotásban – többek között a költségvetés elfogadásakor – és a
szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. Mindezek alapján
szükséges az ország számára rendelkezésre álló hazai, vagy uniós fejlesztési források felhasználásának
tervezésekor a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiájának (a továbbiakban: NFFK) elveit
érvényesíteni.
A NFFK célja mindemellett, hogy „hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a
fenntarthatóságról. A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kérdés; hanem az
egyes személyeknek, családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerveződéseknek is olyan célokat,
értékeket kell követniük, oly módon kell meghozni mindennapos döntéseiket és olyan
kezdeményezésekbe kell belevágniuk, amelyek biztosíthatják a fenntartható társadalom elérését.”
Az NFFK átfogó célja a folytonosan változó társadalmi – humán – gazdasági – természeti külső
környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális
adaptáció minőségi javítása.

16. táblázat Az NFFK stratégiai fejlesztendő területei

NFFK stratégiai fejlesztendő területei
demográfia
Emberi erőforrás

egészség
tudás
társadalmi kohézió
bizalom

Társadalomi erőforrások

munka
család
a múlt öröksége
biodiverzitás

Természeti erőforrások

megújuló természeti erőforrások
az embert érő környezeti terhelések csökkentése
nem megújuló természeti erőforrások
a vállalkozói tőke és az innováció erősítése

Gazdasági (fizikai) erőforrások

a foglalkoztatás bővítése
költségvetési politika
életpálya-finanszírozás

Stratégiai szinten jelen ITS minden cél tartalmaz az NFFK-hoz kapcsolódó elemeket, így jelen
dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható.
Nemzeti Vidékstratégia
A stratégia átfogó célkitűzése: „Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének
javítása.”
A Nemzeti Vidékstratégia az alábbi alapelveket rögzíti:
Az állam közösségi és környezeti érdekeket érvényesítő szerepvállalása, átláthatóság
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Közösségi hasznosulás, méltányos elosztás
Rendszerszemléletű megközelítés
A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésekre építkezés
Helyi közösségi részvétel, együttműködés

17. táblázat Vidékfejlesztési stratégia stratégiai célkitűzései

A Vidékfejlesztési stratégia stratégiai célkitűzései
1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése
2. Sokszínű és életképes agrártermelés
3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása

Stratégiai szinten jelen ITS minden célja tartalmaz a Vidékfejlesztési Stratégiához kapcsolódó elemeket,
így jelen dokumentum és a Vidékfejlesztési Stratégia közötti összhang megállapítható.
Megyei területfejlesztési koncepció
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója három átfogó és 4
tematikus, illetve 3 területi stratégiai célt jelölt ki. Az operatív program keretében ezekhez 10 prioritást
rendeltek.A prioritások és az ITS tematikus céljai között a koherencia egyértelmű és szoros.
18. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a megyei operatív program prioritásaihoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Operatív Program prioritásai

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai

A megyei élelmiszergazdaság piacorientált
megerősítése

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása

Hatékony környezetgazdálkodás és
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
megteremtése

T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

Komplex megyei menedzsment és
marketing tevékenység megvalósítása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése

A megye gazdasági fejlődését elősegítő
oktatási és innovációs rendszer kialakítása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása
és társadalmi integrációja

A megyeszékhely komplex, integrált
fejlesztése

-

A megye versenyképes decentrumainak
fejlesztése

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése

A megye járásközpontjainak és
kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
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T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T4. Esztétikus Városkép kialakítása

Élhető vidéki térségek megteremtése

T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása
és társadalmi integrációja
T6. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

A külső perifériák felzárkóztatása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T2. Térségi centrum szerepkör erősítése
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása
és társadalmi integrációja

A leszakadó rétegek – ezen belül a romák –
felzárkóztatása

T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja

6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

A város aktuális településrendezési tervét a Nagyhalász város helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről, valamint a 9/2006.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.
(II.20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Nagyhalász Város Önkormányzata képviselő-testülete
A településrendezési eszközök rendszeresen felülvizsgálatra, indokolt esetben módosításra kerülnek. A
tervezett fejlesztési elképzelések többsége összhangban van az érintett területek jelenlegi funkciójával.
Az alábbiakban azokat a konkrét beavatkozásokat, tevékenységeket soroljuk fel, amelyek csak a
rendezést terv módosítását követően lehet végrehajtani.
19. táblázat A rendezési terv módosítását igénylő konkrét beavatkozások, tevékenységek

Tervezett fejlesztés

Módosítás indoka/tartalma

Lakóövezet – Szociális Városrehabilitáció AT
tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

N/A

Belváros AT
tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

N/A

Homoktanya AT
tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

N/A

Egyéb projektek
tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

N/A

Hálózatos projektek
tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

N/A
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Az ITS megvalósítása során, az adott beavatkozások véglegesítése közben szükség lehet a tervezett
célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi
dokumentumok szükség szerinti módosítására vagy a fejlesztések újragondolására.

6.1.3.2 Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz

Nagyhalász nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval ezért az illeszkedés bemutatása nem
lehetséges
6.1.3.3 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához
Nagyhalász Város Önkormányzata 2020. március 18-án fogadta el a 2020 és 2024 közötti időszakra
szóló gazdasági programját. Mivel a gazdasági program és az ITS kidolgozása párhuzamosan zajlott, így
az összhang megteremtése maximálisan biztosított volt.

20. táblázat A gazdasági program és az ITS összhangja

Jövőkép

Gazdasági program

ITS
„ Nagyhalász épített környezetének esztétikus
megújításával, valamint diverzifikált városi
szolgáltatás-kínálatával migrációs központtá válik. A
pozitív migrációs hatások tovább erősítik a város
gazdaságát. A kereslet növekedésével javul a helyi
vállalkozások versenyképessége, jövedelemtermelő
képessége, ezáltal jelentősen csökken a
munkanélküliség.
A városban élénk kulturális élet bontakozik ki, mely
hozzájárul egy karakteres lakók számára értékelhető
városi termék kialakulásához.”

Nagyhalász egy modern, a fiatalok számára is
vonzó továbbra is jól működő, igényes
közterületeket fenntartó, élhető,
együttműködő és biztonságos kisváros legyen,
aktív polgársággal, akik alakítói és részesei a
helyi történéseknek.

Fejlett infrastruktúra biztosítása

Átfogó célok

Minőségi szolgáltatás, élhetőbb és
biztonságosabb hétköznapok,
egészségeskörnyezet,az itt élők
életminőségének javítása.

Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
Térségi centrum szerepkör erősítése
A települési környezet és az infrastruktúra fejlesztése
Esztétikus Városkép kialakítása
A hátrányos helyzetű lakosság komplex
felzárkóztatása és társadalmi integrációja
Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának terjesztése

Kiegyensúlyozott településpolitika,
partnerségen alapuló
településfejlesztés.
Támogató és aktív helyi társadalom,
szolidaritás, esélyegyenlőség
Pezsgő kulturális élet megvalósítása a
hagyományok ápolásával, a kulturális
lehetőségek kibővítésével, a közösségi
tevékenységek támogatásával.
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6.1.3.4 A települési környezetvédelmi programmal való összhang

Nagyhalász nem rendelkezik települési környezetvédelmi programmal, ezért az illeszkedés bemutatása
nem lehetséges

6.1.3.5 Illeszkedés a helyi esélyegyenlőségi programhoz

Nagyhalász Város Önkormányzata 2018-ban fogadta el Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP). A HEP
elsődleges célja, hogy érvényesítse
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, aszociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
Nagyhalász célja olyan településsé válni, ahol az esélyegyenlőségi alapelv tekintetében minden embert
egyenlőnek kell tekinteni, közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, illetve hátrányos megkülönböztetés
senkit ne érhessen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.
Ezen célok eléréséhez – az Antiszegregációs programban foglaltak mellett – az ITS alábbi célkitűzései
járulnak hozzá:
T1. Stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása
T3. A települési környezet és az infrastruktúra fejlesztése
T5. A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja
V1. Modern, környezetbarát mikro-térségi központ kialakítása a közösségi, közigazgatási,
humáninfrastruktúra és gazdasági funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk
biztosításával.
V2. Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város népességvonzó és megtartó képességének
növelése érdekében
V3 A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében, a társadalmi esélyegyenlőség
feltételeinek megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével a Homoktanya-külterület
lakosságának nagyobb mértékű integrálása Nagyhalász társadalmi-gazdasági folyamataiba.

6.2 Belső összefüggések
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6.2.1 A célok és a feltárt problémák kapcsolata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában kitűzött célok a településen felmerült problémák
megoldására, illetve az adottságok és lehetőségek kihasználására épülnek.
21. táblázat A célok és a feltárt problémák, adottságok kapcsolata

Középtávú városi
célok (tematikus
célok)
T1. Stabil, fejlődő
gazdaság
feltételeinek
javítása

T2. Térségi centrum
szerepkör erősítése

T3. A települési
környezet és az
infrastruktúra
fejlesztése

T4. Esztétikus
Városkép
kialakítása

a településen azonosított problémák

a település adottságai

Elaprózott vállalkozási szerkezet, mikro- és
kisvállalkozások dominanciája jellemző
Viszonylag alacsony a vállalkozássűrűség – a
működő vállalkozások csökkenő száma
mellett
Nincsen kimondott ipari park, az ipari
tevékenységre alkalmas nagyobb ingatlanok
jellemzően kihasználatlanok.
A mezőgazdasági termőterületek többsége
alacsony vagy közepes minőségű
A termőterületekre elaprózott
birtokszerkezet jellemző
Kifejezetten K+F tevékenységet végző
szervezet nincs a városban
A pénzügyi-gazdasági válság hatására a
fejlesztési hajlandóság a településen is
lassan indult be
A térségközponti szerepkör ellenére nem
rendelkezik a település olyan épülettel, ami
a városi, közigazgatási és a térségi
szolgáltatásoknak is otthont tudna adni.

Növekvő helyi gazdaságfejlesztési és
befektetés-ösztönzési tevékenységet
folytat az önkormányzat
A város jelentős ingatlanvagyonnal
rendelkezik, melyben jelentős szabad
kapacitások vannak.
Jelentősek a mezőgazdasági hagyományok
Dinamikusan bővül a szekunder szektor
A vállalkozók széleskörű tevékenységeket
folytatnak
Folyamatosan bővül az üzleti
szolgáltatások kínálata
A lakossági alapszolgáltatások spektruma
lefed minden elvárható területet
A tercier szektorban működő vállalkozások
száma emelkedik

Egyes közintézmények infrastrukturális
állapota nem megfelelő
A településkép nem teljesen egységes
Alulhasznosított területek találhatóak a
városközpontban
A város belterületén alacsony a közösségi
zöldfelületek aránya
A közparkok felújításra szorulnak
A településen áthaladó forgalom részben
megterheli a város belterületi úthálózatát
Kevés a közparkoló a belváros egyes részein
A belterületi utak egy része nem megfelelő
minőségű
Számos külterületi út szilárd burkolat nélküli
A település kerékpáros úthálózata hiányos
Egyes közintézmények infrastrukturális
állapota nem megfelelő
Hiányos és/vagy hiányzó funkciók
Egységes arculati koncepció hiánya az
intézmények környezetében és a
közterületeken
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Jelentős mennyiségű fejlesztésre alkalmas
ingatlannal rendelkezik az önkormányzat a
belterületen
Jó közlekedési kapcsolatok
Megfelelő adottságok és igények a
közszolgáltatások fejlesztésére
A legtöbb szolgáltatás esetében a
szükséges infrastruktúra megfelelő
Esztétikus és kisvárosias településképű a
belváros
A lakásállomány 2000 óta jelentősen
megújult
A közműellátottság aránya a víz, a
szennyvíz, a villany és a gáz tekintetében
egyaránt magas
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont
lakások aránya magas
A belterületi utak többsége szilárd
burkolattal ellátott
Jól szervezett a közösségi közlekedés
Jelentős önkormányzati ingatlanvagyon
Jó közlekedési kapcsolatok
Alapvetően gondozott közterületek
Az intézmények és egyházi- ill középületek
külső megújítása az elmúlt években új
lendületet vett
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Középtávú városi
célok (tematikus
célok)
T5. A hátrányos
helyzetű lakosság
komplex
felzárkóztatása és
társadalmi
integrációja
T6. Az
energiahatékonyság
növelése és a
megújuló
energiaforrások
használatának
terjesztése

a településen azonosított problémák

a település adottságai

Magas a gazdaságilag inaktív lakosok aránya
Magas a munkanélküliségi ráta, alacsony a
foglalkoztatottság
Az önkormányzati segélyek igénybevétele
növekvő tendenciát mutat
Magas a hátrányos helyzetű roma lakosság
aránya
Csak néhány intézmény alkalmaz megújuló
energia alapú technológiákat
Nincs gyakorlata a szemléletformálásnak

A lakosság iskolai végzettsége a megyei
átlaghoz közelít és folyamatosan javul
Az elmúlt években a munkaerő-piaci
mutatók javuló tendenciát mutatnak
Erős a lokálpatriotizmus, a helyi
identitástudat
Kedvezőek az adottságok a megújuló
energiaforrások hasznosítására
(geotermikus, bio-, nap- és szélenergia)

6.2.2 A célok logikai összefüggései

A tematikus és a területi célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia
célrendszerének megvalósításához és a jövőkép eléréséhez. A célrendszer térbeli
hatásmechanizmusának feltárásával lehetővé válik a kedvező folyamatok felerősítése, illetve az
esetleges negatív hatások megelőzése is.
A stabil, fejlődő gazdaság feltételeinek javítása (T1.) célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozásokat
fizikailag elsősorban az erre lehetőséget kínáló városrészekben és a település periférikus területein kell
megvalósítani, ami egyfelől hozzájárulhat újabb vállalkozások betelepüléséhez, ami javítja a település
egészének munkaerő-piaci mutatóit, másfelől jelentős belső mobilitást.
Térségi centrum szerepkör erősítése (T2.) mindenekelőtt a Városközpontra (V1.) koncentrálódik, itt
várható azon gazdasági-, közösségi- és közfunkciók fejlesztése és kialakítása amely a szerepkör
erősödését jelenthetik
A települési környezet és az infrastruktúra fejlesztése (T3.) hatása – különböző módon és eltérő
mértékben – a város teljes területére kiterjed: jelenthet komplex városrehabilitációs beavatkozásokat
vagy csak pontszerű/vonalas fejlesztéseket is.
Az Esztétikus Városkép kialakítása (T4.) elsősorban a belvárosban lévő intézmények, közterületek (V1.)
egységes arculatának kialakítását jelenti, de a többi városrész is bekapcsolódiak a város egységes
arculatának kialakításába, az itt található közterületeknek is egy átfogó arculati fejlesztés részeit kell
alkotniuk, hogy kialakuljon a fejlett lakókörnyezet a város népességvonzó és megtartó képességének
növelése érdekében.(V2-V3)
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A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja (T5.) elsősorban a
lakóövezeti részhez kapcsolódik (V2), továbbá kisebb mértékben ugyan, de a külterületi városrész (V3)
céljaival is illeszkedést mutat. Emellett közvetett módon érintheti a település egész területét, ha ott a
hátrányos helyzetű lakosság által is igénybevett szolgáltatásfejlesztés történik. A szegregátumban és
annak közvetlen környezetében tervezett komplex program és szociális városrehabilitációs
tevékenység végrehajtásával a környező területek is felértékelődnek.
Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése (T6.) szintén
érintheti az egész várost, hiszen magában foglalja középületek és lakások energetikai szempontú
átalakítását, erőművek létrehozását, valamint az ipari övezetek alternatív energiaforrásokkal való
ellátását is.
Mivel a fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok teljesülése nem idézi elő
sem hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását, sem zárványok
közbeékelődését.

6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága

A stratégia megvalósíthatósága több külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részére az önkormányzat
közvetlenül gyakorol befolyást, míg számos tényező az önkormányzat tevékenységétől részben vagy
egészben független adottságként jelentkezik. A legtöbb ilyen feltétellel kapcsolatban kockázatokat is
azonosíthatunk, amelyeket részletesen „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezet mutat
be. A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők az alábbiak:
Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érintett és érdekelt fél
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig a járási, megyei és központi kormányzati
partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására koncentráló, kreatív párbeszédet
folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során megkezdődik, és a végrehajtás során a
különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik ki.
Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok
számosságára – felelős és aktív városvezetésre, valamint jól képzett, tájékozott operatív
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, hogy a
szükséges döntések időben és az elvárt tartalommal megszülessenek, majd a döntések alapján az
operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon.
Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő
rugalmas alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi a stratégia megvalósításának folyamatos
nyomon követését, illetve felülvizsgálatát. A monitoring és kontrolling rendszer működtetése lehetővé
teszi a végrehajtás ellenőrzését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések
meghozatalát.
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Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források megfelelő
időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek részben önkormányzati,
részben külső források, addig a megvalósítás – tekintettel a korlátozott belső anyagi lehetőségekre –
elsősorban külső forrásokra támaszkodhat.

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt
hatása

Az ITS-ben azonosított beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok
minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a helyzetelemzésben feltárt
problémákra, hiányosságokra,
egyértelműen hozzájáruljanak a települési szintű és a magasabb rangú (megyei, országos,
EU-s) célkitűzések eléréséhez,
kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson – ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban.5

Az ipari területek fejlesztése lehetőséget biztosít a munkahelyteremtésre és a munkahelyek jobb
elérhetőségére. Ezek kedvező foglalkoztatási hatását egyértelműen felerősítik a közvetlenül vagy
közvetetten kapcsolódó gazdasági projektek (pl. foglalkoztatást segítő kiegészítő programok, kkv-k
támogatása, városmarketing). A foglalkoztathatóságot nagymértékben javítják a 0-3 éves korú
gyermekek nappali elhelyezését biztosító intézmények tervezett létrehozása. Amennyiben a város
dinamikus gazdasági fejlődésnek indul, az a hátrányos helyzetű lakosság nagyobb mértékű
foglalkoztatását is előidézheti – így indirekt kapcsolat mutatható ki a szociális városrehabilitáció
felzárkóztatásra irányuló tevékenységeivel is.
A tervezett közlekedési fejlesztések a legtöbb projekt esetében hozzájárulnak a hatásosság
növeléséhez – például:
a belvárost érintő közlekedésfejlesztések révén javul a város élhetősége, csökkenek a
közlekedésbiztonsági kockázatok és az épített környezet minőségi változásához is hozzájárul;
a fenntartható közlekedést célzó fejlesztések (pl.: a közösségi közlekedés, kerékpáros
közlekedés feltételeinek javítása) a település teljes lakosságának életminőségét pozitív
irányba befolyásolják
Az energetikai fejlesztések közül elsősorban a gazdasági területeken megvalósuló projektnek van
kedvező hatása – főként a többi munkahely-teremtési és befektetés-ösztönzési tevékenységre, de az
egyéb intézményeken megvalósuló energetikai fejlesztések segítségével realizálható megtakarítások
eredményeképpen a városfejlesztés egyébként alulfinanszírozott területei is forráshoz juthatnak.
A helyi identitás erősítésére irányuló beavatkozások közvetett módon szinte az összes többi projektre
hatással vannak, hiszen a népességmegtartó erő növelésével egyaránt biztosítható a város által
5

Az ITS keretében nem szükséges minden egyes projekt esetében a konkrét hatások részletes bemutatása, sokkal
inkább az egyes beavatkozás-típusok közötti hatásmechanizmusok feltárása. A tervezett fejlesztések nagy száma
miatt többnyire tematikusan csoportosítva kerül bemutatásra a projektek kölcsönhatása, egymásra épülése.
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nyújtott szolgáltatások iránti kereslet és a gazdasági szereplők számára rendelkezésre álló munkaerőkínálat, de ugyanígy kedvező tendenciák indulhatnak el a társadalmi kohézió szempontjából is, ami a
szociális városrehabilitáció esetében is fontos célkitűzés.
A fentiek értelmében a tervezett beavatkozások közötti szinergikus hatásmechanizmus egyértelműen
igazolható, negatív hatások vagy gátló kapcsolatok nem prognosztizálhatók.
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7. A stratégia megvalósíthatóságának főbb
kockázatai
Jelen fejezet a stratégiai szintű kockázatok bemutatása mellett megbecsüli a bekövetkezés
valószínűségét és hatásának mértékét, emellett meghatározza a kockázatkezelési intézkedéseket is. A
kockázatok több szempont alapján csoportosíthatók:
attól függően, hogy az adott kockázat bekövetkezése, illetve megelőzése önkormányzati hatáskörbe
tartozik-e, elkülöníthetők belső és külső kockázatok;
a stratégiaalkotás és -megvalósítás fázisait tekintve három típusú kockázat különböztethető meg:
tervezéshez kapcsolódó kockázatok: a legfontosabb kockázatot a stratégiaalkotás
szempontjából a tervezési környezet folyamatos változása jelenti; a kockázat kiküszöbölése
érdekében folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk valósultak meg, a városi
projektportfólió a helyi igények és szükségletek, valamint az EU-célkitűzések és a hazai
operatív programok által kijelölt lehetőségek figyelembevételével került kialakításra;
megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a legfőbb nehézséget a tervezett projektek
végrehajtásával kapcsolatos műszaki és pénzügyi problémák okozhatják, amelyek megfelelő
előkészítési tevékenységgel jelentősen csökkenthetőek;
fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt figyelmet
kell fordítani az elért eredmények fenntartásának módjára és szervezeti hátterére;
a kockázatok különböző területeken jelentkezhetnek – felmerülhetnek pénzügyi, gazdasági, jogi,
intézményi, műszaki vagy társadalmi nehézségek, amelyek akadályozhatják a stratégia céljainak
elérését.
22. táblázat A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai

Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

Kedvezőtlen
makrogazdasági folyamatok

közepes

jelentős

Alternatív megoldások és eszközök
alkalmazása a város fejlődése érdekében
Intenzív befektetés-ösztönzés

jelentős

A jogszabályi változások folyamatos
figyelemmel kísérése
Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó
jogszabályi körülményekhez

közepes

Az eljárásrend szigorú betartása minden
érintett részéről
A közbeszerzési dokumentumok megfelelő

A jogszabályi környezet
kedvezőtlen irányú változása

Közbeszerzési eljárások
elhúzódása, sikertelensége

magas

közepes
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Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

szakmai előkészítettségének biztosítása
Közbeszerzési szakértő alkalmazása
Hatósági dokumentumok
hiánya, késése

közepes

közepes

A hatsági dokumentumok ügyintézési
időkereteinek figyelembe vétele
Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés
már az előkészítés során

Saját forrás
előteremtésének nehézségei

közepes

jelentős

Alternatív forráslehetőségek felkutatása

Hazai és európai uniós
fejlesztési források
elmaradása

közepes

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való felkészülés
Folyamatos egyeztetés a forrást biztosító
szervezetekkel

A fejlesztések megvalósítási
költsége jóval meghaladja a
tervezett mértéket

közepes

közepes

Részletes projekttervek, átgondolt műszaki
tervek, költségvetések készítése
Tartalékkeret meghatározása

A megvalósításhoz
szükséges szakemberek
hiánya

közepes

közepes

Megfelelő szakmai háttér biztosítása

Előre nem látható műszaki
problémák

magas

jelentős

Részletes tanulmánytervek készítése, alapos
helyzetfelmérés

Nem megfelelő műszaki
tervek vagy kivitelezés

alacsony

közepes

A tervezők és kivitelezők kiválasztása során
kiemelt figyelem fordítása a szakmai
alkalmasság, megfelelő referenciák
meglétére

Többletmunka felmerülése

közepes

közepes

Esetleges többletmunkára felkészülés már az
előkészítés során

Kivitelezés csúszása

közepes

közepes

Reális ütemterv összeállítása
Kötbér alkalmazása

Az indikátorok teljesítése
nem lehetséges

alacsony

jelentős

Teljesíthető és mérhető indikátorok
meghatározása

közepes

Megfelelő marketing és promóciós
tevékenységek, a befektetési lehetőségek
kapcsán

A fejlesztési programokhoz
szükséges befektetők,
partnerek hiánya

közepes

Lakossági ellenállás, negatív
közvélemény

közepes

közepes

Magas szintű partnerség biztosítása a
tervezés, a megvalósítás és a fenntartás
során egyaránt
Folyamatos kommunikáció a lakossággal,
helyi fórumok szervezése, hiteles
kommunikáció

Az érintett létesítmények
fenntartási költségei
emelkedése

közepes

közepes

Korszerű, hatékony technológiák alkalmazása
Költség-haszon elemzés előzetes elvégzése

A megújított vagy új
zöldfelületek gyors
degradációja

alacsony

alacsony

A városi klímát jól tűrő, honos növényfajok
megfelelő időben történő betelepítése
Fenntartási költségek biztosítása
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8. A megvalósítás eszközei és nyomon követése
8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű
önkormányzati tevékenységek
A fejezet azon önkormányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja össze,
amelyek támogatják, segítik a fejlesztési és rehabilitációs célok elérését.
Egy adott földrajzi terület fejlődését alapvetően meghatározzák a közgazdasági vagy
társadalomtudományi értelemben vett intézményi tényezők megléte, illetve ezek minőségi
paraméterei. Ilyen tényezők többek között a helyi szabályozás, az adórendszer és finanszírozási
környezet, a gazdaságfejlesztést érintő szervezetek és eljárások, de szélesebb értelemben ide tartozik a
bizalom, az együttműködési készség, a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos attitűdök, az adott térség
társadalmi-közösségi jellemzői, kulturális lehetőségei, a politikai lobby ereje. Ezek a tényezők
határozzák meg – teszik lehetővé vagy korlátozzák – a fejlődés, fejlesztés lehetőségeit.

A stratégia a nem beruházási jellegű fejlesztéseket és a célok elérését szolgáló tevékenységeket a többi
projekttel egyenrangúan, egyenszilárdságúan kezeli.
Az ITS végrehajtásánál legcélszerűbb minden egyes beavatkozást megelőzően megvizsgálni, hogy az
egyedi szituációban, mely módszer alkalmazása a legoptimálisabb. Kiemelten fontos, hogy az
Önkormányzat a civilekkel és a magánbefektetőkkel szervezett és strukturált együttműködést alakítson
ki és működtessen.
Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet
A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok környezete, amely
esetében a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó szerepet tölt be a helyi
önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos felhasználásából
származó vélelmezett hatásokat sokszorosan felülmúlhatja az önkormányzat a hatáskörébe rendelt
szabályozási eszközök tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is igaz: a megfelelő és támogató
szabályozás hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi eszközökre alapozott fejlesztéseket. Ezért
a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és kiszámítható
jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási
környezet biztosítása és fenntartása, legyen szó akár jelentős tőkebefektetésekről, akár a szociális
segélyek igénybevételéről. A helyi gazdaságpolitika céljait világosan meg kell fogalmazni, meg kell
határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan
végre is kell hajtani azokat. Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a
gazdasági tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések
kockázatát. Kiemelten fontos az építési szabályok meghatározása és a területhasználat korlátainak
felállítása úgy, hogy az módosítható lehessen, amennyiben befektetői igény jelentkezik, és
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amennyiben az a helyi lakosok érdekeivel összeegyeztethető. A befektetői folyamatokat szükség
esetén adó- és illetékkedvezményekkel is ösztönözni, gyorsítani lehet.
Tervalku
Az ITS és a településrendezési terv harmonizációjáról a szükséges módosításokról a város
Önkormányzata saját hatáskörben dönt.
Beruházói indíttatású, településrendezési eszközök módosítását szükségessé tevő további igény illetve
szándék nem ismert.
Amennyiben ilyen jelentkezik, és az ITS keretébe illeszkedik, úgy a településrendezési eszközök
szükségessé váló módosítása során a város önkormányzata élni kíván a tervalku lehetőségével és az
elvégzendő feladatok finanszírozásához ez úton megszerezhető források bevonásával.

Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás
Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló
kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek között
egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet engedni annak
közösségi vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás
megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli, az
önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása.
Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és
informatikai eszközök stb.), amelyek időszakosan hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhető mások
számára érték, hogy az önkormányzat számára nem jelentkezik közvetlen költség. Ezzel a jólét puszta
javításán felül többek között támogatható a stratégia megvalósítását is segítő, de önmagukban is
jelentőséggel bíró kulturális vagy közösségi értékek létrejötte.
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához
alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és szabályozói
pozíciójával élve – de nem visszaélve – bizonyos ingatlanok eladását vagy hasznosításba adását olyan
feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósítását garantálják
(pl. játszótér építése a beruházó által használatba vett területen vagy más közterületen). Kölcsönös
előnyök esetén lehetséges akár átgondolt PPP konstrukciók alkalmazása is, ami biztosítja a
magánbefektetések hatékonyságát, az önkormányzati likviditás megőrzését és az önkormányzat
pénzügyi forrásainak szabadabb felhasználhatóságát.
Foglalkoztatáspolitikai eszközök
Az önkormányzat megvalósított olyan projektet és a jövőben is tervezi, amelyek átfogó célja a helyi
munkaerő-piaci stabilitás biztosítása. Ilyenek például a szegregátumokban élők munkaerő piaci
felzárkóztatása vagy a foglalkoztatást segítő kiegészítő programok, amelyek alapvetően nem
tekinthetők beruházási jellegű tevékenységeknek, így szerepeltetésük itt is indokolt.

Turisztikai együttműködés a térség többi településével
A turizmus fejlesztése a legtöbb magyarországi település esetében a gazdaság élénkítésének egyik
fontos alappillére. Nagyhalász ugyan nem bővelkedik idegenforgalmi látnivalókban, történeti
emlékekben, de meglévő és potenciális értékei a jelenlegi igencsak nyomott szintnél magasabb
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turisztikai forgalmat is generálhatnának. A város turisztikai kínálatának sikere akkor biztosítható
elsősorban, ha csatlakozik a térség turisztikai kínálatához, és együttműködik a térségi idegenforgalmi
szereplőkkel. Ehhez átfogó és összehangolt együttgondolkodásra, cselekvésre van szükség az
önkormányzat, a társönkormányzatok és a magánszektor érintett szereplői között. Ezt a közös munkát
segítheti egy turisztikai klaszter és turisztikai desztináció-menedzsment létrehozása, ahol szabályozott
keretek között, széleskörű partnerségben, több területen folyhatna a helyi, térségi turizmus
fejlesztése.
Aktív városmarketing tevékenység
A települést nem csupán a helyi lakosság illetve az oda látogató turisták számára kell vonzóvá tenni,
hanem a város pozitív értékeit a potenciális befektetők felé is nyomatékosan kommunikálni szükséges.
E tekintetben fontos, hogy a lehetséges, illetve a már meglevő befektetőkben is tudatosításra kerüljön
az önkormányzat valamint a lakosság befektetőkkel történő együttműködési készsége, a kölcsönös
támogatás lehetősége, tekintve, hogy a sikeres beruházáshoz a befektető szándéknak és a helyi
lakosság akaratának találkoznia kell. A város tervezett fejlesztésének megvalósulásához
nélkülözhetetlen a marketing és kommunikációs tevékenység hatékony működése. A város, illetve a
városban zajló bizonyos tevékenységek, környezeti és/vagy társadalmi értékek, gazdasági folyamatok
szélesebb körben való megismertetése biztosíthatja Nagyhalász (el)ismertségét, vagyis ezen
információkat minél szélesebb társadalmi és szakmai kör számára kommunikálni kell. Ehhez
mindenképpen be kell vonni a médiát (televízió, Nagyhalász honlapja, írott sajtó). A városban működő
gazdasági egységek rendelkeznek honlappal, a gazdaságfejlesztési célok elérése érdekében fontos,
hogy folyamatosan frissített tartalommal töltsék fel honlapjukat a vállalkozások.
A sikeres marketingtevékenység következménye nem csak az, hogy egyes befektetések megvalósítását
és ismertségét segíti elő, hanem közvetett módon az esetleges befektető partnerek bizalmát is erősíti
az adott vállalkozás felé. Ezáltal pozitív következményként a gazdaság élénkítését is maga után vonja. A
marketing tevékenység a turizmus fellendítésének is egyik alapköve, azáltal, hogy hozzájárul az egyes
attrakciók, rendezvények ismertségéhez, több látogatót vonz. A rendezvények növelik a turisztikai
vonzerőt, egyben a sok résztvevő potenciális terepe lehet az arculat további fejlesztésének és
kommunikálásának – e rendezvényeket tudatosan használni is kell a városmarketing céljaihoz. melynek
köszönhetően tovább növelhető a marketing tevékenység mértéke. A település lakosságának
identitáserősítésében is elengedhetetlen a rendszeres és célzott kommunikáció.

Gazdaságfejlesztés a helyi vállalkozói szféra bevonásával és erősítésével
Az önkormányzat törekedni fog a magán befektetőkkel és helyi piaci szereplőkkel való szervezett és
strukturált
együttműködésre.
Képviselőiket
bevonja
a
településfejlesztési
stratégia
továbbfejlesztésének és megvalósításának folyamatába, annak érdekében, hogy szükségleteik és
lehetséges fejlesztési elképzeléseik felszínre kerülhessenek.

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei
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Nagyhalász városfejlesztési intézményrendszerét jelenleg Nagyhalász Város Önkormányzata,
Nagyhalász Polgármesteri Hivatal adott osztályai, valamint a város intézményeinek szoros
együttműködése alkotja.
A városfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket Nagyhalász képviselőtestülete hozza. A
képviselőtestület bizottságai:
Pénzügyi és vállalkozási bizottság
Ügyrendi bizottság
Szociális és egészségügyi bizottság
Kulturális, oktatási és sport bizottság
A bizottságokat véleményezési, kezdeményezési, javaslattételi, közreműködő és döntési
jogosítványokkal ruházták fel, amelyek révén
saját szakterületükön közreműködnek a városfejlesztési tevékenységeket megalapozó
dokumentumok tervezésében, véleményezésében,
figyelemmel kísérik a fejlesztések megvalósítását,
felügyelik a feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati intézmények működését,
valamint ezen általános hatáskörök mellett speciális feladatokat is ellátnak a városfejlesztéshez
kapcsolódóan, amelyek jelentősége az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása és
megvalósítása szempontjából is kiemelkedő (pl. önkormányzati intézmények felújításának
menetrendje, ingatlanhasznosítás, vállalkozási feltételek stb.).
A városfejlesztési tevékenységekben a jegyző is fontos szerepet játszik, hiszen jogszabályi
felhatalmazás alapján koordinálja az önkormányzati rendeletek és koncepciók előkészítését
A településfejlesztési döntések szakmai előkészítésében jelentős szerepe van a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeinek, osztályainak. A Hivatalon belül két szervezeti egység látja el a
településfejlesztéshez, az ITS megvalósításához kapcsolódó közvetlen feladatokat: az Adó- és Pénzügyi
Iroda és a Hatósági és Műszaki Iroda. A projektek előkészítésében és az operatív feladatok
irányításában elsősorban a Hatósági és Műszaki Iroda szerepe kiemelkedő. A hivatal szervezeti
struktúráját az alábbi ábra szemlélteti.
2. ábra Nagyhalász polgármesteri hivatal szervezeti ábrája

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

TITKÁRSÁG
JEGYZŐ

Adó- és Pénzügyi Iroda

Hatósági és Műszaki Iroda
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A városfejlesztési programok operatív megvalósítása kapcsán a polgármesteri hivatal hatáskörébe az
alábbi feladatok tartozik, amelyek közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódnak az ITS-hez, ezek közül
csak azokat emeljük ki, amelyek egyértelműen és szorosan hozzájárulnak a fejlesztések
megvalósításához:
a pályázati lehetőségek felkutatásának, a pályázatok előkészítésének, benyújtásának,
nyilvántartásának, megvalósításának és elszámolásának szervezése, koordinálása,
részvétel a közbeszerzési eljárások kiírásában és lebonyolításában,
önkormányzati közreműködéssel és forrás felhasználásával megvalósuló beruházások
kooperációján a megrendelő képviselete, a műszaki ellenőrrel a kapcsolat tartása, részvétel a
beruházások lebonyolítási feladatainak ellátásában,
kapcsolattartás a térségi, megyei, regionális szervekkel a pályázatok és fejlesztési feladtok
szervezése, lebonyolítása érdekében
önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodási feladatok,
a magánbefektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködési lehetőségek feltárása.
rendezvények, programok megszervezése és lebonyolítása
Az Önkormányzat a 2007-2013-as időszakban sikeresen valósította meg projektjeit, melyek keretében
számos közintézmény megújult és a lakosság közérzetének javítását eredményező fejlesztés valósult
meg Nagyhalászban. Az Önkormányzat munkáját a fejlesztésekben a fent bemutatott hivatali
szervezeti egységek hatékonyan és sikeresen támogatták.
Az ITS megvalósítására kialakítandó szervezeti háttérnek illeszkednie kell a 2014-2020-as időszakra
kiépítendő országos és megyei szervezetrendszerhez, úgy, hogy a források lehívhatósága és
elszámolhatósága biztosítható legyen. Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési
intézményrendszere, stratégiai és operatív menedzsmentje alkalmas az integrált településfejlesztési
stratégia megvalósítására.
A városfejlesztés menedzsment struktúráját az alábbi táblázat szemlélteti:
23. táblázat A városfejlesztés menedzsment struktúrája

Menedzsment feladat
Stratégiai feladatok

Érintett szervezetek

Feladatok, kompetenciák

képviselő testület

a stratégiai fejlesztési irányok
meghatározása,
befektetésösztönzés, együttműködés a
magán befektetőkkel és az állami
intézményekkel

Bizottságok

véleményezési, kezdeményezési,
javaslattételi,
közreműködési
és/vagy felügyeleti jogkör saját
szakterületükön
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operatív feladatok
Polgármesteri Hivatal

döntés-előkészítés,
városfejlesztési
programok
operatív megvalósítása:
pályázati és befektetői források
feltárása
projekt-generálás
projektmenedzsment
a
fejlesztések
pénzügyi
egyensúlyának
biztosítása
(akcióterületi
ingatlangazdálkodással)

jogszabályi megfelelés

jegyző

jogszabályi felhatalmazás alapján
az önkormányzati rendeletek és
koncepciók
előkészítésének
koordinációja

Leginkább a stratégia előkészítésében játszanak szerepet az egyes hivatali egységek, valamint az
önkormányzat intézményei. A végrehajtásban elsősorban az Adó- és Pénzügyi Iroda és a Hatósági és
Műszaki Iroda vesz részt, elsősorban a pályázatok tartalmi és pénzügyi összeállításában, valamint
építési-beruházási pályázatok esetén az engedélyezési eljárás lebonyolításában, az építési
tervdokumentáció összeállításában, stb.
A szükséges humánerőforrás tekintetében elsődleges szempont, hogy a városfejlesztés
projektmenedzsment-szervezetét olyan tapasztalt szakemberek alkossák, akik széleskörű
projektmenedzsment ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek. A projektek megvalósításához legalább
1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési szakemberre van szükség, akik esetében a megfelelő
végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvető elvárás. E kritériumoknak megfelelő
szakemberek jelenleg is az önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában álló társaság
alkalmazásában állnak, illetve adott esetben a szükséges szaktudással rendelkező munkavállalókkal
kiegészíthető a projektmenedzsment csapat. Az alkalomszerűen szükséges szaktudást megbízási
szerződések keretében lehet becsatornázni a városfejlesztési tevékenységek megvalósításába. A
pontos szakmai elvárások, kompetenciák és az ahhoz kapcsolható személyek meghatározására a
részletes projektfejlesztések szakaszában kerül sor.
A településfejlesztési beavatkozások megvalósítása során a projektmenedzsment-szervezet az
önkormányzat bizottságaival és a képviselőtestülettel, a Polgármesteri Hivatal minden érintett
irodájával, a projektpartnerekkel, valamint a fenntartásban érdekelt szervezetekkel együtt részletesen
meghatározza azokat a garanciális elemeket és szerződéses feltételeket, amelyek lehetővé teszik a
városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának
folyamatos ellenőrzését.
Az ITS megvalósítása során a jelenlegi intézményi struktúra és végrehajtási rendszer és mechanizmus
egyéb irányú megváltoztatása nem tervezett.
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8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
Megyei Szintű együttműködések
Megyei szinten a településközi koordinációban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata játszik
kiemelkedő szerepet, mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezése és részben a
megvalósítása is e szervezet hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a megye számára rendelkezésre álló
forráskeretet hatékonyan, ésszerűen és maradéktalanul fel lehessen használni, elengedhetetlen a
partnerség a megyei önkormányzat és a települések között.

Kistérségi-, járási-, mikro-térségi szintű együttműködések
A településközi koordináció elsődleges terepe a járási-kistérségi szint, intézményi keretét jelenleg a
Rétközi Kistérségi Területfejlesztési Társulás (Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kék,
Nagyhalász, Nyírtass, Pátroha, Rétközberencs, Székely, Tiszakanyár, Tiszarád, Tiszatelek, Újdomrád),
illetve az Ibrányi Járás (Ibrány, Nagyhalász, Gávavencsellő, Balsa, Buj, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek)
biztosítja. A Társulásnál szorosabb kapcsolatot ápol Nagyhalász a mikro-térségébe tartozó
önkormányzatokkal,
úgymint
Kemecse
Város
Önkormányzata,
Beszterec
Község
Önkormányzata. A három önkormányzat együttműködésében jött létre a Társulásban működünk
együtt: Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás, mely a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központot
üzemelteti. A Társulás célja, hogy a társult települések lakossága számára biztosítsa a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatások minél teljesebb körét
Településközi együttműködésben a Közép-Szabolcsi Leader Egyesülettel is együttműködik, melynek
tagjai a következő települések: Balsa, Gávavencsellő, Buj, Ibrány, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek és
Nagyhalász. A mikro-térségi központ funkcióból adódó feladatokat Nagyhalász képes magas
színvonalon ellátni, kérdéses azonban, hogy milyen mértékben képes gazdasági-társadalmi fejlődést
generálni a környező településeken.
A térség településeinek tervezett fejlesztései esetében célszerű különbséget tenni a szűken
értelmezett járás és a tágabb térség – főként városi jogállású – települései között. A közeli
járásszékhelyek saját vonzáskörzetük kibővítésére és megerősítésére törekednek. Ennek eléréséhez
több olyan projekt megvalósítása is várható, amelyek jellegükben hasonlóak a Nagyhalászban tervezett
beavatkozásokhoz. A közeli településeken kisebb léptékű, részben pontszerű fejlesztések
valósulhatnak meg, amelyek kifejezetten a helyi lakosság életminőségének javítására irányulnak.
Egyértelműen leszögezhető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt fejlődés, hiszen ha
nagy a fejlettségbeli kontraszt a központ és környéke között, az negatívan befolyásolhatja a város
egészének gazdasági-társadalmi fejlődését.
Az Ibrányi járás, illetve vonzáskörzete egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képes
legyen problémáit és szükségleteit közösen megfogalmazni, majd ezeket integrált programokká
alakítani. A folyamatos kapcsolattartásnak, a közös gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes
szakaszára ki kell terjednie. Ehhez szükséges a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos
számbavétele, az esetlegesen közösen megvalósítható projektek azonosítása, a folyamatos egyeztetés
és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről, a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése, a
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fejlesztések megvalósításának rendszeres (pl. évenkénti) felülvizsgálata, valamint a kritikai észrevételek
beépítése a települések és a térség stratégiai fejlesztési dokumentumaiba.
Tekintettel arra, hogy több projektben is érintettek e települések, rendszeres személyes találkozók
történnek a településvezetők között. Ezen túlmenően a 314/2012. Korm. rendelet 31. §-a értelmében
valósul meg a környező települések önkormányzataival az ITS véleményezési folyamata.

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során
A partnerség megvalósításának fontos szerepe van a tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a
partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az ITS
társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra
kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.
A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási és
fenntartási szakaszaira is kiterjed.
Az ITS partnerségi egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok kerülnek bevonásra:
a 314/2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör
államigazgatási szervek,
önkormányzatok
szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek, melyek elsősorban a város
közintézményeit, hatósági szerveit és a legjelentősebb közösségi szerveződéseket foglalja
magában
legjelentősebb gazdasági szereplők
helyi lakosság
helyi civil szervezetek
Megvalósult egyeztetések:
Az ITS tervezete 2021. január ….-án került kiküldésre a véleményezéssel érintett szervezetek számára.
A kiküldést követően előre meghirdetett konzultációs időpontok lehetősége korlátozott a 2020-2021
évben kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel, azonban az írásban érkezett véleményeket,
javaslatokat az önkormányzat továbbította az ITS tervezői felé
A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített
módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai
feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el
nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása.

A partnerség a megvalósítás során
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A településfejlesztési stratégia megvalósítása során is törekedni kell a partnerség szempontjainak
fenntartására, amely a tervezési folyamatot is jellemezte, és amely az ITS elfogadottságának, a
magántőke részvételének és a civil szféra érdekeinek képviselete szempontjából egyaránt fontos
szerepet játszik. Ennek alapján a legfontosabb partnerségi csoportok a következők:
Szakmai felügyelet gyakorlója
Működtető, megvalósítók
Partnerek a működtetésben
Felhasználók
Önkormányzat érintett szervezeti egységei
Érdekképviseleti szervek
A várostérség érintett szereplői
Érintett államigazgatási szervek
Területi (megyei) önkormányzat érintett képviselője
Ahogy a fentiekben bemutatásra került, a város a városfejlesztésen túl számos olyan tevékenységet
végez, amelyek segítik, támogatják a stratégiai célok elérését. Ezen tevékenységek közé tartoznak
például bizonyos szabályozási tevékenységek, a városmarketing célú tevékenységek, a
magánbefektetők bevonása.
A fentiek érdekében a város a tervezés során megkezdett rendszeres találkozókat folytatni fogja a helyi
gazdaság szereplőivel és a lakossággal, valamint a városmarketing tevékenység erősítésével a
magánszféra fejlesztőivel való együttműködések kialakítása is teret kap. Ahogy a tervezés során, úgy a
megvalósítás során is törekszik arra az Önkormányzat, hogy a lakosok véleményét maximálisan
figyelembe vevő fejlesztéseket valósítson meg.
Ezen túlmenően gondoskodik arról is az Önkormányzat, hogy az ITS megvalósítása kapcsán
tájékoztassa a város lakóit a stratégia megvalósulásáról, az elért eredményekről rendszeres
rendezvény (pl. közmeghallgatás) formájában, valamint az ITS társadalmasításához kialakított
honlapon keresztül.

8.5 Monitoring rendszer kialakítása

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok
meghatározása

Mivel a 2014–2020 közötti időszakban az ún. eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok
célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű
és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz a folyamatok változását az adatok egyértelmű
változásához lehessen kötni. Az indikátorok meghatározása az EU által megjelölt közös indikátorok és a
hazai OP tervezetekben használt indikátorok figyelembe vételével történt.
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24. táblázat Tematikus célok eredményindikátorai

Bázisérték

Célérték
(2023)

Indikátor
forrása (mérés
módja)

Mérés
gyakorisága

Tematikus cél

Eredményindikátor

Definíciója

Mértékegység

T1. Stabil, fejlődő
gazdaság feltételeinek
javítása

A város gazdasági
teljesítőképessége

A városban működő
vállalkozások által fizetett éves
iparűzési adó

1000 Ft

2014

62 millió Ft

72 millió Ft

KSH

évente

T2. Térségi centrum
szerepkör erősítése

Térségi
szolgáltatások
száma

A település közigazgatási
területén túlmutató
igénybevevői körrel bíró
szolgáltatások

db

2015

1

5

Önkormányzati
felmérés

5 évente

T3. A települési
környezet és az
infrastruktúra
fejlesztése

Elégedettség a
települési
infrastruktúra
minőségével

A lakosság elégedettsége a
település épített és természeti
környezetével

pontérték

2015

később
kerül meghatározásra

később
kerül meghatározásra

Önkormányzati
felmérés

5 évente

T4. Esztétikus
Városkép kialakítása

Elégedettség a
települési környezet
minőségével

Energetikailag korszerűsített
és/vagy alternatív energiával
ellátott önkormányzati tulajdonú
épületek száma

pontérték

2015

később
kerül meghatározásra

később
kerül meghatározásra

Önkormányzati
felmérés

5 évente

T5. Hátrányos
helyzetű lakosság
komplex
felzárkóztatása és
társadalmi
integrációja

Szegregátumban
élők száma

A szegregátumok
lakónépességének száma

fő

2011

1119

1080

KSH

10 évente

Energiahatékony
épületek száma

Energetikailag korszerűsített
és/vagy alternatív energiával
ellátott önkormányzati tulajdonú
épületek száma

db

2015

3

8

Önkormányzat

2 évente

T6. Az energiahatékonyság növelése
és a megújuló
energiaforrások
használatána
terjesztése

Bázisév
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A városrészi célokhoz kapcsolódó indikátorok esetében elsősorban a KSH népszámlálási adataira lehet építeni. Amellett, hogy minden városrész esetében
meg lett határozva egy területi célkitűzés és egy-egy kapcsolódó eredményindikátor, települési szinten a legfontosabb a városrészek közötti diszparitás
csökkentése: vagyis nem elegendő az, hogy az egyes városrészekben javulás mutatkozzon meg az indikátorok értékében, ezzel egy időben a városon belüli
különbségeknek is csökkenniük kellene.

25. táblázat Területi (városrészi célok) eredményindikátorai

Eredményindikátor

Definíciója

Mértékegység

Bázisév

Bázisérték

Célérték
(2023)

Indikátor
forrása (mérés
módja)

Mérés
gyakorisága

Funkciók száma

Közösségi, közigazgatási vagy
közszolgáltatási funkciót ellátó
intézmények száma

db

2015

13

15

Önkormányzat

5 évente

V2. Lakóövezet Fejlett
lakókörnyezet kialakítása a város
népességvonzó és megtartó
képességének növelése érdekében.

Szegregációs
mutató

Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül a városrészben

%

2011

39,1

34

KSH

10 évente

V3. Homoktanya - A városrész
önfenntartó fejlődési pályára
állítása érdekében, a társadalmi
esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtésével és a
lakókörnyezet fejlesztésével a
Homoktanya-külterület

Lakónépesség
száma

A városrész lakónépességének
száma

fő

2015

208

225

önkormányzat

5 évente

Területi (városrészi) cél

V1. Belváros - Modern,
környezetbarát mikro-térségi
központ kialakítása a közösségi,
közigazgatási, humáninfrastruktúra
és gazdasági funkciók és
szolgáltatások fejlesztésével,
hatékonyságuk biztosításával.
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Területi (városrészi) cél

Eredményindikátor

Mértékegység

Definíciója

Bázisév

Bázisérték

Célérték
(2023)

Indikátor
forrása (mérés
módja)

Mérés
gyakorisága

lakosságának nagyobb mértékű
integrálása Nagyhalász társadalmigazdasági folyamataiba

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó outputindikátorok. A pontos célértékek meghatározása a tervezés jelenlegi
szakaszában reálisan nem valósítható meg, erre az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó projekt-előkészítési szakaszban fog sor kerülni.

26. táblázat akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai

Definíciója

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Mérés
gyakorisága

Fejlesztések (beavatkozások)
Output indikátor
megnevezése
1. Lakóövezet-szociális városrehabilitáció AT
Arany János 79. sz. alatti iskolánál
tetőhéjazat csere a régi könyvtár
épületén

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Szociális bérlakások kialakítása

Újonnan épített vagy
kialakított szociális
bérlakások száma

Újonnan épített vagy kialakított és szociális
alapon, rendelettel szabályozott módon
bérbe adott szociális bérlakások száma

db

projektjelentés

évente

Csuha Antal Iskola bővítése (6
tanteremmel bővíteni a szakiskolai
képzés miatt)

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Pusztatemplom utca és Hunyadi út
szélesítése felújítása és csapadékvíz
elvezetés felújítása, útfelújítás a Petőfi
téren, Petőfi utcán

Felújított vagy
korszerűsített utak telj.
hossza

km

projektjelentés

évente

A projekt keretében felújított vagy
korszerűsített közutak hossza kilométerben
kifejezve
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Output indikátor

Definíciója

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Közösségi ház, közösségi tér kialakítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított közösségi
létesítmények területe

A felújított/újonnan kialakított közösségi
létesítmények mérete

m²

projektjelentés

évente

Kondipark a tervezett közösségi ház
környezetében

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Középkori templom feltárása
(látogatható rom)

A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken
tett látogatások várható
száma

A támogatásban részesült projektek
helyszínére irányuló látogatások száma
évente

látogatás

projektjelentés

évente

Rk templom komplex felújítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított közösségi
létesítmények területe

A felújított/újonnan kialakított közösségi
létesítmények mérete

m²

projektjelentés

évente

Járda felújítás az Ibrányi utcán, sétány
felújítás a Hunyadi és Bocskai út között

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Vállalkozói-szolgáltatói inkubátorház
meglévő épület felújításával,
átalakításával

A programba bevont
vállalkozások száma

Az inkubátorház által nyújtott
szolgáltatásokba újonnan bevolt vállalkozások
száma

db

projektjelentés

évente

Városi területeken

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra

m²

projektjelentés

évente

Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése

Mérés
gyakorisága

2. Belváros Akcióterület
Városi Sétány (Zöld Város) kialakítása
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Fejlesztések (beavatkozások)

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Mérés
gyakorisága

Output indikátor

Definíciója

létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

megnyitott terek mérete

Új igazgatási centrum és multifunkciós
szolgáltató tér kialakítása

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Új főtér kialakítása az új igazgatási
centrum környezetében

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Felnőtt háziorvosi körzetek kialakítása
a gyermekorvosi rendelő
környezetében

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Kondipark a kormányablak mellett

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Csuha Antal Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézet
rekonstrukciója

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Művelődési Ház belső-külső
korszerűsítése

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Csuha - Kállay kúria rendezvény
központ

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

A településen a fejlesztés révén megújításra

m²

projektjelentés

évente

megnevezése

Több szintes zöldfelületek létesítése a
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Fejlesztések (beavatkozások)
Output indikátor

Definíciója

Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága

kerülő vagy újonnan kialakítan-dó
zöldfelületek és kapcsolódó természetes,
valamint mesterséges vízfelületek
nagyságának az összege

megnevezése
könyvtár környezetében

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Mérés
gyakorisága

Kúria mögötti gépállomás kitelepítése,
a terület összekapcsolása a Kúriával

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Játszótér kialakítása a központban

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Piac rekonstrukciója, felújítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Kulcsprojekt! Központot
tehermentesítő út kialakítása,
Tehermentesíto út mellett
járda+kerékpárút kialakítása

Felújított vagy
korszerűsített utak telj.
hossza

km

projektjelentés

évente

Sporttelep fejlesztése: az öltöző
rekonstrukciója és bővítése,tetején
klubhelyiség kialakítása, futópálya
kialakítása (játszótér)

Újonnan létesített vagy
felújított sport és
szabadidős létesítmények
területe

A projekt keretében újonnan létesített vagy
felújított sport és szabadidős létesítmények
területe

m²

projektjelentés

évente

Kézilabda munkacsarnok építése

Újonnan létesített vagy
felújított sport és
szabadidős létesítmények

A projekt keretében újonnan létesített vagy
felújított sport és szabadidős létesítmények
területe

m²

projektjelentés

évente

A projekt keretében felújított vagy
korszerűsített közutak hossza kilométerben
kifejezve
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Definíciója

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Mérés
gyakorisága

Kerékpáros piheno (Zöld város)

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Leállósáv a hivatal mellett (zöld város)

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Jelenlegi önkormányzati épület
(polgármesteri hivatal) funkcióváltása
(könyvtár+kiállító tér)

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereske-delmi épületek

A támogatott projekt keretében létrehozott
vagy felújítással érintett épületek nettó
épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Házhely városrészben játszótér
kialakítás, meglévő épület felújításával
ifjúsági klub és közösségi tér kialakítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Görög Katolikus templom komplex
felújítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított közösségi
létesítmények területe

A felújított/újonnan kialakított közösségi
létesítmények mérete

m²

projektjelentés

évente

Kondipark Házhely városrészben

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

Újonnan létesített vagy
felújított sport és

A projekt keretében újonnan létesített vagy
felújított sport és szabadidős létesítmények

m²

projektjelentés

évente

Fejlesztések (beavatkozások)
Output indikátor
megnevezése
területe

3. Homoktanya Akcióterület
Fertő tavi horgásztó környezetének
fejlesztése (vizes szabadidőközpont)
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Fejlesztések (beavatkozások)
Output indikátor

Definíciója

szabadidős létesítmények
területe

területe

megnevezése

Városi köztemető felújítása

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Mérés
gyakorisága

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

A fejlesztett vagy újonnan
létesített iparterületek és
ipari parkok területe

A projekt keretében fejlesztéssel érintett vagy
újonnan létesített iparterületek és ipari
parkok területének összege hektárban
kifejezve

ha

projektjelentés

évente

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

kerékpáros összeköttetés
megvalósítása a temető és a Fertő II
halastó között

Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

A projekt keretében megépített vagy kijelölt
új kerékpárforgalmi létesítmények hossza
kilométerben kifejezve.

km

projektjelentés

évente

Homoktanya közösségi ház mellett
vendégház/apartmanok kialakítása

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Volt vágóhíd területén park kialakítása
+játszótér kialakítása

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
területe

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra
megnyitott terek mérete

m²

projektjelentés

évente

gazdaságfejlesztési projekt a termálkút
környezetében (1 Ha üvegház)
és záportározó kialakítása

A fejlesztett vagy újonnan
létesített iparterületek és
ipari parkok területe

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

projektjelentés

évente

Gazdaságfejlesztés (Ipari területek
fejlesztése)

Kecskés játszótér, Homoktanya
kondipark

Egyéb projektek
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Output indikátor

Definíciója

Indikátor
Mértékforrása (mérés
egység
módja)

Idősek otthona bővítése

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Tájház - alkotóház kialakítása meglévő
önkormányzati épület felújításával

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Régi református iskola (jelenleg
közfoglalkoztatási központ) épületének
komplex felújítása

Épített vagy felújított
épületek területe

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek
nettó épületterülete

m²

projektjelentés

évente

Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

A projekt keretében megépített vagy kijelölt
új kerékpárforgalmi létesítmények hossza
kilométerben kifejezve.

km

projektjelentés

évente

km

projektjelentés

évente

Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése

Mérés
gyakorisága

Hálózatos projektek
Kerékpárút felújítás/új építés és
mellette csapadékvíz elvezetés
Önkormányzati utak felújítása

Tiszatelek-Nagyhalász közötti
kerékpárút kialakítás
Tiszarád-Nagyhalász közötti kerékpárút
kialakítás

Felújított vagy
korszerűsített utak telj.
hossza

A projekt keretében felújított vagy
korszerűsített közutak hossza kilométerben
kifejezve

Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

A projekt keretében megépített vagy kijelölt
új kerékpárforgalmi létesítmények hossza
kilométerben kifejezve.

km

projektjelentés

évente

Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

A projekt keretében megépített vagy kijelölt
új kerékpárforgalmi létesítmények hossza
kilométerben kifejezve.

km

projektjelentés

évente
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása

A monitoring az a nyomon követési folyamat, amellyel a program végrehajtásának eredményességét
kísérhetjük figyelemmel és visszacsatolást kaphatunk a program eredményeiről. Indokolt esetben a
monitoring adatok elemzése a program felülvizsgálatát is eredményezheti. A monitoring célja, hogy
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények
mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz.
A jól működő monitoring rendszer alapja a specifikus, mérhető, elérhető, reális és aktuális indikátorok
pontos és egyértelmű meghatározása.
A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának
megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves
jelentés tartalma a programban.
A monitoring folyamat szervezete:
Képviselőtestület: javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét
beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket.
Szakmai Bizottságok: javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő
folyamatokra és konkrét beavatkozásokra.
Monitoring Bizottság: éves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának folyamatát és
javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja az éves
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a
Monitoring Bizottság tagjai:
polgármester,
a testületi bizottsági elnökök,
stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet képviselője,
civil szervezetek képviselője.
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó szervezeten
belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy – az egyes
beavatkozások megvalósítóival történő rendszeres kapcsolattartás alapján – éves rendszerességgel
elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse,
aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé továbbítja.
Stratégiai partnerek bevonása: a stratégia kialakításában résztvevő szervezetek számára biztosított az
éves monitoring jelentéshez való hozzáférés és előzetes véleményezési lehetőség.

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:
Éves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős
munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves
jelentés tartalma:
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a megvalósítással kapcsolatos tevékenységek előrehaladása,
a megvalósítással kapcsolatos problémák azonosítása,
a megvalósítás folyamatainak javítása érdekében végrehajtott intézkedések leírása,
a stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok,
a megvalósításra fordított pénzügyi források,
a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a
felelősök és határidők meghatározását is,
a következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és
pénzügyi források meghatározása.
Adatbázis: az előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis biztosítja az ITS keretében
tervezett beavatkozások előrehaladásának, valamint a stratégiai és projektszintű indikátorok
teljesítésének objektív és naprakész nyomon követhetőségét, valamint az esetlegesen felmerülő
problémákat megfelelő kezelését. Az adatbázis az éves jelentések mellékletét képezi.
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