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1. Vezetői összefoglaló 

 

A Kállay András Terv Nagyhalász Város Városfejlesztési Programja a 2021 – 2027 közötti, 

középtávú időszakra. A terv elkészítésének célja, hogy összefoglalja azokat a fejlesztési 

irányokat, melyek képesek dinamizálni a város fejlődését mind a társadalmi-, mind a 

gazdasági-, környezetvédelmi-, szociális -, kulturális alrendszerek tekintetében. A Program 

azonban nemcsak célokat határoz meg, hanem összefoglalja és előkészíti azon projekteket, 

melyek egyrészt a város szempontjából kiemelkedően szükségesek, másrészt alkalmasak 

arra, hogy Európai Uniós, illetve hazai költségvetési támogatásból megvalósításra kerüljenek. 

 

A Program helyzetelemzésen alapul. A város lakosságszáma a 2011. évi mélypont után 

enyhén növekszik, illetve stagnál, sajnos azonban egyre inkább elöregedő. Közigazgatási, 

közszolgáltatási szempontból a város az Ibrány – Nagyhalászi járás egyik alközpontja, mind 

középfokú oktatásban, mind a járóbeteg szakellátás terén erőteljes térségszervező erővel 

rendelkezik. Gazdasági szempontból jellemző a nagy foglalkoztató vállalkozások hiánya, 

illetve főként Nyíregyháza munkaerő vonzása. A városban elérhető szolgáltatások jellemzően 

a városközpontra koncentrálódnak. Közlekedési szempontból a városnak előnye, hogy közel 

van a megyeszékhelyhez (20 km), és onnan jól megközelíthető, ez pedig stratégiai előnyként, 

kitörési pontként jelentkezik, amennyiben megfelelő fejlesztéseket sikerül ehhez 

végrehajtani.  

 

A helyzetértékelésből kiindulva a Program számba veszi a város erősségeit, gyengeségeit, 

lehetőségeit, illetve azokat a veszélyeket, melyet a megvalósítás magában rejt. Ez alapján 

került meghatározásra a Kállay András Terv stratégiai célrendszere, illetve azonosításra a 

kitörési pontokat jelentő projektek. 

A Kállay András Terv – Nagyhalász Város Városfejlesztési Program  

2021  -2027 

Jövőkép Az épített infrastruktúra megújításával, gazdaságösztönző programokkal, a családok 

letelepedésének támogatásával, az alapinfrastruktúra fejlesztésével, valamint zöld programok 

megvalósításával Nagyhalász fejlődő, modern, élhető és vonzó kisvárossá válik, erősödik járási-, 

illetve térségszervező ereje, így javul a lakosság életminősége. 

Átfogó cél Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, az elvándorlás csökkentése és a 

lakosságszám növelése, a fenntartható városfejlesztés eszközein keresztül az itt élők 

életminőségének javítása, a térségi szerepkör erősítése. 

 

Stratégiai cél A.  

Versenyképes helyi 

gazdaság feltételeinek 

B.  

A lakosságszám 

növelése, az 

C. 

Lakosság 

életminőségének 

D.  

Városi infrastruktúra 

fejlesztése 
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javítása elvándorlás és az 

elöregedés 

csökkentése 

javítása 

Részcélok 
A.1. Jelentős 

foglalkoztatási 

kapacitással rendelkező 

vállalkozások 

letelepedésének 

támogatása 

A.2. A helyi vállalkozások 

versenyképességének 

javítása 

A.3. Az Önkormányzat, 

mint a gazdasági élet 

szereplőjének 

versenyképes termelési 

feltételek kialakítása 

B.1. Telkesítés 

B.2. Vonzó városi 

arculat kialakítása 

B.3. A város 

közlekedési 

kapcsolatainak 

fejlesztése 

B.4. Fecskeház-, és 

bérlakás program 

B.5. Közbiztonság 

erősítése 

 

C.1. Az egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

C.2. Sport és 

rekreáció 

infrastrukturális 

feltételeinek javítása 

C.3.A Közművelődés 

infrastrukturális 

feltételeinek javítása 

C.4. A helyi 

közösségek erősítése 

C.5. Leszakadó 

társadalmi rétegek 

integrációjának 

elősegítése 

D.1. Energetikai és 

környezetvédelmi 

beruházások 

D.2. Úthálózat 

rekonstrukciója  

D.3. Közlekedésbiztonsági 

fejlesztések 

D.4. Zöldítés 

D.5. Okos város 

kialakítása 

 

A helyzetértékelés, a SWOT elemzés, valamint a városi célok segítségével kerültek 

azonosításra azok a beavatkozási területek, melyek Európai Uniós-, illetve hazai forrásból 

finanszírozhatók. 

 

BEAVATKOZÁSI TERÜLET PROJEKT 

I. Városrehabilitáció 

I.1. A körforgalomhoz kapcsolódó feltáró út kialakítása a 

belvárosban 

I.2. Építési telkek kialakítása a belvárosban 

I.3. Szolgáltató inkubátor ház és rekreációs központ kialakítása a 

belvárosban 

I.4. A Művelődési Ház rekonstrukciója 

I.5. A Csuha – Kállay kúria rekonstrukciója és funkcióbővítő 

fejlesztése 

I.6. Római-, és Görögkatolikus Templom felújítása 

I.7. 1956 – os emlékpark kialakítása 

II. Környezetvédelmi és zöld fejlesztések 

II.1. Helyi energiaközösség kialakítása  

II.2. Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése 

II.3. Fásítási program, születendő gyermekek parkja- közmunka 

II.4. Natúrpark kialakítása a tónál 

II.5. Épületenergetikai fejlesztések 

II.6. Belvízelvezető rendszer felújítása – négyszámjegyű utak 

mellett 

III. Közlekedési fejlesztések 
III.1. Belterületi úthálózat rekonstrukciója 

III.2. Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése 
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III.3.Mezőgazdasági feltáró utak építése, mezőgazdasági 

úthálózat stabilizálása 

IV. A gazdasági környezet javítása 
III. IV. 1. Vállalkozói inkubátorház létesítése  

IV. IV.2. Ipari-, szolgáltató park kialakítása  

V. IV.4. Rétközi gyártelep barnamezős felújítása 

V. Rekreációs fejlesztések 

VI. V.1. Műfüves labdarugó pálya és klubszoba kialakítása a 
sporttelepen 

V.2. Futókör kialakítása, további 3 kondipark létesítése  

V.3. Kerékpáros tanpálya és bmx pálya/skate park kialakítása 

VI. Egészségügyi és szociális jellegű 

fejlesztések 

VI.1. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 

VI.2. Fecskeház-, és bérlakás program 

VI.2. Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása 

VII Közösségépítő projektek 
VII.1. Bevásárló közösség kialakításának támogatása 

VII.2. Önszerveződő civil közösségek támogatása 

VIII Okos város kialakítása VIII.1. Nagyhalász applikáció és portál működtetése 

VIII.2. Közösségi közlekedési utastájékoztató rendszer 

kialakítása 

VIII.3. A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel 

 

Nagyhalász fejlesztési elképzelései középtávon megalapozzák a település és térsége 

fenntartható fejlődését mind társadalmi-, mind gazdasági és szociális szempontból, vonzó 

városi életkörülményeket teremt, melyen keresztül csökkenthető mind az elvándorlás, illetve 

növelhető a településre beköltöző lakosok száma.  
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2. Nagyhalász társadalmi-, gazdasági-, közigazgatási-, oktatási és 

kulturális helyzetének összefoglaló elemzése és bemutatása 
 

2.1  Népesség, társadalom 
 

Nagyhalász népsűrűsége az elmúlt 10 évben szinte folyamatosan csökkent. 2010 után a 

csökkenés üteme lelassult, sőt 2015 és 2016 között enyhe növekedés is tapasztalható volt. 

Ezt követően ismét folyamatos csökkenés tapasztalható. Jelenleg (2019.12.21) a település 

állandó népessége 5760 fő, mely a 2000. évi 6073 fős lakossághoz képest közel 5%-os 

csökkenést jelent.   

 

 

 
Nagyhalász állandó népességének alakulása 2000-2019-ig (forrás: TEIR) 

 

Nagyhalász lakossági korösszetételét tekintve elmondható, hogy legnagyobb számban a 14-

59 évesek vannak, akik a lakosság 58,19%-át teszik ki. Ez az arány 2000 óta szinte változatlan. 

A 60-x évesek, akik a lakosság 21,87%-át teszik ki, ami a 2000. évi 16,33%-os arányhoz képest 

jelentős növekedés. Ez az öregedési folyamat a Kelet-Magyarországi hasonló méretű 

településekre általánosan jellemző, viszont középtávon ennek megállítására, a fiatalok 

településre vonzására megoldást kell találni az önkormányzatoknak. A kormány jelenlegi 

családpolitikája reménykedésre adhat okot, mivel a 0-2 éves korosztály aránya a 2018. évtől 

ismét emelkedni kezdett (a korosztály létszáma 2017-ben 197 fő, 2018-ban 177 fő, 2019-ben 

184 fő volt). Ugyanez mondható el az óvodás korú (3-5 éves) gyermekekről is; az ő esetükben 

a növekedés az utóbbi években szintén lineáris, de még nem érte el a 2000. évi közel 4%-os 

arányt (jelenleg 3,5% ezen korcsoport aránya a teljes állandó népességhez mérve) 

5600
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5750
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6000
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6100
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állandó népesség
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Összességében a Nagyhalász népességének korcsoportonkénti megoszlása nem tér el 

jelentősen a kistérség és a megyei átlagtól. 

 

 
Nagyhalász állandó népességének korcsoportonkénti összetétele 2000-2019-ig (forrás: TEIR) 

 

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 tud 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. 

 

Nagyhalászban 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. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján 5 szegregátum 
került beazonosításra, melyek mindegyikében 2011 óta érzékelhetően pozitív irányú 
változások mentek végbe.  
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Nagyhalász szegregátumai (2011) Forrás: KSH 

 

Jelenleg is jelentős összegű Európai Uniós forrásból valósul meg két társadalmi felzárkózást 

elősegítő projekt; a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok Nagyhalászban” című, TOP-5.2.1-16-SB-2020-00007 azonosító számú és a 

Leromlott városi területek rehabilitációja Nagyhalászban című, TOP-4.3.1-16-SB1-2020-

00005 azonosítószámú projektek egymásra épülve járulnak hozzá a település hátrányos 

helyzetű – első sorban roma nemzetiségű – lakosságának felzárkózásához. 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. 

 

2.2  Gazdaság 
 

A város gazdasági életének két meghatározó eleme a korszerű, magas hozzáadott-értékű 

ipari termelés és a mezőgazdaság Ez a két 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 10 legnagyobb foglalkoztató Nagyhalászban 

1.Zsákgyár- Pirehab Nonprofit KFT 

2. Nagyhalász Város Önkormányzata 
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3. Csuha Antal Baptista Általános iskola, gimnázium, technikum és szakképző isk 

4. Nagyhalászi Református Óvoda, Idősek Otthona 

5. Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás 

6. Labbiker KFT 

7. Agrohalász Kft 

8.  Pápa - Ép KFT 

9. Alarm vill Kft 

10. Mol-Ver Kft  

Forrás: Nagyhalász Város Önkormányzata 

 

A településen folyamatosan jelennek meg új vállalakozások. 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. A 

kivetett helyi iparűzési adó évről-évre növekszik; 2017-ben 39 millió forinttal, 2018-ban 60 

millió forinttal, 2019-ben 78 millió forinttal számolhatott az önkormányzat.  

 

A 10 legnagyobb iparűzési adót vizető vállalkozás Nagyhalászban 

1. Víz 21 Építőipari Kft. 

2. Fight Kft. 

3. Agro-Halász Kft. 

4. Magyar Telecom Nyrt. 

5. B. N. K. -21. Kft. 

6. Labbi-Ker Kft. 

7. Elektro-Hír Kft. 

8. Zolkó Plusz Kft. 

9. Németh András 

10. Nagyhalászi Zsákgyár Kft. 

Forrás: Nagyhalász Város Önkormányzata 

 

Nyíregyháza közelsége miatt egyenlőre nem vetették meg a lábukat Nagyhalászban 

multinacionális kereskedelmi üzletláncok, de hazai kis- és nagykereskedelmi üzletláncok 

stabilan jelen vannak a településen. Ez nem csak az élelmiszerkereskedelem területére igaz 

(Coop, Privát, CBA), de egyéb iparcikk és alkatrészkereskedelem területére is (Unix), ami a 

potenciális vásárlóerő meglétét igazolja a településen. A helyi piac hetente egy alkalommal 

nyújt lehetőséget az őstermelők, kistermelők, kiskereskedők számára termékeik 

értékesítésére. A rendszeresen árusítók száma kevés, jelenleg átlagosan 15-en árusítanak a 

piacon. Az utóbbi években a városok jelentős kihívásokkal szembesültek, ugyanis az internet, 

a televízió és a streaming szolgáltatók óriási kínálattal állnak a lakosság rendelkezésére, ami 

egyre inkább lecsökkenti a hagyományos közösségi terek (klubok, mozi, színház, zenés-

táncos szórakozóhelyek, sörözők) szerepét. Ezért fontos, hogy olyan mindennapi fizikai 

aktivitások köré tudjon közösségi programokat szervezni az önkormányzat, mint például a 
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bevásárlás. A helyi piac ezért fontos közösségi térként is megjelenik a település életében. A 

közelmúltban az önkormányzat szabadtéri rendezvényteret alakított ki a közvetlen 

környezetében, melyhez kapcsolódóan szabadtéri színpad és egyéb kiegészítő épületek is 

kialakításra kerültek. A terület ezáltal minőségi fejlődést ért el, hogy nagyobb vásárok, 

közösségi programok, városi rendezvények helyszíneként szolgáljon.  

 

2.3  Infrastruktúra 
 

Nagyhalászban általánosságban elmondható, hogy a belső úthálózat jó minőségű, azonban 

több belterületi út részben vagy teljes hosszban felújításra szorul, új aszfaltburkolat kiépítése 

javasolt az alábbi utcákban: 

 

 Czuczor Gergely 

 Kiss Ernő 

 Árpád utca 

 Rákóczi út (szélesítés+felújítás) 

 Jókai utca 

 Kossuth köz 

 

A kerékpárút-hálózat fejlesztésével egyaránt javult a település belső közlekedése és a külső 

kapcsolatok. Nyíregyháza Sóstón keresztül elérhető kerékpárúton. A Nagyhalászt Ibránnyal 

összekötő kerékpárút már felújításra érett és további szakaszok kiépítése is időszerűvé vált. 

Ilyenek a Nagyhalászt Tiszatelekkel, Tiszaráddal összekötő, illetve a Homoktanyára vezető 

kerékpárút szakaszok kiépítése. 

A településen a kijelölt parkolók közterületen elsősorban a városközponban kerültek 

kiépítésre az elmúlt években. Mára elmondható, hogy valamennyi közintézmény 

környezetében rendelkezésre állnak a parkolóhelyek, számuk azonban a település gépjármű 

állományának emelkedésével további fejlesztésre szorul. A kisebb önkormányzati utak 

mentén a csekély forgalom miatt nem okoz különösebb problémát ha az egyéb parkolást a 

közterületeken az útpadkán oldják meg. 

A települési zöldfelületek száma és nagysága a település területéhez képest alacsony, és bár 

az elmúlt években megvalósult Zöld város kialakítása Nagyhalászban című (TOP-2.1.2-15-

SB1-2016-00018) projekt keretében valósultak meg zöldterületi fejlesztések (pl. játszótér 

rekonstrukció, Csuha-Kállay kúria környezete), a zöldfelületek területe és minősége 

mindenképpen fejlesztésre szorul mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan több szintes 

zöldfelületek (parkok, fasorok, ligetek) kialakításával. 

Nagyhalász jelentős méretű ingatlanállománnyal rendelkezik, melyek között több ipari 

terület is található. Kiépített alapinfrastruktúrával rendelkező ipari területe, ami jogosult 



11 
 

lehetne Ipari Park cím elnyerésére azonban jelenleg nincs, ezért az elkövetkező évek fontos 

beruházási terveként jelenik meg egy Ipari Park cím elnyerésére alkalmas terület kialakítása. 

Jellemző sajátosság a belterületi lakóingatlanok tekintetében, hogy sok esetben a 

településrendezési terv szerinti minimális telekméret  három-négyszeresét is elfoglalja egy-

egy ingatlan. Ez jelentős potenciált hordoz magában, mivel több lakótömb is alkalmas 

kiszolgáló utak kialakításával új építési telkek kialakítására akár egylakásos családi házak, 

akár sorházak vagy akár társasházak kialakítása céljából.   

A lakásállomány 2019-ben 1991 volt, ebből legalább négy szobával (beleértve a félszobát is) 

rendelkező lakások száma 262 db, háromszobás (beleértve a félszobát is) lakások száma 880 

db, kétszobás (beleértve a félszobát is) lakások száma 672 db egyszobás lakások száma 177 

db.  

A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma 1476, ami kevésnek mondható, ezt a 

számot középtávon mindenképpen növelni szükséges. Ettől valamivel jobb mutatóval 

rendelkezik az ivóvízvezetékbe bekapcsolt lakások száma, ez ugyanis 1735 lakás, de még így 

is van 256 lakás (a teljes állomány 12,86%-a), ami 2019-ben nem rendelkezett vezetékes 

ivóvízzel. 

Ennél is lényegesen kisebb a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettsége, melynek javítása 

az utóbbi és várhatóan az elkövetkező évek hektikus időjárási körülményei miatt nem tűr 

halasztást. 

Az elektromos hálózatra közel valamennyi háztartás rácsatlakozott, gázfogyasztó 2019-ben 

1477 db volt a településen (lakó-, gazdasági- és közcélú ingatlan összesen) 

Jelentős versenyelőnyt jelenthet a településüzemeltetés tekintetében az 

energiafüggetlenség kialakítása, melyre többféle konstrukcióban nyílt lehetőség az elmúlt 

időszakban és fog nyílni a jövőben is. Egy 500kW teljesítményű kiserőmű fedezni tudná a 

település intézményeinek energiaszükségletét, vagy akár energiaközösségek létrehozására is 

nyújt lehetőséget a 2021-2027-ig terjedő programozási időszak. Nagyhalász Város 

Önkormányzatának tulajdonában számos olyan beépítetlen ingatlan található, mely erre a 

célra alkalmas lehet.   

2.4  Oktatás 
 

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),  
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 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)  

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Alapfokú oktatásban tanulók száma (helyben) 423 418 404 409 372 

Ebből HH-s tanulók száma 28 38 45 85 91 

Ebből HHH-s tanulók száma 225 213 201 148 114 

Alapfokú oktatási intézményben tanuló osztályok száma 18 18 18 18 18 

Középfokú oktatásban tanulók száma (helyben) 0 0 0 51 85 

Középfokú oktatási intézményben tanuló osztályok száma 0 0 0 3 6 

Középfokú oktatásban elérhető szakképesítések gimnázium, pék, gépi forgácsoló, autószerelő 

Óvodai ellátásban részesültek száma 214 201 211 201 187 

Ebből HH-s  24 18 32 54 58 

Ebből HHH-s 121 113 118 81 55 

Óvodai csoportok száma 9 9  9 9 9 

Óvodások átlagos száma óvodai csoportonként 16,7 15,6 15,6 15 14,2 

 

A Nyíregyháza közelségéből fakadó elszívó erő a közoktatásban is érezhető. A fenti 

táblázatból látszik, hogy 2019-ben a 6-17 éves korosztály (764 fő) 40%-a vagy nem folytat 

tanulmányokat, vagy nem Nagyhalászban folytatja tanulmányait. Jellemzően a 

tehetségesebb gyerekek szülei vagy a tehetősebb szülők döntenek úgy, hogy gyermekeiket a 

megyeszékhelyen vagy ritkább esetben még távolabb található oktatási intézményekbe 

íratják be. Elsősorban ennek köszönhető a nagyhalászi oktatási intézményekben tanuló 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas (55%) aránya. Sajnos 

ez az arány várhatóan tovább fog növekedni, ugyanis az óvodában már 60% a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Az elmúlt években több 

program is indult, mely az iskolázottság növelését célozta meg elsősorban a hátrányos 

helyzetű lakosság körében. Ilyen a Tanoda Program, a BM Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatósága által koordinált 8 általános iskolai osztály megszerzését támogató program, 

vagy az un. Dobbantó Program is, mely az általános iskolai végzettség megszerzését 

követően szakképesítés vagy rész szakképesítés megszerzésére is nyújt lehetőséget. 

Nagyhalász Város Önkormányzata korábbi programokkal és jelenleg futó programokkal is 

igyekszik kivenni részét a a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásából, nem csak az 

oktatás területén, de a lakhatás, az integráció és a munkahelyteremtés területén is.      
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2.5  Kultúra, civil társadalom 
 

A kulturális közszolgáltatások kizárólag helyi, illetve mikrotérségi igényeket elégítenek ki. A 

kulturális programok színtere elsősorban a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Csuha-Kállay 

kúria, valamint a piac mellett kialakított rendezvénytér. 

A jelentősebb látogatószámot generáló rendezvények a Nagy-Halász Fesztivál és a Városnap, 

de számos kisebb rendezvény helyet kap az éves rendezvénynaptárban, melyek tematizáltan 

szólítják meg a településen és a mikrotérségben élőket.  

A civil élet a településen színes, számos civil szervezet jelenik meg aktívan a település 

életében. A jelentősebb aktívan működő civil szervezetek az alábbiak: 

 ARANYHAL ALAPÍTVÁNY 

 ART-ÉR Közhasznú Kulturális Egyesület 

 Fiatalok Nagyhalászért Egyesület 

 Kultúra Nova Kulturális Egyesület 

 "Nagyhalász Művészetéért" Alapítvány 

 Nagyhalász Polgárőrség 

 Nagyhalász Városi Gazdakör 

 Nagyhalász-Tiszatelki Vadásztársaság 

 Nagyhalászi Kálvin Alapítvány 

 Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Nagyhalászi Potyka Horgászegyesület 

 Nagyhalászi Sólyom Vadásztársaság 

 Nagyhalászi Sportegyesület 

 "Nagyhalásziakért" Alapítvány 

 Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 

 PRO RACIO Alapítvány 

 (intézményi,sport,oktatási,egyéb) 

 Rétközi Gazdák Vadásztársasága 

 Rétközi Sólymok Íjász és Hagyományőrző Egyesület 

 Rétközi Sporthorgász Egyesület 

 "Textiles" Horgászegyesület Nagyhalász 

 Tiszamenti Vadásztársaság 

Egyházak közül a Római Katolikus Egyház, a Görög Katolikus Egyház, a Baptista Egyház és a 

Református Egyház van jelen a településen.  

 

  

http://www.helyicivil.hu/r/aranyhal-alapitvany-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/art-er-kozhasznu-kulturalis-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/fiatalok-nagyhalaszert-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/kultura-nova-kulturalis-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalasz-muveszeteertalapitvany-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalasz-polgarorseg-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalasz-varosi-gazdakor-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalasz-tiszatelki-vadasztarsasag-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalaszi-kalvin-alapitvany-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalaszi-onkentes-tuzolto-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalaszi-potyka-horgaszegyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalaszi-solyom-vadasztarsasag-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalaszi-sportegyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/nagyhalasziakertalapitvany-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/oszirozsa-nyugdijas-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/pro-racio-alapitvany-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/j/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/j/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/j/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/retkozi-gazdak-vadasztarsasaga-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/retkozi-solymok-ijasz-es-hagyomanyorzo-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/retkozi-sporthorgasz-egyesulet-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/textileshorgaszegyesulet-nagyhalasz-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/tiszamenti-vadasztarsasag-nagyhalasz/nagyhalasz-egyesulet-alapitvany
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3. A fejlesztési igények bemutatása, Nagyhalász legjelentősebb 

kihívásai 

3.1  Településfejlesztés kihívásai 
 

Nagyhalász az elmúlt években több városrehabilitációs projektet is megvalósított. Ilyen volt a 

szociális célú városrehabilitáció vagy a Zöld város kialakítása, melyekben integrált módon 

valósított meg infrastrukturális és soft beavatkozásokat egyaránt. Megvalósultak út és 

járdafelújítások, kerékpárút építések, játszótér rehabilitációk, épületrekonstrukciók és új, 

többfunkciós épület is épült a város szívében. Egy kihívásra azonban ezidáig nem sikerült 

választ adni, mégpedig egy olyan funkcionális városmag kialakítása, mely közösségi tér is 

egyben, de emellett a kereskedelmi-kulturális-közigazgatási funkció is itt öszpontosul. A 

település rendelkezik alközpontokkal, mint a piac környéke, vagy a sportpálya környéke, 

esetleg a Csuha-Kállay kúria környéke, de ezek a területek az ún „főtér” szerepet adottságaik 

révén nem tudják betölteni. A 2021-2027-es programozási időszak egy fontos kihívása lesz a 

kereskedelmi-szolgáltató-közösségi-közigazgatási-kulturális funkcióval rendelkező városmag 

kialakítása, mely élő közösségi tér funkciót is képes betölteni.   

Másik fontos fejlesztési irány a beépítetlen belvárosi területek bekapcsolása az 

ingatlanfejlesztésbe, ugyanis a település kevés eladó építési telekkel rendelkezik, pedig a 

Nyiregyházától való kis távolság miatt megnövekedett igény mutatkozik olcsó építési 

telkekre és lakóingatlanokra.  A 2.3 pontban felvázoltak szerinti területekkel nagy számban 

rendelkezik a település így ezek feltárás kiemelt feladat lesz az elkövetkező időszakban. 

A településfejlesztés harmadik legfontosabb kihívása a zöldfelületek, a városi nyitott terek 

bővítése, megújítása, melyek az élhető település fontos feltételei. A belváros több 

rehabilitálható zöldfelülettel rendelkezik. Ilyenek például a Művelődési Ház környezete, a 

Csuha-Kállay Kúria környezete, vagy a római katolikus és a görög katolikus templomok 

környezete.     

 

3.2  Fenntarthatóság, környezetvédelem 
 

Nagyhalász környezeti fenntarthatósági programja az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

korábban már rögzített fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedési 

javaslatokat, melyeket az önkormányzat a településüzemeltetés és a településfejlesztés 

során figyelembe is vesz. A fenntarthatósági program az alábbi területekre vonatkozóan 

fogalmaz meg intézkedéseket és javaslatokat: 

Környezetvédelem 
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- Levegőminőség 

- Felszíni vizek 

- Felszín alatti vizek 

- Szennyvízkezelés, szennyvízelvezetés 

- Talajművelés 

- Természetvédelem 

Fenntarthatóság 

- Infrastruktúra 

- épített környezet 

- lakosság szemléletformálása 

- ivóvízellátás 

- energiacsökkentő fejlesztések 

- zöldterület gazdálkodás 

- természeti és építészeti értékek védelme 

- helyi közlekedésszervezés 

- épített környezet védelme 

A fentiek alapján kidolgozott program jelentős anyagi ráfordítással jár az önkormányzat 

vonatkozásában, melyhez a forrásokat elsősorban pályázati támogatásból, illetve az 

intézményi működés és településüzemeltetés költséghatékonyságának növelésével tud 

rendelni. A Fenntarthatósági tervben kiemelt feladatokként jelennek meg az alábbiak: 

Településüzemeltetési többletköltséggel járó feladatok  

 

1. A város belterületén lévő számos, rendszeresen kezelt zöldfelület, virágágyás 

talajának felújítása, szerves anyag pótlása. 

2.  Szilárd burkolatú utak, terek, parkolók rendszere takarítása, locsolása, az útszegély 

melletti földanyag eseti eltávolítása - a város teljes területén - a porszennyezés 

csökkentése érdekében. 

3.  A település egy részén a csapadékvíz elvezetése szikkasztóárkokba történik, mely 

árkok karbantartásáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.  

4. A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 

kaszálást a növényzet virágzása előtt minden esetben el kell végezni. A közterületek 

fásítása során légszennyezés szempontjából kerülni kell a kedvezőtlen hatású fafajok 

telepítését.  

5. Felmérés készítése annak érdekében, hogy szükséges-e hulladékgyűjtő edények 

kihelyezése a nagyobb forgalmú, frekventált helyeken.  

6. Az illegális szemétlerakó-, és szennyező anyag ürítési helyek felszámolása, a 

tevékenység tiltásának táblával jelölése.  

7. A termékdíjas hulladékok teljes körére kiterjedő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kidolgozása és megvalósítása. 
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8.  A háztartási hulladékban lévő veszélyes hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének 

teljes körű kiterjesztése. 

9.  Játszótér vagy parkoló céljára használt zöldfelületek kitaposott növényzetét pótolni 

kell és az eredeti funkcióját helyreállítani.  

    

Beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő feladatok  

1. Települési, vagy intézményi szinten, alternatív energiaforrást előállító beruházás 

lehetőségének feltárása, majd megvalósítása. Az energia-hatékony projekt 

kidolgozása. 

2.  A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek 

létesítése).  

3. Önkormányzati utak minőségének javítása. 

 

A fenti feladatok nem térnek ki a zöldfelületek növelésére, azonban ez kiemelt beruházási 

feladatként kell hogy megjelenjen a fejlesztési programokra. Célszerű elkészíteni egy 

fakatasztert is magában foglaló Zöldfelület Fejlesztési és Fenntartási Akciótervet a 2021-

2027-es programozási időszakra vonatkozóan, mely sorvezetőként tud szolgálni a zöldfelület 

fejlesztési és fenntartási projektekhez. Az elkövetkező időszak fontos kihívása a területen az 

időjárási szélsőségekhez történő alkalmazkodás. Ez megköveteli, hogy a zöldfelületek 

kezelése, és fenntartása - ezen belül elsősorban az öntözés - minél nagyobb mértékben 

legyen élőmunka-független. Számos megoldás található a piacon, melyekkel teljes 

mértékben automatizálható az öntözés, sőt ez több smart funkcióval (pl. meteorológiai 

eszközökkel történő kommunikáció, talajnedvesség tartalom mérése, stb) is kiegészíthető.   

 

3.3  Települési közlekedéssel kapcsolatos kihívások 
 

A települési közlekedéssel kapcsolatban három fő területen jelentkeznek megoldásra váró 

feladatok: 

1. A fenntartható közlekedésfejlesztés keretében a kerékpárút hálózat bővítése, a 

biztonságos közlekedési feltételek megteremtése érdekében a szomszédos 

települések és a külterületi településrészek bekapcsolása a település kerékpárút 

hálózatába 

2. A belterületi úthálózat átalakítása, fejlesztése, korszerűsítése a megnövekedett 

igénybevétel kiszolgálására és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése 

érdekében 

3. A mezőgazdasági területek és a külterületek elérhetőségének javítása 
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Mindhárom terület jelentős forrásfelhasználással jár, ezért az Integrált Településfejlesztési 

stratégiában fontos egy prioritási sorrend felállítása a rendelkezésre álló külső és belső 

források tükrében 

     

3.4  Gazdasági kihívások 
 

Nagyhalász Város Önkormányzata jelentős méretű ingatlanvagyonnal rendelkezik ami 

versenyelőnyhöz juttathatja a gazdaságélénkítő beruházások végrehajtásában. A 

közigazgatás átalakításával és az ezzel járó normatív támogatások megcsappanásával 

kiemelten fontossá vált az alternatív bevételi források felkutatása. A 2021-2027-es 

programozási időszakban a gazdaságélénkítő fejlesztések kiemelt fontossággal bírnak és a 

települések közötti beruházási versenyben előnnyel indul, aki már beruházásra alkalmas 

közművesített ingatlant tud értékesíteni vagy bérbe adni. De a fejlesztést tervező gazdasági 

szereplők nemcsak az ilyen azonnal „belakható” területeket keresik, hanem az azonnal 

költözhető bérleményeket is. Nagyhalászban egy ipari park és egy vállalkozói inkubátorház 

létrehozása fontos hívószó lehet a beruházóknak, emellett rövid- és hosszútávon is bevételt 

jelent.  

Másik gazdasági kihívás az értékteremtő foglalkoztatás, mely a helyi adottságokra épít és a 

helyi erőforrásokat használja. Az így szerzett kiegészítő bevételt az önkormányzat a 

foglalkoztatásba forgat vissza, amivel fenntartható és kiszámítható bevételhez juthatnak az 

elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes munkavállalók is. Fontos, hogy ez a 

gazdasági tevékenység ne torzítsa el a piacot, ne legyen konkurencia a helyi mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak, ezért olyan területre kell fókuszálni ami jelenleg még nem található 

meg a településen és legoptimálisabb esetben még export-potenciállal is rendelkezik.  

     

3.5  Élhető település kihívásai 
 

Nagyhalász célja, hogy vonzó, modern európai kisvárosként szolgálja az itt élők 

mindennapjait. Ehhez elengedhetetlenül szükséges olyan közösségi terek létrehozása, ahol a 

lakosság különböző érdeklődésű és korú csoportjai a szabadidejüket tartalmasan és 

hasznosan tölthetik. Fontos az itt élők egészségének megőrzése, melyhez kapcsolódóan nem 

alábecsülendő a szabadidő aktív eltöltésének hatása. A városi nyitott és zárt közösségi terek, 

aktív zónák, rekreációs és sportlétesítmények együttesen, egymást kiegészítve járulnak 

hozzá a városlakók testi, lelki és mentális egészségének megőrzéséhez.  
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Népszerű aktív kikapcsolódási formák (kondipark, kreatív játszótér, bmx pálya, petanque)  

 

A XXI. század digitális világában az emberi kapcsolatok megőrzése jelenti az egyik 

legfontosabb kihívást, erre a településfejlesztésben is szükséges reagálni és megtalálni 

azokat a fejlesztési területeket, melyek összehozzák és összekötik a település lakóit, erősítve 

a helyi identitást már a legfiatalabb korosztályban is. Ezt részben infrastrukturális 

fejlesztésekkel, de nagyobb részt az ezeket kiegészítő soft és közösségi tevékenységekkel 

lehet leghatékonyabban elérni. 

A helyi aktív közösségek egy város városi létének fontos pillérei és mozgatórugói. A 

pandémia megmutatta, hogy mennyire is fontos egy vagy több közösséghez tartozni, 

mennyire fontosak a helyi közösségek és a települések mindenkori vezetésének is küldetése 

kell hogy legyen a helyi közösségek összetartása, melyet akár településfejlesztési eszközökkel 

is meg kell támogatni. 

 

      

3.6  Kihívások szociális és egészségügyi területen 
 

Nagyhalászban a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ színvonalas szolgáltatást nyújt a 

rászoruló idősek, fiatalok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok számára. Ezek 

alapszolgáltatások, azonban a szociális háló kiterjesztése és a szociális, valamint társadalmi 

szempontból lemaradt lakosság felzárkóztatása és a társadalmi különbségek csökkentése 
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hosszú távú kihívást jelent az önkormányzat számára. A településen több szegregátum is 

található, az itt élő többségében roma lakosság felzárkóztatása fokozott és nagyon intenzív 

szociális munkát követel és erre a területre igaz a leginkább, hogy nem elsősorban 

infrastrukturális fejlesztésekre van szükség (persze van feladat ezen a területen is), de 

kiemelten fontos a folyamatos szociális munka biztosítása, a közösség folyamatos 

támogatása és a szemléletformálás nem csak a célcsoport tekintetében, de a többségi 

társadalom körében is, hogy a hátrányos helyzetű roma lakosságra ne megoldandó 

problémaként, hanem erőforrásként tekintsünk.   

 

Roma hagyományokat bemutató programelem a XIII. Nagy-Halász Fesztiválon 2021. július 31-én 

A programokat négy alappillér mentén szükséges megvalósítani, ezek: 

 Lakhatás 

 Család 

 Munkahelyek 

 Közösségfejlesztés   

A lakhatás biztosítása érdekében szükséges a település bérlakás állományának növelése, 

mely nem csak a rászoruló, de motivált és elhivatott fiatalok számára lehet vonzó, hanem 
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olyan fiatalok számára is, akik magasabb képzettségi szinttel rendelkeznek és vidékies 

környezetben, de a nagyvárostól nem túl távol terveznek családot alapítani. 

Az egészségügyi ellátást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény önkormányzati feladatként jelöli meg. 

Jelenleg mind a háziorvosi ellátás, mind a védőnők tekintetében hiányos a rendelkezésre álló 

infrastruktúra, ezért ezen hiányosságok pótlása szintén az elkövetkező évek feladata lesz. 

 

3.7  Digitális társadalom kihívásai (okos város) 
 

„A városokat világszerte érő újabb és újabb kihívásokat kezelni kell. A smart city elméletek 

nem tesznek mást, mint a jelen kor kihívásaira, a jelen kor rendelkezésre álló 

eszközrendszerével, főként az infokommunikációs technológiák (ICT) igénybevételével 

keresnek megoldást…… A smart city kiemelt célja, hogy javítsa a város működésének 

hatékonyságát és eredményességét. Ezen felül fontos szempont a városlakók 

életminőségének javítása és az életszínvonal emelése úgy, hogy a természeti erőforrásokat 

tiszteletben tartja és tudatosan kezeli.” Szendrei Zsolt 

 

 

A fenti megközelítés alapján a modern kor kihívásaira történő válasszal Nagyhalász sem 

maradhat adós, természetesen a város okos fejlesztései is csak a helyi adottságok, 

szükségletek és  körülmények figyelembe vételével tervezhetőek. 

Számos olyan terület van Nagyhalászban is, melyek okos város szemlélettel történő 

fejlesztése kézzelfogható életminőségbeli javulást hozhatnak a település lakosságának. Ezek 

többek között: 

 a városüzemeltetés (közterületek, parkok) 

 épületenergetika 

 mobilitás 

 külső és belső kommunikáció    
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4. SWOT elemzés 
 

A SWOT elemzés célja a helyzetelemzés legfontosabb megállapításainak rendszerezése, 

illetve a jövőre vonatkozó fejlesztési szükségletek azonosítása és megalapozása. 

 
Erősségek 

 

 
Gyengeségek 

 
- A város kistérségen belüli centrális földrajzi fekvése, 
Nyíregyháza, kiemelten Sóstógyógyfürdő közelsége, a 
megyeszékhely agglomerációjához tartozik 
- A városban a mezőgazdaság mellett az ipar és a 
szolgáltató szektor is erősen képviselteti magát 
- A város környezetében található településeken 
jelentős munkaerő – tartalék van, mely jó alapot 
jelenthet nagyobb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező vállalkozások számára 
- a lakóterületen belül, akár a belvárosi övezetben is 
lehetőség van telkesítésre 
- közműellátottság magas 
- Közlekedési kapcsolatok a vonzáskörzettel 
kiterjedtek (közúti és kerékpáros)  
- A humán közszolgáltató rendszerek jelentős 
térszervező funkciókat biztosítanak a városnak, 
elsősorban az egészségügyi és szociális 
közszolgáltatások 
- Országos és megyei átlaghoz viszonyítva fiatalabb 
korszerkezet jellemzi a várost  
- Rétköz kerékpárút, mint a régió egyik leghosszabb 
egybefüggő kerékpárútja, jelentős turisztikai 
potenciálokat rejt 
- Csuha Kállay kúria a megyei egyik kimagasló értékű 
kúriája  
- A külterületek lakosságmegtartó ereje erős 
- A külterületek infrastrukturális ellátottsága kedvező 
- Jó minőségű bel és külterületi kerékpárút hálózat, 
közvetlen kapcsolata van Ibránnyal és Nyíregyházával 
- A településen elérhető szolgáltatások palettája 
széleskörű (egészségügyi, szociális, oktatási) 
- Jól működő Kormányablak 
- nagy az átmenő forgalom előnyös fekvése miatt  
- Az autópálya közelsége kedvező az ipar park 
kialakításához 
- kiemelkedő sportélet 

 
- A város az ország észak – keleti, gazdaságilag 
viszonylagosan elmaradott részén fekszik 
- a település átmenő forgalma megterheli a városi 
közlekedést 
- túlzottan tagolt településközpont, hiányzik az 
egyértelműen belvárosi-, központi rész 
- középtávon csökkenő lakosságszám, mely az elmúlt 
években stagnáló tendenciát mutat 
- Gazdasági, foglalkoztatási funkciója a városnak 
alacsony 
- a közúti kapcsolat Nyíregyházával nehézkes a 
reggeli és az esti csúcsforgalmi időszakban 
- Működő vállalkozások csökkenése 
- Nagy foglalkoztató, jelentősebb vállalkozások 
hiánya  
- Gyenge idegenforgalmi potenciálok jellemzik a 
desztinációt (Rétköz), alacsony keresleti és kínálati 
tényezők jellemzőek  
- a munkaerő képzettségi szintje alacsony, a 
kvalifikált fiatalok csak kis részben térnek vissza 
szülővárosukba 
- Betanított munkaerőt alkalmazó munkahelyek 
hiánya  
- mezőgazdasági feldolgozó ipar csak korlátozottan 
van jelen a településen 
- K+F tevékenységet folytató intézmények hiánya, 
innovációs potenciálja nincs a városnak  
- Ipari területek hiánya, kiépítetlen üzleti 
infrastruktúra  
- A foglalkoztatottak száma alacsony 
- Tartós munkanélküli és szociális segélyezést 
igénybe vévő lakosok száma magas. Növekvő 
munkanélküliség jellemzi a várost 
- A lakosság iskolázottsága alacsony 
- Korszerűtlen lakásállomány 
- A települési infrastruktúra több ponton felújításra 
szorul (csapadékvíz elvezetés)  
- A város elveszítette közvetlen vasúti kapcsolatát, 
megszűnt a kisvasút 
- Az oktatási intézményrendszer korszerűsítésre 
szorul.  
- Költséges intézmény hálózat, megújuló 
energiafelhasználás alacsony aránya 
- Nagy kiterjedésűszegregátumok megléte  
- Kevés minőségi zöldfelület 
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- A város országos ismertsége alacsony 

 
Lehetőségek 

 

 
Veszélyek 

 
- Nyíregyháza közelsége, mint a megye gazdasági, 
kulturális és közszolgáltató centruma, agglomerációs 
hatások 
- 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 
- Belvárosi fejlesztési területek megléte, mely 
közlekedési fejlesztéseken keresztül lehetőséget ad 
telkesítésre 
- Nyíregyházához viszonyítottan alacsonyabb ingatlan 
árak 
- Mezőgazdasági termékek feldolgozása, Nagyhalászi 
Minőségi Tájtermék brand kialakítása 
- Energiaközösség létrehozása a szomszédos Ibrány 
városával 
- Térségi együttműködések további erősítése 
- A szolgáltató szektor infrastrukturális feltételeinek 
javításával a szektor megerősítése 
- Önkormányzati ipari területek kialakításával 
gazdaságösztönzés, jelentősebb foglalkoztató 
vállalkozások letelepedésének ösztönzése 
- Okos város megoldások felhasználásával, valamint a 
város országos ismertségének növelésével a 
kereskedelmi kapcsolatok bővítése 
- Turisztikai vonzerő növelése a rendezvényekre, 
valamint a Kállay Csuhai kúriára alapozva 
- Vállalkozói inkubátor ház kialakításával a helyi kezdő, 
illetve mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatási 
potenciáljának és jövedelemtermelő képességének 
javítása 
- Fecskeház-, és bérlakás programmal a fiatalok 
elvándorlásának csökkentése, a kvalifikált munkaerő 
helyben tartása 
- Szociális programokkal a leszakadó társadalmi 
rétegek integrációjának elősegítése 
- a kisvasút újraindítása 
 

 
- Több jelentős gravitációs centrum található ebben 
a térségben, amely gátolja Nagyhalász térszervező 
erejének kibontakozását 
- Csökkenő születésszám, stagnáló/csökkenő 
népesség  
- Munkanélküliség, illetve a leszakadó társadalmi 
rétegek alacsony jövedelmi viszonyai 
- Kis és középvállalkozások számának csökkenése  
- Csökkenő gyermeklétszám, település elöregedése 
- Nyíregyháza közelsége miatt nem erősödik meg a 
város népesség megtartó potenciálja, nem javulnak a 
várost a megyeszékhellyel összekötő közúti 
közlekedés feltételei 
- Magas talajvízszint és belvízveszély magas vízállás 
esetén  
- Fejlesztésekhez szükséges önerő hiánya  
- Szociális konfliktusok felerősödése, szegregátumok 
kiterjedésének növekedése  
- Nem sikerül a kvalifikált munkaerőt helyben tartani 
- Nem javul a helyi vállalkozási potenciál 
- a keleti országrész társadalmi és gazdasági 
elmaradása az országtól nem javul 
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5. Nagyhalász városfejlesztési programja 
 

Az SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek) jól rávilágít arra, hogy 

Nagyhalász a meglévő adottságaira alapozva komoly fejlődési potenciállal rendelkezik, mind 

társadalmi-, mind gazdasági szempontból megfelelően megtervezett és végrehajtott 

fejlesztésekkel dinamizálható. Vannak azonban olyan gyengeségek és veszélyek is, mely akár 

már rövid távon is negatívan befolyásolhatják mind a város, mind a térség fejlődését. 

 

A Nyíregyháza városa az elmúlt 20 évben jelentős fejlődésen ment keresztül mind 

infrastrukturális, mind gazdasági szempontból, vonzó célpontja lett a megyén belüli 

migrációnak. A megyeszékhely mindössze 20 km – re található, mely egyszerre jelent 

lehetőséget és veszélyt Nagyhalász városa számára. Egyrészt az ott elérhető szolgáltatások 

minősége és széles palettája magasabbra teszi a helyi elvárásokat, másrészt pedig gátat 

jelenthet például a nagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező vállalkozások 

letelepedésében. Látni kell azonban azt is, hogy a megyeszékhely fejlődése az 

agglomerációra is pozitív hatással van, illetve az építési telkek kimagasló áremelkedése, 

illetve az elérhető építési telkek számának csökkenése kifejezetten elősegítheti az 

agglomerációban lévő városok fejlődését, amennyiben mind városarculatban, mind alapvető 

szolgáltatások terén versenyképes alternatívát képesek nyújtani a potenciális beköltözőknek, 

illetve az „itthon maradóknak”. 

 

Fontos azonban kiemelni, hogy a városi infrastruktúra megújítása csak akkor lehet sikeres, 

csak akkor képes társadalmi szempontból fejlődési pályára állítani a várost, ha mellette a 

gazdaságösztönzésre is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. Ebben kiemelkedő szerepe 

van egyrészt azon önkormányzati fejlesztéseknek, melyek a helyi mezőgazdasági termékek 

feldolgozására irányul, másrészt annak, hogy részben helyi-, részben külső befektetők, 

vállalkozások számára lehetőséget teremt a helyi vállalkozásfejlesztések megvalósítására. 

Ennek alapvető feltétele egy mind jogi-, mind infrastrukturális szempontból kialakított, 

versenyképes áron kínált ipari ingatlan/ingatlanok kialakítása. Harmadrészt a helyi 

gazdaságösztönzés, az induló-, vagy mikro vállalkozások fejlesztése érdekében szükséges 

olyan üzleti alapinfrastruktúra biztosítása, mely helyben növeli a vállalkozói kedvet, illetve a 

helyi igényekre alapuló kapacitásbővítést. 

 

A gyengeségek és a veszélyek között kiemelt jelentőséggel bírnak a társadalmi problémák, 

melyek több síkon is jelentkeznek. Egyrészt a csökkenő/stagnáló lakosságszám, a népesség 

elöregedése, valamint a magas elvándorlás jelenti az elsőszámú problémát, melyre a 

városnak kiemelt figyelmet kell fordítania, illetve fejlesztésekkel, akciókkal pozitív irányba 
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kell fordítania ezen folyamatokat. Alapvető problémát jelent továbbá a munkanélküliek 

alacsony iskolázottsága, illetve a képzett munkaerő elvándorlása. Ez utóbbi gátat jelenthet a 

gazdaságösztönzésben is, így kiemelt jelentősége van a szociális településrehabilitációs 

programok megvalósításának.  

 

Figyelemmel a fentiekben írottakra a városnak egy olyan összehangolt városfejlesztési 

stratégiát kell megvalósítania a 2021 – ben kezdődő fejlesztési ciklusban, melyek képesek 

fejlődési pályára állítani a várost. 
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5.1 Városfejlesztés (városrehabilitáció, egészségügyi fejlesztések, szociális 

városrehabilitáció) 

5.1.1 A körforgalomhoz kapcsolódó feltárú út kialakítása a belvárosban 

Projektelem 

megnevezése 
A körforgalomhoz kapcsolódó feltárú út kialakítása a belvárosban 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Városi közlekedési kapcsolatok javítása 

- Telkesítés 

Városi infrastruktúra fejlesztése 

- Úthálózat rekonstrukciója 

- Közlekedésbiztonsági fejlesztések 

Lakosság életminőségének javítása 

- Leaszakadó társadalmi rétegek integrációjának elősegítése 

A projektelem közvetlen célja: egy olyan feltáró és tehermentesítő út kialakítása 

a meglévő körforgalom és a Rákóczi u. összekötésével. A kialakítandó út feltárja 

a Jókai u. Damjanich u. Arany János u. Rózsa köz, Rákóczi u. által határolt 

közvetlen belvárosi részt, tehermentesíti a Jókai utcát, lehetőséget teremt 

belvárosi építési telkek kialakítására (14 db), javítja a szegregált terület 

megközelíthetőségét, javítja a belváros elérhetőségét. 

Szükségességéne

k alátámasztása 

A körforgalom kialakítása TOP–os forrásból valósult meg a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. beruházásában, melynek alapvető célja a 3834 ök. út, illetve a 

3821 ök. út csomópontjának biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele volt.  

A kialakítandó út elsődleges célja az Arany János, a Jókai u., illetve a Rákóczi u. 

tehermentesítése, a keleti városrész belvárosból való közvetlen 

megközelíthetőségének biztosítása. 

A körforgalom kialakítása lehetőséget biztosít arra továbbá, hogy a kialakítandó 

út feltárja a Jókai u. Damjanich u. Arany János u. Rózsa köz, Rákóczi u. által 

határolt közvetlen belvárosi részt, melyek jelenleg túlnyomó részt kihasználatlan 

belső kertvégek, így építési telkek alakulhatnak ki. Ezen keresztül a projekt 

hatására középtávon nőhet a település lakosságszáma. 

Projektelem 

célcsoportja 

- A projekt megvalósítása Nagyhalász teljes lakosságát érinti, 

hiszen alternatív útvonalként az új út képes tehermentesíteni az 
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Arany János utat, 

- A projekt közvetlen célcsoportja a Jókai u. Damjanich u. Arany 

János u. Rózsa köz, Rákóczi u. által határolt közvetlen, keleti 

belvárosi városrész lakossága, akik részére az új út közvetlen 

közlekedési kapcsolatot teremt a bevárossal, 

- A szegregátum lakói, akiknek az új út közvetlen kapcsolatot 

teremt a belvárossal. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében a belvárosi körforgalomból a Damjanich utcáig egy 

egyirányú út kiépítése készül el, melynek folytatásaként felújításra és 

szélesítésre kerül az önkormányzati út egészen a Rákóczi utcáig. Az út mellett 

padka és járda készül. 

Az útépítéssel egyidejűleg kiépítésre kerülnek a telkesítéshez szükséges 

közműkiváltások az új út kialakításához szükséges mértékben. 

 

Becsült költség 300.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása 

más 

projektelemekhez 

1. Építési telkek kialakítása a belvárosban 

2. Belső úthálózat rekonstrukciója 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. III. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás TOP Plusz 1.2.3.-21 Belterületi utak fejlesztése 
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5.1.2 Építési telkek kialakítása a belvárosban 

Projektelem 

megnevezése 
Építési telkek kialakítása a belvárosban 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Vonzó városi arculat kialakítása, 

- Fecskeház-, és bérlakás program 

 

A projektelem közvetlen célja: 14 db. építési telek kialakítása a 1563/1, 

1575, 1540,1539,1515, 1541/9, 1541/8, 1541/7, 1586/5, 1541/6, 1541/, 

1541/2, 1541/3, 1541/4 hrsz. – u ingatlanokon. A kapcsolódó útfejlesztés, 

valamint a szükséges közművek kialakításával vonzó belvárosi építési telkek 

jönnek létre, melyen keresztül növelhető a település lakosságszáma, 

csökkenthető az elöregedés. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az érintett ingatlanok jelenleg túlnyomórészt kihasználatlanok, 

alulhasznosítottak annak ellenére, hogy értékes belvárosi telekrészek. 

Nagyhalász város – elemezve a korszerkezetet, illetve a beköltözések és 

elköltözések számát, illetve a lakosságszám alakulását, valamint a 

szegregációs mutatókat – már rövid távon is jelentős társadalmi és 

népességi kihívásokkal néz szembe. A lakosságszám csökkenésének 

megállításában az egyik kiemelt lehetőség az olyan belvárosi telkek 

kialakítása, melyek vonzóak lehetnek mind a helyi fiatalok, mind a 

beköltözők számára, akik vagyoni és jövedelmi viszonyaik alapján, 

felhasználva a jelenleg hatályban lévő családtámogatási rendszereket 

képesek egy belvárosi igényszintű családi ház megépítésére.  Ők jelenleg a 

belvárosban csak olyan építési telkeket találnak, melyeken vagy felújítandó, 

vagy elbontandó lakóházak találhatóak, melyek így nem vonzóak, csak 

jelentős költségek árán alakíthatóak ki belőlük építési telkek. 

Projektelem 

célcsoportja 

A projektelem közvetlen célcsoportja: 

- Egyrészt azon helyi fiatal párok, családok, akik felhasználva 
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a hatályos családtámogatási és otthonteremtési 

támogatásokat helyben kívánnak letelepedni, 

- Azon beköltöző fiatal párok, családok, akik felhasználva a 

hatályos családtámogatási és otthonteremtési 

támogatásokat olyan településen kívánnak letelepedni, 

mely magas színvonalú közszolgáltatásokkal, vonzó városi 

arculattal rendelkezik, és ahonnan Nyíregyháza könnyen 

megközelíthető, azonban jelentősen kedvezőbb feltételek 

mellett lehet építési telket vásárolni. 

- Az érintett ingatlanok tulajdonosai, akik együttműködésben 

az Önkormányzattal a szükséges fejlesztések (út, közmű) 

megvalósítását követően értékesíthetik a kialakuló új 

ingatlanokat. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében – annak előfeltételeként – elkészül a körforgalmat 

a Rákóczi utcával összekötő út. A út építésével egyidejűleg kiépítésre 

kerülnek azon közműcsatlakozási lehetőségek, melyek a kialakítandó 

telkekhez a későbbiekben megteremtik a vezetékrendszer kialakításának 

lehetőségét.  

A következő lépésben elkészülnek a telkek megosztási vázrajzai az 

ingatlanok tulajdonosaival együttműködésben, melynek keretében 700 m2- 

es ingatlanok leválasztására kerül sor az ingatlanok tulajdoni viszonyainak 

változatlanul hagyása mellett. Ezzel egyidejűleg elkészül a terület 

szabályozási és beépítési, valamint közműellátási terve. Az érintett 

ingatlanok tulajdonosai – amennyiben részt kívánnak venni a projektben – 

szerződést kötnek az Önkormányzattal, mely tartalmazza a felek feladatait, 

kötelezettségeit, valamint rendelkezik a költségek viseléséről is. A kialakítás 

költségeit az Önkormányzat előlegezi meg, melyet az ingatlanok 

tulajdonosai a befolyt vételárból fedeznek. Az értékesítést az Önkormányzat 

végzi. 

Becsült költség 7.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

A körforgalomhoz kapcsolódó feltáró út kialakítása a belvárosban 
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Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. II. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás 

Saját forrás: közműtervek, beépítési terv 

Településrendezési terv módosítása: TOP Plusz 1.2.3.-21 Belterületi utak 

fejlesztése 

Támogatási 

intenzitás 

100 % (a pályázati finanszírozás vonatkozásában) 
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5.1.3 Szolgáltató inkubátor ház és rekreációs központ kialakítása a belvárosban 

Projektelem 

megnevezése 
A17 - Szolgáltató ház és rekreációs központ kialakítása a belvárosban 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül: 

- A helyi vállalkozások versenyképességének javítása, 

- Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének 

versenyképes termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, ezen 

belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül 

Sport és rekreáció infrastrukturális felétételeinek javítása 

1. A projektelem közvetlen célja egy olyan szolgáltató ház és rekreációs 

központ kialakítása, mely növeli a belvárosban elérhető szolgáltatások 

mennyiségét, javítja azok minőségét, illetve új funkciók megvalósítására és 

működtetésére teremt lehetőséget. Fontos célja továbbá a beruházásnak, 

hogy az önkormányzat nonprofit, de jövedelemtermelő módon legyen 

képes támogatni a helyi gazdaság fejlődését. Emellett a beruházás célja a 

központi városrész belvárosias jellegének erősítése, vonzó városközpont 

kialakítása. A városi szövet megújításával egy hatalmas tér jön létre a 

tervezett beruházás, illetve az épülő kézilabda csarnok összekapcsolásával. 

Szükségességének 

alátámasztása 

1. A projektelem gazdasági szükségessége: 

1.1. Jelenleg Nagyhalász belvárosi részén több üzlethelyiség, bolt és 

szolgáltató vállalkozás is működik, melyek erősítik a település városi 

funkcióit. Ahhoz azonban, hogy ezen gazdasági – és szolgáltató 

belvárosi jelleg erősödni tudjon jelenleg nem állnak rendelkezésre 

kiadó vagy eladó belvárosi üzleti célú ingatlanok, boltok, és ezek 

fejlesztése középtávon magánbefektetőktől sem várható. A 

településen jelenleg nem működik komplex szolgáltatásokat nyújtó 

edzőterem sem, mely egyszerre képes kiszolgálni a fitnesz és a 
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súlyzós edzések vonatkozásában jelentkező lakossági igényeket. 

Ugyancsak funkcióhiányként jelentkezik egy olyan kávézóval 

egybeépített közösségi tér, mely délutánonként, illetve 

hétvégenként az esti órákban is alkalmas egy baráti beszélgetésre, 

vagy a fiatal generációnak az egész év folyamán találkozó helyként 

képes funkcionálni.  

1.2. Az üzlethelyiségek, edzőterem valamint a kávézó és az ahhoz 

kapcsolódó szabadtéri közösségi tér kialakításával több új bérlő is 

költözik a belvárosba, növekszik az itt elérhető szolgáltatások 

száma, illetve az önkormányzatnak a bérleti díjakból bevétele 

származik. Az itt képződő bevétel pedig nemcsak a kialakított 

ingatlan hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja, hanem forrást 

jelenthet az önkormányzat számára későbbi, kisebb volumenű, de 

saját erőből megvalósított városfejlesztési projektekhez is. 

1.3. A projekt forgalomnövelő hatása. Fontos kiemelni, hogy a létrejövő 

új szolgáltatások pozitív hatást gyakorolnak a környezetükben 

működő vállalkozások forgalmára, mely viszont is igaz, hiszen az 

ezen a városrészen már meglévő vásárlói forgalom vonzóvá teszi az 

itt kialakítandó üzlethelyiségeket a későbbi bérlők számára. 

2. A projektelem városfejlesztési szükségszerűségé: 

2.1. Nagyhalásznak az elmúlt évtizedekben nem alakult ki olyan 

központi tere, belvárosa, mely korzó jelleggel egyesítené az üzleti 

szolgáltatásokat (boltok, szolgáltató üzletek, fagyizó és kávézó, 

stb.), illetve egyúttal közösségi térként is funkcionálna. Ennek a 

létrehozására teremt lehetőséget jelen projektelem megvalósítása, 

mely szinergikus együttműködésben a kézilabda csarnok 

kialakításával egy olyan volumenű beavatkozás a városi szövetbe, 

mely megfelelő építészeti megoldásokkal képes elérni a fentiek 

szerint meghatározott célt. Térkapcsolat alakul ki továbbá az iskola 

ingatlanával, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Ház mögött 

tervezett 1956 – os emlékparkkal is. 

A projektelem 

célcsoportja 

1. Nagyhalász és térségének lakossága, ezen belül is: 

- A fiatal generáció, melynek a közösségi tér és kávézó, valamint 

az edzőterem kialakításával kulturált és hasznos szabadidő 
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eltöltési lehetőséget kínálunk. Fontos kiemelni, hogy a városi 

térrel együtt felépülő üzletek, illetve az épület tervezett 

megjelenése modern stílusával különösen vonzó lehet a fiatal 

generáció számára. 

- A belvárosi üzletek vásárlói. Itt nemcsak a kialakításra kerülő 

üzletek vásárlói jelentik a célcsoportot, hiszen a teljes belvárosi 

terület felértékelődik a szolgáltatások koncentrációja 

következtében vásárlói szempontból, hiszen a kézilabda 

csarnoknál kialakuló parkolók, illetve a belváros jó gyalogos és 

kerékpáros megközelíthetősége következtében egy koncentrált 

környezetben növekszik az elérhető szolgáltatások száma.  

- Egészséges életmódot prioritásként kezelő lakosok. A 

kistérségben jelenleg nem működik edzőterem, mely képes 

lenne kiszolgálni a fitnesz, illetve a súlyzós edzések iránt 

jelentkező igényt. Ilyen szolgáltatás jelenleg legközelebb 

Nyíregyházán érhető el. 

2. Belvárosi üzlettulajdonosok. Ahogyan az előzőekben is 

megfogalmazásra került, nemcsak a kialakítandó üzletek, hanem a már 

itt működő üzletek tulajdonosai számára is pozitív hatással lesz a 

beruházás a forgalom, illetve az elérhető szolgáltatások koncentráltsága 

tekintetében. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében a funkcionális városközpont egyik meghatározó eleme 

valósul meg. Az A17 épületben kialakításra kerül összesen 5 üzlet 21-41m2-ig 

terjedő különböző alapterülettel, egy kávézó 81 m2 alapterülettel, egy játszóház 

190m2 alapterülettel és egy közösségi tér 182 m2 alapterülettel. A két 

épületszárny között egy élő tér alakul ki, melyen keresztül elérhetőek lesznek a 

sport és rekreációs célú területek és a belvárosi zöldfelületek. 
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Mélyföldszinti alaprajz: 

 

Földszinti alaprajz: 
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emeleti alaprajz: 

 

Becsült költség 400.000.000 Ft. + ÁFA 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

1. Kézilabda munkacsarnok kialakítása 

2. 1956 – os emlékpark kialakítása 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. II. negyedév – 2024. II. negyedév 



36 
 

Tervezett forrás TOP Plusz 1.2.1. – 21. Élhető települések 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.1.4 A Művelődési Ház rekonstrukciója 

Projektelem 

megnevezése 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház rekonstrukciója és funkcióbővítő 

fejlesztése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Vonzó városi arculat kialakítása 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

- A Közművelődés infrastrukturális feltételeinek javítása 

- A helyi közösségek erősítése 

 

A projektelem konkrét céljaegy olyan korszerű, magas minőségű, vonzó 

közösségi tér kialakítása, amely méltó elhelyezést nyújt kulturális és 

közösségi eseményeknek, civil szervezeteknek, illetve folyamatos 

programokat kínál az itt élők számára. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A projektelem szükségessége a felhasználók szempontjából: 

Ahhoz, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások vonzóak legyenek a 

felhasználók számára nem elegendő, hogy jó programok, érdekel előadások, 

vagy közösségi rendezvények valósuljanak meg az épületben. Szükséges az 

is, hogy a belső terek kialakítása, megjelenése is vonzó legyen, melynek 

jelenleg az épület nem felel meg. 

 

A projektelem műszaki szükségessége: 

Az épület külső felújítása korábban megtörtént, amire a belső terek 

vonatkozásában csak részlegesen került sor. Az épület elektromos 

rendszere elavult, az évek során elhasználódtak a berendezési tárgyak, 

illetve modernizálásra szorul a fény-, és hangtechnika is. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

Nagyhalász és térségének lakossága, ezen belül is: 

- Azon civil szervezetek tagjai, illetve vendégei, akik klub 

foglalkozások, előadói estek, kiállítások alkalmával látogatják az 

intézményt, 

- Az intézményben szervezett oktatásokon, tanfolyamokon részt 

vevők, 
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- Önkormányzati, nagyobb települési rendezvényeken részt vevő 

látogatók 

- A fiatal generáció, akik délutáni szabadidős tevékenységek 

helyszínéül szolgál majd a kialakítandó ifjúsági klub 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt egyrészt a művelődési ház belső felújítását célozza. Ennek 

keretében megújul a nagyterem, új nézőtér kerül kialakításra, felújításra 

kerül a színpad, új hang-, és fénytechnika kerül beépítésre. A belső terek új 

burkolatot és festést kapnak, illetve felújításra kerül a teljes intézmény 

elektromos rendszere. 

Az intézményen belül kialakításra kerül egy ifjúsági klub, csocsó, darts és 

billiárd asztal kerül elhelyezésre, illetve kialakításra kerül egy társalgó rész 

is.  

A kiszolgáló infrastruktúra minőségi fejlesztése érdekében informatikai 

eszközök (laptopok, projektor, okos tábla) kerülnek beszerzésre. 

Becsült költség 60.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

1. Kézilabda munkacsarnok kialakítása 

2. 1956 – os emlékpark kialakítása 

3. Önszerveződő civil közösségek támogatása 

4. A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra oktatással, 

ismeretterjesztéssel 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás TOP Plusz 1.2.1. – 21. Élhető települések 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.1.5 A Csuha – Kállay kúria rekonstrukciója és funkcióbővítő fejlesztése 

Projektelem 

megnevezése 
A Csuha – Kállay kúria rekonstrukciója és funkcióbővítő fejlesztése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Vonzó városi arculat kialakítása 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

- A Közművelődés infrastrukturális feltételeinek javítása 

- A helyi közösségek erősítése 

- Okos város kialakítása 

 

A projektelem közvetlen céljaegyrészt az épület belső felújítása, másrészt 

annak funkcióbővítő fejlesztése, ezen keresztül a látogathatóvá tétele, 

turisztikai attrakció kialakítása. 

 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az épület Nagyhalász, illetve a Kállay család fontos történeti emlékhelye. A 

kúria a XVIII. század végén épült, műemléki védelem alatt áll. Jelenleg több 

kiállításnak is helyszínt ad, itt működik a városi könyvtár, illetve a 

házasságkötő terem. 

Az épület belső állapotát tekintve elavult, felújításra szorul. A berendezése 

nem egységes, illetve sok esetben nem illeszkedik az épület jellegéhez. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- A könyvtár látogatói, ezen belül is kiemelt célcsoport az 

óvodai-, illetve iskolai könyvtári órákon részt vevő fiatalok, 

- Az idős korú lakosság, akik részére napközben szervezett 

programokkal lehetőséget kívánunk teremteni a digitális 

ismeretek elsajátítására 

- Házasságot kötő fiatal párok, illetve vendégeik, 

- Az ide látogató turisták 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A belső felújítás keretében szükséges a könyvtár infrastrukturális felújítása, 

a bútorzat és az informatikai rendszer korszerűsítésé, az óvodai-, illetve 
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iskolai könyvtári foglalkozásokhoz gyermekek számára vonzó helyiség 

kialakítása. Az informatikai rendszer korszerűsítésé lehetővé teszi, hogy az 

idősebb lakosok számára olyan digitális felzárkóztatást elősegítő 

tanfolyamok, képzések kerüljenek megtartásra, melyeken megtanulhatják 

ezen rendszerek használatát. 

Szükséges továbbá a házasságkötő terem bútorzatának cseréje, illetve 

belsőépítészeti megoldásokkal a terem korhű megújítása. 

Annak érdekében, hogy az épület az ide látogató turisták számára is 

vonzóvá váljon, interaktív kiállító terem kialakítását tervezzük, melyben 

egyrészt digitális platformokon keresztül bemutatásra kerül a Kállay család 

élete, hétköznapjai, illetve korhű berendezési tárgyak kerülnek 

elhelyezésre. 

Becsült költség 40.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás Kulturális örökség megóvását támogató INTERREG programok  

Támogatási 

intenzitás 

90 - 100 % 
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5.1.6 Római és Görög Katolikus Templom felújítása 

Projektelem 

megnevezése 
Római -és Görögkatolikus Templom külső felújítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Vonzó városi arculat kialakítása 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

- A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése 

- zöldítés 

 

A projektelem közvetlen célja a Római- és Görögkatolikus Templom külső 

felújítása, illetve a templomok környezetében parképítési tevékenység 

megvalósítása. 

 

Szükségességének 

alátámasztása 

A templomok, illetve a templomkertek Nagyhalász településképének 

kiemelt formálói, a városarculat fontos elemei. Külső felújításuk pozitívan 

befolyásolja a városarculatot, erősíti a helyi identitástudatot. 

A templomkertek megújítása, zöldítése erősíti a lakosságban, illetve 

kiemelten a hívekben a környezettudatos szemléletet, pozitív hatást 

gyakorol a település légszennyezettségének csökkentésére. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága 

- hívők. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektek keretében a templomok külső felújítása illetve a templomkertek 

rendezése valósul meg, mely utóbbi hozzájárul a települési zöldfelületek 

növeléséhez is. 

Becsült költség 80.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése 

Tervezett időbeli 2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 
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ütemezés 

Tervezett forrás Kulturális örökség megóvását támogató INTERREG programok, hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

90 - 100 % 
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5.1.7 1956 – os emlékpark kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 
1956 – os emlékpark kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

- Vonzó városi arculat kialakítása 

- Közbiztonság erősítése 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

- A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

- Zöldítés 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

- Nagyhalász applikáció és portál működtetése 

A projektelem közvetlen célja a Petőfi Sándor Művelődési Ház mellett egy 

emlékpark kialakítása, mely emléket állít 1956 hőseinek, ezáltal erősíti a 

nemzeti identitástudatot. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A nemzeti identitástudat erősítése, a nemzeti emlékezet fenntartása 

minden közösségnek, így az önkormányzatnak is kiemelt feladata. Jelenleg a 

Hősök Emlékműve ad formálisan helyet az 1956 – os megemlékezéseknek, 

azonban a projektelem keretében egy olyan emlékparkot kíván az 

önkormányzat kialakítani, amely a mindennapokban is megjeleníti a 

forradalom hőseit, emlékeztet áldozatvállalásukra. 

Jelenleg a kialakítani tervezett emlékpark helyéül szolgáló ingatlanrész 

kihasználatlan, alulhasznosított, a projektelem megvalósításával azonban itt 

egy minőségi zöldfelület és közösségi tér alakul ki, hozzájárulva ezzel a 

vonzó városi arculathoz, javítva a településképet. 

A terület zöldítése erősíti a lakosságban a környezettudatos szemléletet, 

pozitív hatást gyakorol a település légszennyezettségének csökkentésére. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága 

- azon civil szervezetek, és nonformális közösségek, akik 
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rendezvényeikhez, foglalkozásaikhoz, összejöveteleikhez a 

művelődési házat választják helyszínül 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében a Petőfi Sándor Művelődési Ház mellett található 

zöldfelület kerül megújításra többszintű növényzet telepítésével, sétány 

kerül kialakításra, valamint utcabútorok és kandeláberek, illetve térfigyelő 

kamerák kerülnek kihelyezésre. 

Az emlékpark egyedi attrakciója, hogy egy olyan kerítés kerül kialakításra, 

melyen nagy méretű képek emlékeztetnek majd a forradalom egyes fontos 

mozzanataira. A képeken QR kód alkalmazásával – a Nagyhalász 

applikációba integrálva – a felhasználó meghallgathatja és megismerheti a 

forradalom országos és megyei vonatkozásait. 

 

Inspiráció Lengyelországból az emlékpark megvalósításához:

 

 

Becsült költség 20.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Petőfi Sándor Művelődési Ház rekonstrukciója 

- Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- Okos város kialakítása, Nagyhalász applikáció és portál 

működtetése 

Tervezett időbeli 2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 
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ütemezés 

Tervezett forrás TOP Plusz 1.2.1. – 21. Élhető települések 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.2  Környezetvédelmi és zöld fejlesztések 

5.2.1 Helyi energiaközösség kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 
Helyi energiaközösség kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

 

A projektelem közvetlen célja egy olyan megújuló energiatermelésen 

alapuló beruházás megvalósítása, melynek eredménye a helyi közösségben 

hasznosul. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A megújuló energiák minél szélesebb körű felhasználása, illetve a megújuló 

energiatermelés támogatása több Európai Uniós irányelvben is megjelenik 

(kiemelten a megújuló energia irányelv 2018/2001 EU, villamosenergia 

irányelv 2019/944). A megújuló energián alapuló energiatermelés mind 

környezetvédelmi-, mind energiafüggetlenségi szempontból kiemelt 

jelentőséggel bír. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága 

- a városban működő gazdálkodó szervezetek 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében egy 500 kW alatti névleges teljesítményű napelemes 

kiserőmű, illetve az ahhoz kapcsolódó villamosenergia tárolóegység, 

valamint hálózati és mérési rendszerek kerülnek beszerzésre. A projekt a 

Nagyhalász 0335/4. Hrsz. – u, önkormányzati ingatlanon kerül 

megvalósításra. 
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Becsült költség 350.000.000 Ft.-  nettó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Épületenergetikai fejlesztések 

- Okos város kialakítása, Nagyhalász applikáció és portál 

működtetése, digitális város kialakítása 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás KEHOP + 

Támogatási 

intenzitás 

70 - 100 % 

5.2.2  
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5.2.3 Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése – park (volt Petőfi tér+új 

Petőfi tér)/templom,közösségi ház, iskola udvar,pláza 

Projektelem 

megnevezése 
Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése, 

Közbiztonság erősítése 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Sport és rekreáció infrastrukturális feltételeinek javítása, 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Zöldítés 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

 

A projektelem közvetlen célja magas minőségű zöldfelületek kialakítása a 

városkép, a környezeti minőség, és a lakosság életminőségének javítása 

érdekében.  

Szükségességének 

alátámasztása 

Jelenleg a városnak kevés olyan minőségi zöldfelülete, parkja van, mely 

korlátozás nélkül használható, illetve kialakításával hozzájárul a környezeti 

állapot, illetve a levegő minőségének javításához. A zöldfelületek nagyrésze 

alulhasznosított, nem tölti be a városi szövetben funkcióját. Hiányoznak 

mind a hosszabb sétányok, mind az olyan zöldfelületek, melyek nagyobb 

közösségi rendezvényekre alkalmasak. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága 

- a városban működő civil szervezetek 

Projektelem A projekt keretében többszintű zöldfelületek, sétányok kerülnek 
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tartalmi leírása kialakításra, kiépítésre kerül a közvilágítás, térfigyelő kamerarendszer 

valamint az okos öntöző rendszer, köztéri bútorok kerülnek kihelyezésre. 

Tervezett helyszínek: 

- sétány kialakítása a Református templomtól az iskola 

udvarán és az A17 – en át egészen a kézilabda csarnokig, 

- Petőfi tér felújítása, 

- Park kialakítása a Nagyhalász 343, 346,350 hrsz. – u 

ingatlanokon. 

Ezen túl az Önkormányzat a szükséges növények biztosításával támogatni 

kívánja azon önszerveződő közösségeket, akik a környezetükben található 

városi zöldfelületeket összefogva felújítják, és vállalják ezen zöldfelületek 

gondozását is. 

Becsült költség 45.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Szolgáltató inkubátor ház és rekreációs központ kialakítása 

a belvárosban, 

- A Művelődési Ház rekonstrukciója, 

- 1956 – os emlékpark kialakítása, 

- Fásítási program, születendő gyermekek parkja, 

- Natúrpark kialakítása a tónál, 

- Kerékpáros tanpálya és bmx pálya kialakítása 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- Okos város kialakítása, Nagyhalász applikáció és portál 

működtetése, digitális város kialakítása 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. I. negyedév – 2027. IV. negyedév 

Tervezett forrás TOP Plusz 1.2.1. – 21. Élhető települések 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.2.4 Fásítási program, születendő gyermekek parkja 

Projektelem 

megnevezése 
Fásítási program, kisgyermekek parkja 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Zöldítés 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

A projektelem közvetlen céljaa helyi kötődés erősítése, a városkép, a 

környezeti minőség, és a lakosság életminőségének javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A klímaváltozás következtében történő globális felmelegedés, a növekvő 

gépjárműforgalom miatt bekövetkező zaj-, és légszennyezés egyre 

komolyabb kihívások elé állítják a településeket és az ott lakókat.  

Az előzőek szerinti környezeti kihívásokra az egyik megfelelő reakció a 

települések közterületeinek jelentős mértékű fásítása, mely nemcsak a 

negatív környezeti hatások mérséklésében jelent segítséget, de pozitívan 

befolyásolja a városarculatot, illetve az itt élők életminőségét is. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága 

- a városban működő civil szervezetek, nonformális 

közösségek 

Projektelem A projekt keretében egyrészt a főutak mentén az Önkormányzat minden 
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tartalmi leírása évben 500 db. facsemete kihelyezését tervezi. Másrészt azon 

utcaközösségeknek, melyek vállalják, hogy a saját utcájukban eltelepítik és 

gondozzák a kihelyezett facsemetéket, a telepítéshez szükséges anyagokat 

biztosítja. 

Ezen túl az Önkormányzat a helyi építési szabályzat módosításával elő 

kívánja írni, hogy minden építési engedélyköteles beruházás megvalósítása 

esetén a településképi vélemény kiadásához feltételként írja elő, hogy a 

telekméret minden megkezdett 200 m2 – e után minimálisan 1 db., 10 cm 

törzsátmérőjű facsemetét köteles telepíteni az engedély jogosultja. 

Annak érdekében, hogy az előzőek szerinti zöldítési program segítséget 

nyújtson a lakossági szemléletformálásban, illetve növelje a városhoz való 

kötődést, az önkormányzat létre kívánja hozni a kisgyermekek parkját. Itt 

azok a szülők ültetik majd el tavasszal és ősszel a facsemetéket, akiknek 

ebben az időszakban születik meg a gyermeke. Az önkormányzat biztosítja a 

szükséges facsemetéket, illetve a névtáblákat. A kisgyermekek parkjának 

közös gondozására minden gyermeknapon, illetve az autómentes napon 

kerül majd sor, a köztes időszakban szükséges feladatokat az önkormányzat 

látja majd el. A kisgyermekek parkjában egy játszótér is kialakításra kerül. 

 

Becsült költség 

Kisgyermekek parkjának kialakítása: 5.000.000 Ft.- 

Fásítási program: 3.000.000 Ft./év 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- A körforgalomhoz kapcsolódó feltáró út kialakítása a 

belvárosban, 

- Építési telkek kialakítása a belvárosban, 

- Szolgáltató inkubátor ház és rekreációs központ kialakítása 

a belvárosban, 

- Római-, és Görögkatolikus Templom felújítása, 

- 1956 – os emlékpark kialakítása, 

- Natúrpark kialakítása, 

- Natúrpark kialakítása a tónál, 

- Belterületi úthálózat rekonstrukciója, 
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- Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése, 

- Kerékpáros tanpálya és bmx pálya kialakítása, 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása, 

- Okos város kialakítása, Nagyhalász applikáció és portál 

működtetése, digitális város kialakítása 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. I. negyedév – 2027. IV. negyedév 

Tervezett forrás 

 

Kisgyermekek parkja: TOP Plusz 1.2.1. – 21. Élhető települések, 

Fásítási program: közmunka program, önkormányzati saját forrás, Nemzeti 

Együttműködési Alap 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.2.5 Natúrpark kialakítása a tónál 

Projektelem 

megnevezése 
Natúrpark kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Sport és rekreáció infrastrukturális felétételeinek javítása 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen céljaa környezeti minőség, illetve a rekreációs 

infrastruktúra infrastrukturális feltételeinek javításával a lakosság 

életminőségének javítása. 

 

Szükségességének 

alátámasztása 

A Nagyhalász 0313/5 hrsz. – u ingatlanon található tómeder főként a 

megfelelő mennyiségű természetes vízutánpótlás hiányában kiszáradt, így a 

terület jelenleg nem hasznosított.  

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a térség horgászai 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében a régi meder kotrása valósul meg, illetve kiépítésre 

kerül a terület természetes vízutánpótlása. A kialakuló vízfelületet az 

önkormányzat alapvetően horgásztatás céljára kívánja hasznosítani, ennek 

megfelelően kiépítésre kerülnek stégek, parti horgászhelyek, valamint a 

szükséges szociális helyiségek. A parton tanösvény is kialakításra kerül. Az 

ingatlan telekhatárán fásítás valósul meg. 

 

Becsült költség 130.000.000 Ft. nettó 

Kapcsolódása más  
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projektelemekhez Fásítási program 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2025. III. negyedév 

Tervezett forrás 

 

Vidékfejlesztési Operatív Program, hazai forrás 

 

Támogatási 

intenzitás 

70 - 100 % 
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5.2.6 Épületenergetikai fejlesztések 

Projektelem 

megnevezése 
Épületenergetikai fejlesztések 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Zöldítés 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

 

A projektelem közvetlen célja a környezetterhelés csökkentése, a városkép, 

a környezeti minőség javítása, költséghatékony üzemeltetés. 

 

Szükségességének 

alátámasztása 

A környezeti terhelés, és az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló 

energiák alkalmazása ma már alapvető követelmény. Emellett a 

középületek költséghatékony üzemeltetése is alapvető elvárás. Az elmúlt 

Európai Uniós fejlesztési időszakban Nagyhalász közintézményeinek 

túlnyomó részében már megvalósultak az épületenergetikai fejlesztések, 

melyek jelentős környezetterhelési és költségvetési megtakarítással jártak. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a Polgármesteri Hivatal ügyfelei és dolgozói 

- közfoglalkoztatottak 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem két megvalósítási helyszíne: 

- Polgármesteri Hivatal 

- Arany János u. 118 sz. alatt található közfoglalkoztatási 

központ 

A projekt keretében szigetelésre, nyílászáró cserére, a fűtési rendszer 

felújítására, valamint napelemek elhelyezésére kerül sor. 

Becsült költség 100.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más Okos város kialakítása, Nagyhalász applikáció és portál működtetése, 
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projektelemekhez digitális város kialakítása 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. II. negyedév – 2023. IV. negyedév 

Tervezett forrás, 

 

TOP Plusz 2.1.1.-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésé 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.2.7 Belvízelvezető rendszer felújítása – négyszámjegyű út mellett 

Projektelem 

megnevezése 
Belvízelvezető rendszer felújítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Energetikai és környezetvédelmi beruházások 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen célja a környezetterhelés csökkentése, a városkép, 

a környezeti minőség javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A globális felmelegedés következményeként egyre többször fordulnak elő 

olyan esőzések, melyek elvezetésérea sok esetben elavult, illetve ezzel 

együtt alulméretezett csapadékvíz elvezető rendszer nem képes főként a 

belvíz problémákkal különösen érintett Nagyhalászban.  

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász teljes lakossága 

- A város közúthálózatát igénybe vevők 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 

közutak csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása történik meg a kezelő 

beruházásában. Kiemelt fontossággal bír azonban, hogy a rendszer 

felújítása és kapacitásnövelése mellett a projekt keretében a befogadó 

csatornák is felújításra kerüljenek, illetőleg lehetőség szerint azokon 

keresztül kialakításra kerüljenek azok a rendszerek is, melyeken keresztül a 

város képes a csapadékvíz helyben tartására is. 

Becsült költség 100.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Belterületi úthálózat rekonstrukciója 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. IV. negyedév 

Tervezett forrás, TOP Plusz 1.1.2.-21 – 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése 
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Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.3  Közlekedési fejlesztések 

5.3.1 Belterületi úthálózat rekonstrukciója 

Projektelem 

megnevezése 
Belterületi úthálózat rekonstrukciója 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése. 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés. 

 

A projektelem közvetlen célja a az önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő közutak felújítása, a városkép, a környezeti minőség 

javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében jelentős mértékű közúti 

hálózat van, melyek folyamatos komplex felújítása az önkormányzat saját 

költségvetéséből nem finanszírozható. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász teljes lakossága 

- A város közúthálózatát igénybe vevők 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében a Rákóczi u (szélesítéssel), valamint az Árpád utca, 

Czuczor Gergely utca, Kiss Ernő utca, Jókai utca, és a Kossuth köz felújítását 

tervezi az önkormányzat, mely tartalmazza a csapadékvíz elvezető rendszer 

felújítását, valamint fasor telepítését is. 

 

Becsült költség 100.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

A körforgalomhoz kapcsolódó feltáró út kialakítása a belvárosban, 

Építési telkek kialakítása a belvárosban, 

Fásítási program, 

Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése. 

Tervezett időbeli 2023. I. negyedév – 2024. IV. negyedév 
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ütemezés 

Tervezett forrás, 

 

TOP Plusz 1.2.3.-21.  – Belterületi utak fejlesztése 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.3.2 Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése 

Projektelem 

megnevezése 
Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

A projektelem közvetlen célja a biztonságos kerékpározás feltételeinek 

biztosítása, a városkép, a környezeti minőség javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A kerékpározás, mint környezetkímélő közlekedési mód napjainkban egyre 

népszerűbb. Annak érdekében, hogy minél többen válasszák a városon belül 

ezt a közlekedési módot szükséges, hogy biztosított legyen az ehhez 

szükséges közlekedési infrastruktúra. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász teljes lakossága 

- A városban kerékpározók. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében a József Attila utcán, illetve a Czuczor Gergely utcán 

tervez az önkormányzat kerékpársávot kialakítani. Emellett átfogó 

kerékpáros közlekedési koncepció (hálózatforgalmi terv) készül, melyben 

forgalomvizsgálati adatok alapján kijelölésre kerülnek azon utcák, ahol 

felfestéssel alakít ki az önkormányzat kerékpársávokat. 

Térségi jelentőségű kerékpárutak megvalósítását is tervezi az 

önkormányzat: 

- Tiszatelek, 

- Tiszarád, 

- Nagyhalász - Homoktanya 

Az építési tevékenységhez kapcsolódóan egyrészt fásítási program, másrészt 

pedig a kerékpáros közlekedést népszerűsítő akciók valósulnak meg. 

Becsült költség 
Belterületi kerékpáros fejlesztések: 200.000.000 Ft. bruttó 

Települési összekötő kerékpárút fejlesztések: 450.000.000 Ft. 
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Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Belterületi úthálózat felújítása, 

Fásítási program, 

Kerékpáros tanpálya és bmx pálya kialakítása. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése: 2023. I. negyedév – 2024. III. 

negyedév 

Települési összekötő kerékpárút fejlesztések: 2024. III. negyedév – 2026. IV. 

negyedév 

Tervezett forrás, TOP Plusz 1.2.1.- Élhető település 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.3.3 Mezőgazdasági feltáró utak építése, mezőgazdasági úthálózat stabilizálása 

Projektelem 

megnevezése 
Mezőgazdasági feltáró utak építése, mezőgazdasági úthálózat stabilizálása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

A projektelem közvetlen céljaa mezőgazdasági területek elérhetőségének 

javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A külterületi úthálózat karbantartása – tekintettel annak kiterjedésére – 

önkormányzati saját forrásból nem megvalósítható. Problémát jelent 

továbbá a csapadékvíz szikkasztó árkok elhanyagolt állapota, illetve sok 

esetben a földutak nem megfelelő használata. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportja: 

- mezőgazdasági termelők, vállalkozások 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében az alábbi hrsz – u utak stabilizációja valósul meg: 

Nagyhalász 0363/53, 0361, 0368, 0348/2,0341/2, 0342/2,0392,0362/20336. 

 

Becsült költség 121.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Kosár közösség kialakításának támogatása 

Fásítási program. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2021.IV. negyedév – 2022. IV. negyedév 

Tervezett forrás, 

 

VP6.-7.2.1.-21 külterületi helyi közutak fejlesztése 

Támogatási 

intenzitás 

95 % 
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5.4  Gazdasági környezet javítása 

5.4.1 Vállalkozói inkubátorház létesítése 

Projektelem 

megnevezése 
Vállalkozói inkubátorház létesítése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

Jelentős foglalkoztatási kapacitással rendelkező vállalkozások 

letelepedésének támogatása, 

A helyi vállalkozások versenyképességének javítása, 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

Okos város kialakítása 

A projektelem közvetlen céljahelyi, illetve betelepülő vállalkozások részére 

inkubációs céllal olyan infrastruktúra kialakítása, mely javítja a helyi 

foglalkoztatási lehetőségeket, segíti az induló vállalkozásokat illetve e 

bérleti díjakon, valamint az iparűzési adón keresztül növeli az önkormányzat 

bevételeit. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Nagyhalász egyik legjelentősebb kihívása a helyi foglalkoztatási problémák 

megoldása, hiszen a településen belül magas az aktív álláskeresők, illetve a 

közfoglalkoztatottak száma. 

Ezen problémára a projektelem két szempontból reagál: 

- Egyrészt a kialakításra kerülő telephelyekkel/kisüzemekkel 

lehetőséget kínál helyi-, illetve betelepülni szándékozó 

vállalkozásoknak helyi gazdasági tevékenységük 

elindítására. 

- Másrészt az itt működő vállalkozások munkahelyet 

teremtenek a nagyhalászi lakosok számára. 

Fontos kiemelni, hogy a városban jelenleg nincsenek olyan ingatlanok, 

melyek alacsony üzemeltetési költség, illetve megfelelő infrastrukturális 
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feltételek mellett bérelhetőek lennének. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportja: 

- helyi-, illetve betelepülni szándékozó mikro- és 

kisvállalkozások 

- aktív álláskeresők, közfoglalkoztatottak 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem az önkormányzat tulajdonában álló 1621/17 hrsz. – u 

ingatlanon valósul meg. Itt épül az önkormányzat beruházásában a 

közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó léüzem is. 

A projektelem keretében egy 1000 m2 összterületű csarnok kerül 

felépítésre, mely 4 részegységre kerül szekcionálásra. A belső térelosztás 

igény szerint módosítható. Minden részegység önálló ipari kapuval, kis 

irodahelyiséggel és szociális blokkal lesz felszerelve, valamint 3*32A 

elektromos betáplálást kap almérővel. 

 

Az egyes csarnokrészeket pályázat alapján bérelhetik majd a betelepülni 

szándékozó vállalkozások maximálisan 5 éves időtartalomra. Elsősorban 

ipari-, illetve szolgáltató jellegű vállalkozások pályázatát várja majd az 

önkormányzat. 

 

Tömegvázlat a létesítendő épületről: 
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A projektelem részeként önkormányzati gazdaságösztönző program is 

megvalósítását tervezzük. Ennek keretében kialakításra kerül egy honlap, 

melyen a potenciális befektetők részére kiajánlásra kerülnek a nagyhalászi 

befektetési lehetőségek (eladó-, kiadó ingatlanok), melyhez aktív 

marketing-, és hirdetési tevékenység is kapcsolódik. 

Becsült költség 180.000.000 Ft. nettó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Ipari-, szolgáltató telep kialakítása, 

Önkormányzati mezőgazdasági üzem (léüzem) kialakítása, 

Rétközi gyártelep barnamezős felújítása, 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2021.IV. negyedév – 2023. IV. negyedév 

Tervezett forrás, TOP Plusz 1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés 

Támogatási 

intenzitás 

70 – 100 % 
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5.4.2 Ipari és szolgáltató park kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 
Ipari és szolgáltató park kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

Jelentős foglalkoztatási kapacitással rendelkező vállalkozások 

letelepedésének támogatása, 

A helyi vállalkozások versenyképességének javítása, 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

A projektelem közvetlen célja helyi, illetve betelepülő vállalkozások részére 

inkubációs céllal olyan infrastruktúra kialakítása, mely javítja a helyi 

foglalkoztatási lehetőségeket, segíti a nagy foglalkoztatási potenciállal 

működő vállalkozások letelepedését, illetve e bérleti díjakon, valamint az 

iparűzési adón keresztül növeli az önkormányzat bevételeit. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Nagyhalász egyik legjelentősebb kihívása a helyi foglalkoztatási problémák 

megoldása, hiszen a településen belül magas az aktív álláskeresők, illetve a 

közfoglalkoztatottak száma. Ezen túl mind a városban, mind a térségében 

alacsony a nagy foglalkoztatási potenciállal, vagy magas hozzáadott értékkel 

működő vállalkozássok száma, mely negatívan befolyásolja az 

önkormányzat adóbevételeit. 

Jelenleg a városban, illetve térségében nincsennek olyan megfelelő 

kapacitású közművel ellátott, kialakított, jól megközelíthető ipari területek, 

melyek egy aktív gazdaságösztönző politika mellett lehetőséget 

teremtenének új ipari-, szolgáltató-, vagy logisztikai üzemek letelepedésére. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportja: 

- helyi-, illetve betelepülni szándékozó kis-, és 

középvállalkozások 

- aktív álláskeresők, közfoglalkoztatottak. 
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Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem az önkormányzat tulajdonában álló 

0335/1,/4,/10,/11/12,/13/15/16 hrsz. – u ingatlanokon valósul meg.  

A projektelem keretében 2000 m2 – es térmértékű ipari ingatlanok kerülnek 

kialakításra, kiépül egy külső és egy belső feltáró út térvilágítással, 200 –as 

átmérőjű víz-,  és szennyvíz vezeték, gáz közmű csatlakozás, valamint 

tűzcsapok. Valamennyi telekhez önálló ipari áram csatlakozási lehetőség 

kerül kialakításra. 

A beruházás két ütemben készül el a telkek értékesítésének függvényében. 

A projektelem részeként önkormányzati gazdaságösztönző program is 

megvalósítását tervezzük. Ennek keretében kialakításra kerül egy honlap, 

melyen a potenciális befektetők részére kiajánlásra kerülnek a nagyhalászi 

befektetési lehetőségek (eladó-, kiadó ingatlanok), melyhez aktív 

marketing-, és hirdetési tevékenység is kapcsolódik. 

 

Becsült költség 
I. ütem: 80.000.000 Ft. nettó 

II. ütem: 40.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Vállalkozói inkubátorház létesítése, 

Önkormányzati mezőgazdasági üzem (léüzem) kialakítása, 

Rétközi gyártelep barnamezős felújítása, 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023.I. negyedév – 2025. III. negyedév 

Tervezett forrás, 

 

TOP Plusz 1.1.1.-21 Helyi gazdaságfejlesztés 

Támogatási 

intenzitás 

70 – 100 % 
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5.4.3 Rétközi gyártelep barnamezős felújítása 

Projektelem 

megnevezése 
Rétközi gyártelep barnamezős felújítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

Jelentős foglalkoztatási kapacitással rendelkező vállalkozások 

letelepedésének támogatása, 

A helyi vállalkozások versenyképességének javítása, 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

A projektelem közvetlen célja helyi, illetve betelepülő vállalkozások részére 

inkubációs céllal olyan infrastruktúra kialakítása, mely javítja a helyi 

foglalkoztatási lehetőségeket, segíti a nagy foglalkoztatási potenciállal 

működő vállalkozások letelepedését, illetve e bérleti díjakon, valamint az 

iparűzési adón keresztül növeli az önkormányzat bevételeit. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Nagyhalász egyik legjelentősebb kihívása a helyi foglalkoztatási problémák 

megoldása, hiszen a településen belül magas az aktív álláskeresők, illetve a 

közfoglalkoztatottak száma. Ezen túl mind a városban, mind a térségében 

alacsony a nagy foglalkoztatási potenciállal, vagy magas hozzáadott értékkel 

működő vállalkozások száma, mely negatívan befolyásolja az önkormányzat 

adóbevételeit. 

Jelenleg a városban, illetve térségében nincsenek olyan megfelelő 

kapacitású közművel ellátott, kialakított, jól megközelíthető ipari területek, 

melyek egy aktív gazdaságösztönző politika mellett lehetőséget 

teremtenének új ipari-, szolgáltató-, vagy logisztikai üzemek letelepedésére. 

Fontos cél továbbá a terület kármentesítése, illetve a barnamezős ingatlan 

rekultivációja is. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportja: 

- helyi-, illetve betelepülni szándékozó kis-, és 
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középvállalkozások 

- aktív álláskeresők, közfoglalkoztatottak, 

- a kármentesítés vonatkozásában Nagyhalász teljes 

lakossága. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem az önkormányzat tulajdonában álló 573/15 hrsz. – u 

ingatlanon valósul meg. A projektelem keretében egyrészt kármentesítésre 

kerül sor, másrészt rekultiválásra kerül az ingatlanon található 20 db. 

kenderáztató gödör is.  

A fejlesztés megvalósításával 25.000 m2 területű ipari ingatlan alakul ki. Az 

önkormányzat elsődleges célja, hogy az itt található termálkút 

felhasználásával üvegház rendszert alakítson ki kertészeti tevékenység 

megvalósítására. 

A terület fennmaradó része ipari-, és szolgáltató funkcióra egyaránt kiválóan 

alkalmas. 

A projektelem részeként önkormányzati gazdaságösztönző program is 

megvalósítását tervezzük. Ennek keretében kialakításra kerül egy honlap, 

melyen a potenciális befektetők részére kiajánlásra kerülnek a nagyhalászi 

befektetési lehetőségek (eladó-, kiadó ingatlanok), melyhez aktív 

marketing-, és hirdetési tevékenység is kapcsolódik. 

 

Becsült költség 
Kármentesítés, rekultiváció: 30. - 50.000.000 Ft.- nettó 

Üvegház kialakítása: 80.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Ipari-, szolgáltató telep kialakítása, 

Vállalkozói inkubátorház létesítése 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023.I. negyedév – 2025. III. negyedév 

Tervezett forrás, 

 

Hazai forrás, Vidékfejlesztési program 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.5  Rekreációs fejlesztések 
 

5.5.1 Klubszoba kialakítása a sporttelepen 

Projektelem 

megnevezése 
Műfüves labdarúgó pálya, valamint klubszoba kialakítása a sporttelepen 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Sport és rekreáció infrastrukturális felétételeinek javítása, 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen céljaműfüves labdarúgó pálya, valamint egy 

közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy elősegítse az ifjúság 

egészséges életmódra nevelését, javítsa a sportolás feltételeit. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A fiatal generáció egészséges életmódra nevelése kiemelt feladat. Az 

ifjúsági és sport ügyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény önkormányzati feladatként jelöli meg. 

A feladat megvalósítását az önkormányzat többek között azzal tudja 

támogatni, hogy biztosítja az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket.  

Jelenleg a városi sportcentrumban nincs olyan nagyobb befogadó 

képességű közösségi tér, mely alkalmas lenne kisebb rendezvények, klub 

foglalkozások lebonyolítására. A sportcentrumban a felnőtt csapaton kívül 

több mint 100 utánpótlás korú fiatal sportol, akik megtartásában, illetve 

létszámuk bővítésében kiemelt jelentőséggel bír az infrastruktúra minősége. 

A város jelenleg nem rendelkezik 4 évszakos sportolásra alkalmas műfüves 

labdarúgó pályával. Az időjárási körülmények (pl. Jelentős esőzéseket 

követő időszak) sokszor nem teszik lehetővé az edzések megtartását, 

melyre megoldást jelent a műfüves pálya. 
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A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász S.E. sportolói, szurkolói, 

- a városban működő civil szervezetek. 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében egyrészt kialakításra kerül egy 110*78 méter 

területű műfüves labdarúgó pálya, mely minden évszakban és időjárási 

körülmények között alkalmas a sportolásra. 

A projektelem keretében másrészt egy 100 m2 alapterületen klubszoba, 

illetve ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek kerülnek kialakításra, illetve 

eszközbeszerzés valósul meg. 

A projektelem keretében megújításra kerülnek a sporttelep közösségi 

zöldfelületei is. 

Becsült költség 
Klubszoba: 30.000.000 Ft.-  bruttó 

Műfüves pálya: 200.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- Futókör kialakítása, további 3 kondipark létesítése 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. II. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.5.2 Futókör kialakítása, további 3 kondipark létesítése 

Projektelem 

megnevezése 
Futókör kialakítása, további 3 kondipark létesítése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Közbiztonság erősítése. 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Sport és rekreáció infrastrukturális felétételeinek javítása, 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen céljaa lakosság egészséges életmódjához 

szükséges infrastruktúra kialakítása, az ifjúság egészséges életmódra 

nevelésének támogatása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kialakítását, valamint 

az ifjúsági és sport ügyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény önkormányzati feladatként jelöli meg. 

Ezeknek megvalósítását az önkormányzat többek között azzal tudja 

támogatni, hogy biztosítja az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket.  

Jelenleg a városban egy kondipark működik, melynek kihasználtsága 

folyamatos. A könnyebb elérhetőség és megközelíthetőség érdekében 

fontos azonban, hogy ezek számát növelje az önkormányzat. 

A városban jelenleg nincs olyan szabadidős futásra kijelölt terület, mely 

egyrészt technikai kialakításával (rekortán vagy salak), másrészt a 

közbiztonság szempontjából is alkalmas lenne sportolás céljára. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász város teljes lakossága 

- a városban működő sportszervezetek. 

 

Projektelem A projektelem keretében 3 db. kondipark kerül megépítésre (Dtipusú), 
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tartalmi leírása melyek 150 m2 alapterületűek, 15 db eszköz kerül elhelyezésre. A 

kondiparkok környezetében növénytelepítésre, illetve térfigyelő kamera 

telepítésére kerül sor. 

Ezen túl a projektelem keretében az általános iskola udvarában kialakításra 

kerül egy 400 méter hosszúságú, térvilágítással és térfigyelő kamerákkal 

rendelkező rekortán futópálya, melyhez kapcsolódóan fásítási program is 

megvalósul. 

. 

Becsült költség 
Kondipark: 50.000.000 Ft.-  bruttó 

Futópálya: 21.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása 

- Műfüves labdarúgó pálya és klubszoba kialakítása a 

sporttelepen 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. III. negyedév – 2025. IV. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

70 - 100 % 
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5.5.3 Kerékpáros tanpálya és bmx pálya kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 
Kerékpáros tanpálya és bmx pálya kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Közbiztonság erősítése. 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Sport és rekreáció infrastrukturális felétételeinek javítása, 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

A projektelem közvetlen célja az ifjúság egészséges életmódra nevelésének 

támogatásához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, a 

kerékpáros közlekedés népszerűsítésé, a biztonságos közlekedés oktatása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az ifjúsági és sport ügyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény önkormányzati feladatként jelöli meg. 

Ezeknek megvalósítását az önkormányzat többek között azzal tudja 

támogatni, hogy biztosítja az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket.  

A kerékpározás napjainkban egyrészt környezetbarát és olcsó közlekedési 

mód, másrészt szabadidős elfoglaltság, mely nagy népszerűségnek örved a 

fiatalok között. Az önkormányzat középtávú fejlesztési koncepciójában több 

beruházással is javítani kívánja ennek infrastrukturális feltételeit.  

Jelenleg sem a közlekedésbiztonsági oktatásoknak, sem a szabadidős célú 

kerékpározásnak (rollerezésnek, gördeszkázásnak, görkorcsolyázásnak) 

nincsenek kialakított feltételei a településen. Ezen tevékenységekre, 

népszerűségükre jó például szolgálhatnak akár a nyíregyházi, akár a 
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nyírbátori parkok. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalászban, illetve a térségben élő fiatalok (5 – 30 éves 

életkor) 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében egyrészt kialakításra kerül egy 150 m2 aszfaltozott 

burkolatú kerékpáros tanpálya burkolati jelekkel és KRESZ táblákkal. 

Másrészt kialakításra kerül 200 m2 alapterületű aszfalt burkolatú skatepark 

típusú, több sporteszköz (bmx, roller, gördeszka, görkorcsolya) számára is 

alkalmas pálya. 

A projektelemhez kapcsolódóan fásítási program is megvalósul. 

Becsült költség 

Kresz park: 8.000.000 Ft.-  bruttó 

BMX pálya: 20.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása, 

- Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése, 

- Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. III. negyedév – 2025. IV. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.6 Egészségügyi és szociális jellegű fejlesztések 

5.6.1 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Projektelem 

megnevezése 
Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen céljaa város népességmegtartó erejének növelése 

érdekében az egészségügyi – ezen belül a felnőtt és gyermek háziorvosi, 

valamint a védőnői - alapellátás infarstukurálisfeltételeinek, ezen keresztül 

a lakoság egészségi állapotának javítása. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Az egészségügyi ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény önkormányzati feladatként jelöli meg. 

Jelenleg mind a háziorvosi ellátás, mind a védőnők tekintetében hiányos a 

rendelkezésre álló infrastruktúra. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalászban, illetve a térségben élő lakosok 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében a jelenlegi gyermekorvosi rendelő mellé kerül 

hozzáépítésre 80 m2 alapterülettel a védőnői szolgálat, illetve bővítésre 

kerül a háziorvosi rendelő a szükséges szociális helyiségekkel.  

Becsült költség 25.000.000 Ft. bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása 

 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. II. negyedév – 2023IV. negyedév 
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Tervezett forrás 
TOP Plusz 3.3.2. – 21. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.6.2 Fecskeház-, és bérlakás program 

Projektelem 

megnevezése 
Fecskeház-, és bérlakás program 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Fecskeház-, és bérlakás program (a lakhatási feltételek javítása) 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen célja a város népességmegtartó erejének növelése 

érdekében a lakhatási feltételek javítása, a lakosságszán növekedésének 

elősegítése. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Főként a fiatal generáció vonatkozásában jelent egyre nagyobb kihívást a 

saját lakás megszerzése. A hatályos családi otthonteremtési program 

lehetőségeit is figyelembe véve sok munkával töltött év kell ahhoz, hogy egy 

fiatal pár saját otthont tudjon létrehozni.  

Az Önkormányzat jelenleg 5 db. szociális, illetve 3 db. szolgálati jellegű 

bérlakással rendelkezik, melyek azonban mind darabszámban, mind 

minőségben, továbbá a lakhatási szükségletekre is figyelemmel sokkal az 

általános felhasználói igények alatt vannak. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy sok fiatal azért hagyja el a várost, mert 

helyben nem tudja az elvárásainak megfelelő minőségű lakhatási 

feltételeket biztosítani bérlakásban. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalászban élő, illetve itt munkát vállalni szándékozó 

fiatal párok, családok 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projektelem keretében 2 db. épülettömb épül egyenként 6 lakással a 

Nagyhalász 1567 hrsz. – u, önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A lakások 

~61 m2 alapterülettel rendelkeznek, melyek elegendő életteret jelentenek 

mind a fiatal pároknak, mind a 1 -2 gyermekes fiatal pároknak. 
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A lakások alacsony üzemeltetési költségek mellett kedvező bérleti díjakkal 

lehetővé teszik majd, hogy az itt élők a jövedelmük egyrészét a saját 

lakáshoz szükséges önerő előteremtésére fordítsák majd. 

 

      

                 tervezett földszinti alaprajz                                            tervezett 

emeleti alaprajz 

 

A megépítést követően az egyik tömböt fecskeházként, míg a másik tömböt 

költségalapú bérlakásként kívánja működtetni az Önkormányzat. Ennek 

megfelelően a fecskeházak esetén a pályázóknak vállalnia kell majd, hogy 5 

éven belül kiköltöznek a lakásból, és addig egy kiválasztott megtakarítási 

formával előtakarékoskodnak egy saját lakás önerejének finanszírozása 

érdekében.  

Becsült költség 390.000.000 Ft. nettó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- A körforgalomhoz kapcsolódó feltáró út kialakítása a 

belvárosban, 

- Építési telkek kialakítása a belvárosban, 

- Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése, 
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Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. II. negyedév – 2025. II. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

80 – 100 % 
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5.6.3 Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása 

Projektelem 

megnevezése 
Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

Fecskeház-, és bérlakás program (a lakhatási feltételek javítása) 

Közbiztonság erősítése 

A lakosság életminőségének javítása, ezen belül 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Úthálózat rekonstrukciója  

Zöldítés 

 

A projektelem közvetlen célja a város leszakadó társadalmi rétegeinek 

felzárkóztatása, az integráció elősegítése, a szegregáció oldása 

infrastrukturális és közösségépítő fejlesztésekkel, képzésekkel. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A városban jelenleg is megvalósítás alatt áll egy szociális városrehabilitációs 

projekt, melynek keretében szociális bérlakások kialakítása, közösségi ház 

építése, út-, és járda program, valamint közösségépítő programsorozat, 

illetve szociális munka valósul meg. A leszakadó társadalmi rétegek 

integrációja azonban hosszú távú folyamat, nem szorítható egy 3 éves 

projekt keretei közé. Annak érdekében, hogy a korábbi projektben elkezdett 

munka folytatódhasson fontos, hogy annak eredményeire építve tovább 

folytatódjon a szociális célú városrehabilitációs tevékenység. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- A szociális városrehabilitációra kijelölt akcióterületen élők, 

- A szegregációval veszélyeztetett lakosok, 

 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében további 4 db. szociális bérlakás kerül kialakításra, 

folytatódik az akcióterület útjainak és járdáinak felújítása. Ezen túlszociális 
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munkások foglalkoztatása, közösségépítő tevékenységek, programok, 

valamint képzések megvalósítását tervezi az önkormányzat. 

Becsült költség 400.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Helyi energiaközösség kialakítása, 

- Városi zöld felületek rekonstrukciója és bővítése, 

- Fásítási program, 

- Belső úthálózat rekonstrukciója, 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása, 

- A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel. 

 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. II. negyedév – 2026. II. negyedév 

Tervezett forrás 
TOP Plusz 1.2.2. – 21. Szociális célú városrehabilitáció 

TOP Pusz 3.1.2. – 21. Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.7  Közösségépítő projektek 

5.7.1 Bevásárló közösség kialakításának támogatása 

Projektelem 

megnevezése 
Bevásárló közösség kialakításának támogatása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A versenyképes helyi gazdaság feltételeinek javítása, ezen belül 

A helyi vállalkozások versenyképességének javítása 

Az Önkormányzat, mint a gazdasági élet szereplőjének versenyképes 

termelési feltételek kialakítása 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

A lakosság életminőségének javítása, ezen belül 

A helyi közösségek erősítése 

Városi infrastruktúra fejlesztése, ezen belül 

Okos város kialakítása 

A projektelem közvetlen célja a helyi gazdaság erősítése, a társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható fogyasztás népszerűsítésé. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Jelenleg a magyar vásárlók jelentős része nem közvetlenül a (helyi) 

termelőktől, hanem kereskedelmi láncokon keresztül veszi meg a 

mindennapi élelmiszert, illetve egyéb fogyasztási cikkeket. Ez 

természetesen befolyásolja az ár mellett azt is, hogy az áruk szállítása 

jelentős környezeti terheléssel jár, illetve a helyi kistermelők kiszorulnak az 

értékesítési láncokból. 

Ennek ellensúlyozására jöttek létre országszerte bevásárló közösségek, 

amelyek a hagyományostól eltérően jóval rövidebb ellátási láncban 

közvetlenül összekapcsolják a termelőket a fogyasztókkal. 

Az ilyen típusú projektek kiemelkedő példája a nyíregyházi kosárközösség: 

nyiregyhazikosar.hu.  

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Nagyhalász és térségének lakossága, 

- Helyi termelők a városban és 30 km – es körzetében 

 

Projektelem A projekt keretében feltérképezésre kerülnek azon helyi kistermelők, illetve 
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tartalmi leírása egyéb árucikket előállítók a városban, illetve 30 km – es körzetében, akik 

csatlakozni kívánnak a projekthez. Kialakításra kerül a nagyhalász 

applikáción belül egy online vásárlásra alkalmas piactér, ahol a vásárlók heti 

rendszerességgel leadhatják rendelésüket. Kialakításra kerül továbbá egy 

átadópont, ahol heti rendszerességgel, önkéntesek bevonásával leadhatják 

termékeiket a termelők, illetve a vásárlók átvehetik azokat.  

Becsült költség 10.000.000 Ft. 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Önszerveződő civil közösségek támogatása, 

- Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város 

kialakítása, 

- A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel. 

 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. I. negyedév – 2026. II. negyedév 

Tervezett forrás Vidékfejlesztési Program 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.7.2 Önszerveződő civil közösségek támogatása 

Projektelem 

megnevezése 
Önszerveződő civil közösségek támogatása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

A lakosság életminőségének javítása, ezen belül 

A helyi közösségek erősítése 

A projektelem közvetlen célja olyan civil ház kialakítása, melyben a civil 

szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokkal, illetve közös projektek 

előkészítésével és menedzselésével az önkormányzat forráshoz segíti a 

helyben működő civil szervezeteket céljaik megvalósítása érdekében. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A helyi formális és nonformális közösségeknek alapvető szerepe van a 

városok társadalmi, kulturális, szociális és sport életének működtetésében, 

a társadalmi szövet megerősítésében. Tevékenységükkel alapvetően 

járulnak hozzá a város népességmegtartó képességéhez, sok esetben a 

fejlődés motorjai. 

A civil szervezetek működésének legjelentősebb akadályát egyrészt a 

hiányos infrastrukturális feltételek, másrészt az adminisztratív kapacitások 

hiánya, harmadrészt pedig a működési és fejlesztési projektek 

finanszírozásának nehézségei jelentik. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Helyi civil szervezetek és nonformális közösségek, 

- Nagyhalász város teljes lakossága. 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében egy olyan tanácsadói hálózat kerül kialakításra, mely 

jogi-, pénzügyi-, számviteli-, és pályázati-, illetve az adott területeken jártas, 

megfelelő szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező 

szakemberekből áll. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat szervezésében 

megalakításra kerül egy civil fórum, melyben helyi szervezetek és 

nonformális közösségek képviselői vesznek részt. Az előzőek szerinti 

partnerség készíti elő azokat a civil projekteket, melyek fő témakörei: 

- Környezeti fenntarthatóság, fenntartható fejlődés, 

- Ifjúsági ügyek, 

- Sport-, és egészséges életmódra nevelés, 

- Digitalizáció, 

- Szociális ügyek, 



87 
 

- Idősekkel való foglalkozás. 

Az előzőekben felsorolt témákban projekttervek és a megvalósításban 

érdekelt szervezetekből álló konzorciumok alakulnak ki. A projektek 

előkészítését és megvalósítását az önkormányzat szervező tevékenységével 

támogatja. 

Becsült költség 1.000.000 Ft./év (előkészítési költség) 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- A Művelődési Ház rekonstrukciója, 

- Helyi energiaközösség kialakítása, 

- Fásítási program, születendő gyermekek parkja, 

- Klubszoba kialakítása a sporttelepen, 

- Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása, 

- Kosár közösség kialakításának támogatása, 

- Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város 

kialakítása 

- A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. I. negyedév – 2029. VI. negyedév 

Tervezett forrás 

Emberi Erőforrás Operatív Program Plusz 

Környezet és Energia Operatív Program Plusz 

Vidékfejlesztési Program 

Hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.8  Okos város, digitalizációs projektek 

5.8.1 Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 
Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

Lakosság életminőségének javítása, ezen belül: 

A helyi közösségek erősítése 

Okos Város kialakítása, ezen belül 

 

A projektelem közvetlen célja a város digitális jelenlétének erősítése a helyi 

kötődés erősítése, a lakosságszám növelése, befektetők vonzása és az 

információáramlás javítása érdekében.  

Szükségességének 

alátámasztása 

„Ami nincs az interneten az nem létezik”. A XXI. században az előző mondat 

részben a valóságot mutatja. Mind a magánemberek, mind a vállalkozások a 

a tevékenységükhöz, működésükhöz, szórakozásukhoz, vásárlásaikhoz 

szükséges információkat jó részben a digitális világból szerzik, így az itteni 

erőteljes jelenlét elengedhetetlen a fejlődéshez. 

Jelenleg pedig azt tapasztaljuk, hogy sem a városnak, sem az 

önkormányzatnak, illetve intézményeinek nincs meg az a szintű digitális 

jelenléte akár az interneten, akár a közösségi média felületein, melyek a 

digitális világban szükségesek.  

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- a teljes város lakossága, 

- a városi szolgáltatásokat igénybe vevők, 

- a városban működő civil szervezetek, 

- letelepülni szándékozók, 

- betelepülni szándékozó vállalkozások, 

- ide érkező látogatók. 

Projektelem A projekt keretében egyrészt portál jelleggel kerül átalakításra az 
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tartalmi leírása önkormányzat honlapja, ahonnan az önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásokon túl elérhetővé válnak a városban működő vállalkozások, 

egyéb szervezetek által nyújtott információk is. Az applikáció részeként 

elkészül a kosárközösséghez kapcsolódó digitális piactér. Elkészül egy olyan 

platform, amelyen keresztül az applikáció használói közvetlenül tudnak 

kommunikálni az önkormányzattal (pl.: hibabejelentés). Az applikáción 

megjelenő hírek kerülnek ki az önkormányzat közösségi média felületeire is. 

A digitális város kialakításának első lépéseként valamennyi helyi 

jelentőséggel bíró épület feltüntetésre kerül (intézmények, templomok, 

zöldfelületek, műemlékek, stb), illetve elérhetővé válnak azok legfontosabb 

információi is. A digitális térképen elhelyezett épületeken QR kód kerül 

elhelyezésre, így a helyszínen is egyszerűen leolvashatóak az információk. 

Becsült költség 6.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

- Szolgáltató inkubátor ház és rekreációs központ kialakítása 

a belvárosban, 

- A Művelődési Ház rekonstrukciója, 

- 1956 – os emlékpark kialakítása, 

- Társadalmi együttműködést szolgáló programok folytatása, 

- Kosár közösség kialakításának támogatása, 

- Közösségi közlekedési utastájékoztató rendszer kialakítása, 

- A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra 

oktatással, ismeretterjesztéssel. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2022. I. negyedév – 2022. IV. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás, önkormányzati saját forrás 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.8.2 Közösségi közlekedési utastájékoztató rendszer kialakítása 

Projektelem 

megnevezése 

Közösségi közlekedési utastájékoztató rendszer kialakítása 

 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

 

A lakosságszám növelése, az elvándorlás és az elöregedés csökkentése, 

ezen belül: 

Vonzó városi arculat kialakítása, 

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

Okos Város kialakítása 

A projektelem közvetlen célja a buszmegállók és környezetük minőségének 

javításával, valamint egy valós idejű utastájékoztató rendszer kiépítésével 

javítani a város elérhetőségét. 

Szükségességének 

alátámasztása 

A városban található buszmegállók kialakításuk következtében sok esetben 

nem töltik be funkciójukat, nem rendelkeznek megfelelő befogadó 

kapacitással az időjárás elleni védelem tekintetében. A felhasználók 

szempontjából további problémát jelent a buszok pontos érkezési idejének 

meghatározása is. 

 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- A közösségi közlekedés szolgáltatásait igénybe vevők 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében átépítésre kerül 6 db. buszmegálló, illetve valamennyi 

buszmegállóban valós idejű utastájékoztató rendszer épül ki, melynek 

adatai online elérhetővé válnak a nagyhalász applikációban is. 

Becsült költség 20.000.000 Ft.-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2024. III. negyedév 

Tervezett forrás INTERREG, Vidékfejlesztési Program, hazai forrás 

Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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5.8.3 A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra oktatással, 

ismeretterjesztéssel 

Projektelem 

megnevezése 

A helyi lakosság felkészítése a digitalizációs kihívásokra oktatással, 

ismeretterjesztéssel 

Célja 

A projektelem hozzájárulása a Városfejlesztés stratégiai céljaihoz: 

Okos Város kialakítása 

A projektelem közvetlen célja az idősebb korú, illetve a digitális világban 

járatlan lakosok oktatásával javítani alkalmazkodó készségüket a XXI. század 

informatikai átállásához. 

Szükségességének 

alátámasztása 

Napjainkban az élet minden területén egyre nagyobb szerephez jut az 

informatika, illetve az informatikai rendszerek használatához kapcsolódó 

ismeretek. Sokan vannak azonban, akik akár idős koruk, akár szociális 

helyzetük következtében nem rendelkeznek az ehhez szükséges 

készségekkel. 

A projektelem 

célcsoportja 

A projektelem célcsoportjai: 

- Idősek, vagy egyéb szociális körülményeik következtében 

digitálisan írástudatlanok 

Projektelem 

tartalmi leírása 

A projekt keretében a Petőfi Sándor Művelődési Házban féléves 

rendszerességgel tervezünk ingyenes tanfolyamokat szervezni, melynek 

keretében a résztvevők megismerkedhetnek az ügyfélkapu felhasználásával, 

a digitális fizetési rendszerek alkalmazásával, az internetes bankolással, 

valamint a népszerű kommunikációs felületek használatával. 

Becsült költség 500.000 Ft./év-  bruttó 

Kapcsolódása más 

projektelemekhez 

Nagyhalász applikáció és portál működtetése, digitális város kialakítása. 

Tervezett időbeli 

ütemezés 

2023. I. negyedév – 2028. VI. negyedév 

Tervezett forrás Hazai forrás, Interreg 
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Támogatási 

intenzitás 

100 % 
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6. A városfejlesztési terv illeszkedése a 2021 – 2027 – es Európai 

Uniós programozási időszak operatív programjaihoz 
 

A városfejlesztési terv legtöbb illeszkedési pontot a Terület- És Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz (Top Plusz), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP 

Plusz) és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) operatív 

programokhoz kapcsolódóan mutat. E mellett érinti az Integrált Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Plusz (GINOP Plusz) és a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) operatív 

programok egyes intézkedéseit is. 

 

Illeszkedés a TOP pluszhoz 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek megfelelően tervezése és végrehajtása 

is integrált területi stratégiákon alapul. Területi hatálya kiterjed a kevésbé fejlett régiókra 

(valamennyi megye) és a fejlett régiónak számító Budapestre egyaránt, koncentrál azonban 

a legkevésbé fejlett 4 régióra (Dél-dunántúl, Észak-alföld, Észak-magyarország) és a 

komplex programmal fejlesztendő járásokra, továbbá előtérbe helyezi a városok 

fenntartható fejlesztését. 

A TOP Plusz fő céljai: 

a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés érdekében,  

a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése érdekében  

a térségek és települések népességmegtartó képeségének erősítése, családvédelem, 

életminőség javítása érdekében 

A fenti céloknak megfelelően a TOP Plusz támogatási konstrukciói az alábbi prioritások 

mentén érhetőek el, melyek mindegyikéhez illeszkedik jelen városfejlesztési program: 

1.1. Helyi gazdaságfejlesztés 

1.2. Településfejlesztés, települési szolgáltatások 

1.3. Helyi és térségi közszolgáltatások 

 

Illeszkedés az EFOP Pluszhoz 

Az EFOP Plusz öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában, ezek az egészségügy, a 

köznevelés, a társadalmi felzárkózás, a szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és 

ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul. 

https://www.palyazat.gov.hu/kornyezeti_es_energiahatekonysagi_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/integralt_kozlekedesfejlesztesi_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/integralt_kozlekedesfejlesztesi_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/integralt_kozlekedesfejlesztesi_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/integralt_kozlekedesfejlesztesi_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz
https://www.palyazat.gov.hu/digitalis_megujulas_operativ_program_plusz
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Ehhez az öt területhez kapcsolódóan alakították ki az operatív program prioritási tengelyeit 

is, melyek az alábbiak: 

1. Egészségügyi fejlesztések 

2. XXI. századi köznevelés 

3. Társadalmi felzárkózási fejlesztések 

4. Szociális fejlesztések 

5. Rászoruló személyek támogatása 

6. Család- és ifjúságügyi fejlesztések 

A fenti fejlesztési prioritások kedvezményezettjei elsősorban nem az önkormányzatok, 

hanem különféle állami, egyházi szereplők, azonban a tervezett fejlesztések szinergiában, 

egymást erősítve tudnak megvalósulni az önkormányzat fejlesztéseivel. 

Illeszkedés a KEHOP Pluszhoz 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) az előző időszak 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programját (KEHOP) folytatja, figyelembe véve a 

2021-2027 közötti időszak új keretrendszerét. A prioritásokon belül új beruházási területek 

jelennek meg, így például a települési zöld és kék infrastruktúrák, a vízveszteségek 

csökkentése, a körfogásos gazdaság, a helyi energiaközösségek vagy a karbon intenzív 

megyék átállítása a karbonsemlegességre (ún. méltányos átmenet) 

A KEHOP Plusz prioritásai a következők:  

 vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés  

 körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság  

 környezet- és természetvédelem  

 megújuló energiagazdaság  

 méltányos átmenet 

A jelenlegi globális problémák közül jelentős az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások 

túlhasználata, a biológiai sokféleség csökkenés és a fenntarthatóság hiánya. A KEHOP Plusz 

mindegyik problémával a lehető legtöbb prioritásban foglalkozik. Kimondja, hogy az ide 

tartozó beruházásokat az egyén és a helyi közösségek szintjén is ösztönözni kell. 

Az Operatív program prioritásai és a Kállay program között szoros kapcsolódás a 

vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés, valamint a megújuló energiagazdaság 

területén mutatható ki, de a fejlesztések közvetve vagy közvetlenül valamennyi prioritást 

érintik.  
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A településfejlesztés területén a Európai Területi Együttműködési Programok  (Interreg, 

Urbact) is számos lehetőséget nyújthatnak elsősorban Európai tudástranszfer tekintetében. 

Ezen programok elsődleges prioritásaival szintén összhangban van a Kállay Program. 

 


