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1 BEVEZETÉS
Medgyesegyháza Város Képviselőtestülete 105/2021. (XII. 21.) sz. kt. határozatával döntött a város
integrált településfejlesztési stratégiájának és az azt megalapozó helyzetelemző dokumentum
felülvizsgálatáról. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a város középtávú
fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza
meg az önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az
ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét.
A megalapozó vizsgálat „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1.
melléklete szerinti tartalommal készült el, a tervezési terület kiterjedésének és adottságainak
figyelembevételével, valamint az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban.

A korábbi, 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS készítése, illetve annak felülvizsgálata óta eltelt
években számos jogszabályi változás történt, illetve az időközben lezajlott társadalmi-gazdasági
folyamatok, a városban megvalósult fejlesztések egyaránt indokolttá tették a dokumentum
aktualizálását. A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési időszakban mind az EU, mind Magyarország
új kihívásokkal szembesül. Az erre az időszakra vonatkozó kohéziós eszközrendszer, valamint a
pandémia negatív hatásait orvosolni hivatott új fejlesztési eszközök ugyancsak szükségessé tették
Medgyesegyháza középtávú stratégiai dokumentumának felülvizsgálatát.

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó megújult megyei fejlesztési program szakmai kereteit
figyelembe véve tehát jelen, a Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján kidolgozott ITS rögzíti
azokat a fejlesztési irányokat – és a kapcsolódó beavatkozásokat – melyek kiemelt jelentőséggel
bírnak Mezőkovácsháza jövője szempontjából. A felülvizsgálat során támaszkodtunk az új
megalapozó vizsgálatban leírtakra, míg az aktualizált stratégiai célrendszert támogató projektek
definiálása a Kohéziós Alapokból finanszírozott új operatív programok tartalmának
figyelembevételével történt.
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2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása
Településhálózat
Medgyesegyháza a környező, pusztákból kialakult települések integrálójaként, központi helyeként
fontos szerepet tölt be Dél-Békés városhálózatában. A települést jól kiépített akapinfrastruktúra,
rendezett és jól karbantartott településkép jellemzi. Az intézményhálózat számos elemében túlmutat
a községi szinten és színvonalon. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ a sajátos nevelési
igényű és hátrányos helyzetű tanulók nevelésével kapcsolatos programjaival szerzett hírnevet
magának, és elismertséget a környező települések körében, ahonnan a szülők szívesen választják a
medgyesi intézményeket.
A járás valamennyi városáról elmondható, hogy területükön elhelyezkedő városi funkciók száma
relatíve alacsony, vagyis a járás területén nem található egy olyan város sem, ahol helyben elérhető
valamennyi városi szintű intézmény, szolgáltatás. Medgyesegyházán mindezekkel együtt az oktatásnevelési szolgáltatások (óvoda, általános iskola) mellett szociális alapszolgáltatások (idősek otthona,
családsegítő stb.), kulturális intézmények által nyújtott szolgáltatások (művelődési ház és könyvtár),
továbbá alapvető egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, fogorvos, gyermekorvos, védőnői és iskola
orvosi ellátás, gyógyszertár) is elérhetők.

Társadalom, humán infrastruktúra
Noha a várost – összhangban a megyei tendenciákkal – csökkenő lakosságszám jellemzi, ez a
kedvezőtlen tendencia volumenében nem éri el a Békés megyei fogyás szintjét. A lakónépességen
belül magasabb a nők aránya a férfiakénál, 2010-ben 52,03%, míg 2020-ban 52,56%. A nemek
közötti arány viszonylag stabilnak mondható a vizsgált időszakban. A nők aránya országosan is
magasabb volt 2020-ban (52,07%), Medgyesegyházán azonban nagyobb különbség mutatkozik a
nemek közötti arányszám mutatójában.
A két népszámlálás, valamint az utóbbiból továbbvezetett 2020-as adatokat összevetve
megállapítható, hogy a medgyesegyházi lakosságon belül a 0-14 évesek aránya az elmúlt mintegy
20 év során 1,25%-os mértékben csökkent, amely mellett szembetűnő a 65 év felettiek arányának
növekedése (2,9%). A két korcsoport adatai alapján meghatározható öregedési index (a 65–X éves
népesség és 0–14 éves népesség százalékában) értékének változása (2001: 131,1; 2011: 159,08 és 2020:
163,97) a település lakosságának egyértelmű öregedésére utal.
A folyamatos infrastrukturális fejlesztések, a javuló életminőség ellenére Medgyesegyháza lakossága
csökken. Ebben egyértelműen szerepet játszik, hogy az élveszületések és halálozások
különbözeteként számított természetes szaporodás és fogyás mutatója 2010 és 2020 között végig
negatív volt Medgyesegyháza községben, azaz a halálozások száma minden évben meghaladta az
élveszületésekét. Medgyesegyházán a lakosság elvándorlása is jelentős problémaként jelenik meg. A
legmagasabb elvándorlási mínusz 2020-ban látható, ebben az évben -70 eset volt a mutató értéke,
ami az adott éves lakosság 2%-ának felel meg.
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A város népességének iskolázottsága valamennyi mutató vonatkozásában elmarad a megyei és
országos szinttől, míg az álláskersők számának alakulásával kapcsolatban kiemelendő, hogy 2016-os
és 2017-es év során jelentősen javult a munkanélküliek száma, köszönhetően a gazdaság
erősödésének és a különböző munkaerő-piaci intézkedéseknek, programoknak (közmunkaprogram,
paktumprogramok, stb.). A 2018-as évvel egy lassú emelkedés indult meg ugyan, míg a 2020-as
erőteljesebb növekedésben már a COVID 19 pandémia kedvezőtlen gazdasági hatásai mutatkoznak
meg. A jövedelmi viszonyok javulását jelzi az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem szintjének
emelkedése, mely folyamat ugyan a 2008-ban kezdődött gazdasági világválság hatására
megtorpant, illetve 2010-2011-ben visszaesett a jövedelmek szintje a járásban is, de ezt követően újra
emelkedésnek indult.
Medgyesegyházán a városi funkciók részeként a humán közszolgáltatások viszonylag széles köre
elérhető. Ennek infrastrukturális hátterét folyamatosan fejleszti az önkormányzat, ugyanakkor
feladatok természetesen a jövőre is maradtak.
Elmondható, hogy a gyermekjóléti alapellátás a városban teljes körűen működik a Gondozási
Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül, emellett a régióban a Mezőkovácsházi Járási Hivatal
Szociális, Család és Gyermekjóléti Központja is felkereshető. Medgyesegyházán idősek klubja,
nappali étkeztetés, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások is
biztosítottak, utóbbi a város önkormányzata által fenntartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ keretében.
Medgyesegyházán két felnőtt és egy gyermek alapellátási körzet került kialakításra, melyet vállalkozó
háziorvosok látnak el. Heti egy alkalommal a felnőtt háziorvosi rendelő labor helyiségében vérvétel
biztosított a lakosok számára. A városban egy patika működik, valamint Központi Orvosi Ügyeleti
Rendelő áll a lakosok rendelkezésére. Fogorvosi alapellátás egy körzetben történik, melyet szintén
vállalkozó orvos lát el. Medgyesegyházán az óvodai feladatellátás 1 intézményben, két telephelyen
történik, melynek Bánkúton is működik egy telephelye. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és
Mini Bölcsőde fenntartója és működtetője Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, működési
területe Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A városban a Schéner Mihály Általános Iskola
nyújt alapfokú oktatást. Az iskola a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartása alatt áll.
Medgyesegyházán működik a Báthori István Gimnázium Medgyesegyházai Tagintézménye, ahol esti
munkarend szerinti 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás folyik, ennek befogadó intézménye a
Schéner Mihály Általános Iskola, fenntartója pedig a Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.
Medgyesegyháza méltán büszke történetére. A helyi hagyományok és történeti-, kultúrális
adottságok óvását, megőrzését szolgálja a Schéner Mihály emlékház, de a városban működik
művelődési ház is. Medgyesegyháza mindennapjaiban kiemelt szerepet tölt be a sport, több mint
évszázados múlttal rendelkezik például a szervezett, rendszeres sportélet.

Gazdaság
A Mezőkovácsházai járás egyik jellemző adottsága a városok relatív magas száma. Medgyesegyháza
relatíve alacsony gazdasági súlyát alapvetően a decentralizált helyi gazdaság indokolja.
Ha létszám kategóriánként vizsgáljuk a városban működő vállalkozásokat azt látjuk, hogy a kisebb
méretű cégek esetében csak kisebb arányban képviselteti magát a járásban a város. A működő
társas vállalkozások ágazati megoszlásának vizsgálata során kimutatásra került, hogy a jelentősebb
szektorokban (pl. (kereskedelem, gépjárműjavítás vagy éppen a feldolgozóipar) csökkent a cégek
száma, míg egyes ágazatokban bővülés volt tapasztalható.
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Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti
adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk
hazánk egyik legjobb minőségű termőtalaját. A földek átlagos aranykorona értéke 34 AK, éghajlata
kiváló, a napsütéses órák száma kiemelkedően magas. Ennek megfelelően a mezőgazdaság mindig
viszonylag kedvező megélhetési formának számított, összehasonlítva több más, jóval kevésbé
szerencsés agráradottságú településsel.
Az elmúlt években a mezőgazdaság különleges termelési adottságaira ráépült a korszerű élelmiszer
feldolgozóipar, magas színvonalú csomagolástechnológiával. A város fontos foglalkoztatói közé
tartozik a Mogyi Kft., valamint a Medgyes Termeltető Kft. Utóbbinak 2021-ben mintegy 680 millió
forint nettó árbevétele keletkezett, munkavállalói létszáma pedig 56 fő volt.
A város idegenforgalma három pillérre támaszkodik, amelyek közül egyik sem tekinthető országos
jelentőségű, a tömegturizmus generálására alkalmas vonzerőnek. A természeti környezet sajátos,
igazi alföldi tájat kínál a látogatóknak. Ez azonban nem zárja ki a színvonalas vadgazdálkodás
meglétét. Emellett a helyi kulturális értékek, illetve a helyi események (falunap, dinnyefesztivál)
tekinthetők komolyabb vendégcsalogató vonzerőnek.
A helyi cégek folyamatosan fejlesztenek, erre Európai Uniós forrásokat is igénybe vesznek. Járási
szinten a Medgyesegyházán nyertes GINOP projektek az összes támogatott fejlesztés csupán
mintegy 6,31%-át teszik ki. A megítélt támogatás mértéke pedig a városban a járási vállalkozások
részére megítélt támogatás alig 9,5%-át éri el.
Noha a helyi vállalkozások alapvetően élőmunka igényes szektorokban működnek, a z okos
technológiák széleskörű alkalmazása, a digitális átállás olyan új lehetőségeket rejthet, melyek
hozzájárulnak a medgyesegyházi cégek versenyképességének javulásához, adott esetben a
foglalkoztatás bővüléséhez.

Környezet, infrastruktúra
Medgyesegyháza Békés megye déli részén található, területe sík. A város klíma adottságaiban DK-i
fekvéséből következően a kontinentális jegyek éreztetik hatásukat. Éghajlata kontinentális,
meglehetősen hideg téllel és meleg nyárral, a szárazföldi hatások túlsúlyával. A térség
talajadottságait az úgynevezett Békés-Csanádi löszhátság tulajdonságai határozzák meg, amely az
ország legalacsonyabban fekvő területe. A síkvidéki felszínen a szél hatására kialakult térszín
uralkodó talajfajtája a löszön képződött sötét színű, meszes középkötött vályog. A terület felszíni
vizekben igen szegény. Vízfelületei közé tartoznak a Hajdúér-Ottlakai főcsatorna, valamint az egyéb
csatornák. Tó nem található a településen. A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye
DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek a szélén található Medgyesegyháza is.
A várost övező külterületi területhasznosítást nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemzi, elsősorban
dinnyetermesztés és egyéb zöldségtermesztés folyik, valamint búza, kukorica és napraforgó jelenik
meg a tájban. A mezőgazdasági hasznosításon túl nagyon csekély mértékben találunk gyepet illetve
erdősávokat. A településtől keletre kertes mezőgazdasági területek találhatók mintegy 10 hektáron,
ahol keskeny parcellákon jellemzően szántóföldi növényeket termesztenek. A város külterületén
kisebb számban és méretben védett természeti területeket is találunk, amelyek művelhetősége
korlátozott, esetenként tiltott.
Medgyesegyháza közigazgatási területén helyi védettség alatt áll 18,6 hektár zöldfelület, amelyeket
természetesen nem csak városi és falusi parkok alkotnak, kisebb foltokban természetközeli, kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületeket is találunk. A közigazgatási határ északkeleti sarkában Natura
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2000 területek is találhatóak, ezek szintén ökológiai folyosó elemek: 019/6-12 hrsz., 0197/4 hrsz.,
0197/13-15 hrsz., 0199 hrsz.
Medgyesegyházán jellemző a mezőgazdasági területhasználat túlsúlya, mindössze néhány kisebb
erdőfolt és gyepterület található külterületen. Közhasználatú zöldfelületek: Közcélokat szolgáló
zöldfelületek önkormányzati vagy állami tulajdonú területen állnak, fenntartásukról is ők
gondoskodnak (pl. Kossuth tér). A rendezési terv további zöldfelületek kialakításának igényét is
megfogalmazza. Az egyik ezek közül a Gárdonyi utca és a vasút között lévő, jelenleg már az
önkormányzat tulajdonában lévő, 1,0 hektáros terület. A másik a település déli részén fekvő korábbi
vásártér 6000 m2-es területe.

A település közigazgatási területén két belterület található: Medgyesegyháza és Bánkút. A telepített
községekre jellemző négyzethálós településszerkezettől eltérően Medgyesegyházán mára már a
sugaras jellegű szerkezet lett a meghatározó. Ugyanakkor Bánkútra továbbra is a négyzethálós
szerkezet a jellemző.
Medgyesegyháza központjában a ligetes Kossuth tér köré szerveződtek az intézmények épületei,
jellemzően zárt sorú beépítéssel. Az épületek többsége régebbi építésű földszintes, magastetős
kialakítású, utcával párhuzamos gerincű ún. „oldalház”. A településen a városközpont mellett falusias
lakókörnyezet, kertvárosias rész és gazdasági-ipari terület is megtalálható. Egy száz évnél alig
valamivel korosabb település esetében nem meglepő módon Medgyesegyháza nem rendelkezik
olyan épületekkel, vagy más emlékekkel, amelyek az országos szintű védettséget érdemelték ki. Így
természetesen műemléki terület sem került lehatárolásra. Helyi védelem alatt állnak a népi, egyházi
és polgári építészet meghatározó elemei, ezeket a helyi önkormányzat rendeletben szabályozta.

Medgyesegyháza Orosházától keleti irányban mintegy 25 km távolságra helyezkedik el. A várostól
északi irányban kb. 30 kilométerre található a megyeszékhely Békéscsaba. Déli irányban kb. 15
kilométerre található a kistérségi központ Mezőkovácsháza, majd tovább haladva kb. 31 kilométerre
található Battonya és a határátkelőhely. A fővárostól való távolság közúton 246 km.
Személygépkocsival Mezőkovácsháza 15 perc alatt, Békéscsaba 40 perc alatt, Budapest mintegy 2,5
óra alatt érhető el. A település a MÁV 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged
vasútvonalon található. A vonal Mezőhegyes-Újszeged között sajnos egyelőre megszüntetésre
került, de a települést érintő szakasza Mezőhegyestől Kétegyházán át Békéscsabáig jelenleg is
működik.
Medgyesegyháza város ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított.
Medgyesegyháza-Bánkút településrész önálló vízellátó hálózattal rendelkezik, a településrész
ivóvízellátása 1 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. Medgyesegyházán
szennyvíztisztító telep működik, a közművesítettség szinte 100 %-os. A 2015-ben befejezett
hálózatbővítés keretében az ingatlanok teljeskörűen csatlakoztak a szennyvízelvezető hálózatra. A
csapadékvíz egy része a zöldfelületeken elszikkad, más részük kisebb árkokon, vízfolyásokon
keresztül a Hajdú ér - Ottlakai csatornába gravitál. A csatorna nyugati irányba szállítja a vizeket, a
végső befogadó a Tisza. Medgyesegyháza településen és Medgyesegyháza-Bánkút településrészen
a gázellátás valamennyi utcában kiépült.
Békés megye és ezen belül a Mezőkovácsházai járás is energiaforrások, -hordozók tekintetében
kedvező adottságokkal rendelkezik. A járásban értékes energiatermelésre alkalmas ásványi
nyersanyagok is előfordulnak, amelyek közül az energiahordozóként hasznosítható szénhidrogén
készletet kell kiemelni. Az országban, így a járásban is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia,
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a napenergia, a biomassza, biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén
nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri
viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
Felszíni vizek vonatkozásában gazdagabb vízhálózattal a Körös-vidék mélyártéri területe rendelkezik.
Békés megye fő vízfolyásai a Fekete-Körös, Fehér-Körös, a kettő egyesüléséből keletkezett KettősKörös, a Sebes-Körös, a Berettyó, és a folyókat egyesítő Hármas-Körös. Ide sorolható még a HármasKörös legnagyobb jobboldali vízfolyása a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna. A felszín alatti vizek
előfordulása, mélysége, de különösen mennyisége a megye területén jelentős különbségeket mutat.
A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el.
Ennek a szélén található Medgyesegyháza is. A talajvíz mennyisége itt tetemes, a megye többi
részén csekély. A megye árvízi veszélyeztetettsége a Körösök mentén jelentkezik. A települések árés belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes
rendelet mellékletében Medgyesegyháza nem szerepel, területe nem árvízveszélyes.
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása
A városrészek meghatározása a város hatályos integrált településfejlesztési stratégiájában leírtakkal
összhangban, más városfejlesztési dokumentumokban (pl. Települési Arculati Kézikönyv) rögzítettek
figyelembe vételével történt. A városrészi helyzetelemzések elkészítésére a 2022-es népszámlálás
adatainak rendelkezésre állását követően lesz lehetőség.

Városrész megnevezése

Határoló utcák, objektumok neve

1. Városközpont városrész

Petőfi S. u. – Hősök u. – Árpád u. – Zsilinszky u.
– Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. – Moravszki u.

2. Nyugati városrész

Fáy A. u. – Batthyány u. – Sallai u. – Árpád u. –
Zsilinszky u. – Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. –
Moravszki u. – Petőfi S. u. – Bem u. – Gazdasági
út – Vörösmarty u. – Dózsa Gy. u.

3. Ipari városrész

Gárdonyi u. – Szondy u. – Gazdasági út –
Vasútvonal – erdő sáv – Hősök u. – Gazdasági
út – Bem u.

4. Keleti városrész

Árpád u. – Kossuth L. tér – Gárdonyi u. –
Szondy u. – Szabadság u. – Baross u. –
Gárdonyi u. – Alkotmány u. – Béke u.

5. Bánkút városrész

Honvéd u. – Vasútvonal – Rózsa u. – Baross u. –
Gazdasági út – Baross u. – Honvéd u.

6. Egyéb külterületek – Lászlótelep

Szondy u. (Nagykamarási út) – Gazdasági út –
Gazdasági út
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2.2.1 Városközpont városrész

1. ábra: Városközpont városrész (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
Az államszocialista időkben új, modern városközpontok létrehozását szorgalmazták. A
városközpontban két négyszintes lakótelepi arculatú tömbházat is találunk, ám szerencsére ezek
nem főutak mentén, hanem új szabályozás következtében addig tágas hátsó portákon, kellemes,
zöldfelületekkel jól ellátott környezetben létesülhettek, ami így az itt lakók nyugalmát is biztosítja.
A hirtelen lezajló, már jócskán a dualizmus éveiben kezdődő, a mezővárosok számára is utolsó nagy
felívelő korszakban történő fejlődés a kulturális javakban is gazdag települések arculatához igazodó
igényekkel járt, így igazi mezővárosias, alföldi kisvárosias központ alakulhatott ki. Főbb jellemzői az
intézményi, szolgáltató egységek tömörülése, a részleges zártsorúsodás, a korábbi piacterek
parkosítása és a templomok reprezentatív méretalakítása. A térségben a tornyos városházákkal
ellentétben az egyszerűbb megoldások terjedtek el, ez természetesen a településen általános
egyszintes magasságokhoz is jobban illeszkedik.
A városközpontban koncentrálódnak a helyi lakosság igényeit kielégítő szolgáltatási funkciók, ennek
megfelelően mind a gyalogos forgalom, mind a gépkocsi és kerékpáros forgalom itt koncentrálódik.
A közintézmények egy jelentős része ugyancsak itt működik.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Humán szolgáltatások
Igazgatási-adminisztráció
Közösségi funkciók
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
Általános iskola,
Polgármesteri Hivatal
Evangélikus Egyházközség, Művelődési Ház,
játszótér, sportpálya

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás

Kozmetika, patika, étterem, büfé, posta stb.
vasútállomás

Közlekedés

2.2.2 Nyugati városrész

2. ábra: Nyugati városrész (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
A központ fejlődésének eredménye, hogy igazi kiterjedt falusias héj, települési öv tudott kialakulni
Medgyesegyházán. Növekedésének korai szakaszában a vasút is térbeli fejlődésének határa volt, ám
valószínűleg nem is mutatkozott komolyabb igény a főbb utak mentén történő terjeszkedéstől eltérő
irányok megvalósítására. A településrészre elsősorban a lakófunkció jellemző, néhány szolgáltató
egység, vendéglő és üzlet található még itt. A városrész megközelíthetősége jó, buszmegálló is
található a Dózsa György úton. A városrész közösségi funkcióit a Schéner Mihály Emlékház erősíti.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Közösségi funkciók
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás
Közlekedés
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
Schéner Mihály Emlékház
Kozmetika,

cukrászda,

vendéglő stb.
autóbusz megálló

élelmiszer

üzlet,

2.2.3 Ipari városrész

3. ábra: Ipari városrész (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
A városrészben kisebb mértékben a lakófunkció, nagyobb arányban azonban a gazdasági- és
közlekedési funkció tekinthető meghatározónak. Javarészt az egykori majorsági és részben azokon
kialakult TSZ területek tartoznak ide, melyek így sok esetben a települési szövethez kapcsolódva,
vagy annak szoros közelségében helyezkednek el. Az ipari létesítményekre ez fokozottan igaz,
hiszen a vasút központi elhelyezkedése a gazdasági szereplők telephelyválasztását is meghatározta,
meghatározza. Ennek okán építészeti világuk és környezetalakításuk településhez illeszkedő
megvalósítása fokozott figyelmet igényel. A telephelyeket jórészt nagyfokú rendezettség jellemzi,
meghatározó elemeik a modern fóliasátrak, melyek a kisváros telkein találhatókkal egységben
meghatározói e vidéki térnek.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Közösségi funkciók
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás
Közlekedés
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
temető
Fólia sátrak, tüzép telep
vasútállomás, autóbusz megálló

2.2.4 Keleti városrész

4. ábra: Keleti városrész (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
Az idősebb falusias karakterű részek mellett a vasúttól délkeletre szintén nagyobb, többnyire
lakófunkciójú településrész jött létre. Ennek külön, településkarakter szempontjából meghatározó
területként való kezelését, a központ körüli területek képének árnyalását több tényező is indokolja.
Talán legfontosabb ezek közül az idő. A falusias rész is jelentős átalakuláson ment keresztül, ám az
államszocialista idők sátortetős típusházai itt még inkább meghatározzák az utcaképeket,
egységesebb tömböket alkotnak. Ugyancsak több a korra jellemző többgenerációs együttélésre
tervezett nagyobb tömeghatású lakóház. Később a konkrét építészeti ajánlások esetében részletesen
kitérünk az előkertek, utcafrontok, telepítési sajátosságok bemutatására, itt említés szintjén az
általánosabban elterjedt előkertképzést emeljük ki.
A városrészt elsősorban a lakófunkció jellemzi, a nyugatról határoló Gárdonyi utcában található
néhány szolgáltató egység. illetve itt található buszmegálló és benzinkút is.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás
Közlekedés
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
Benzinkút, boltok stb.
vasútállomás, autóbusz megálló

2.2.5 Bánkút városrész

5. ábra: Bánkút városrész (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
Bánkút József főherceg nagy kiterjedésű birtokai közül a kisjenői uradalomhoz tartozott és 1844-ben
jött létre, mint telepesfalu. A városrész gazdasági területeit elsősorban a majorságok alkotják, melyek
a lakóterületek körül elszórtan helyezkednek el. Jelenleg a településrészen a szolgáltatások
korlátozott köre érhető el, működik itt óvodai telephely, továbbá vasúti megálló is található, valamint
itt van az ún. Bánkúti kastély és Baross Emlékszoba. Közösségi funkciót a Bánkúton található kápolna
lát el. A KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a településrész szegregációval veszélyeztetett.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Humán szolgáltatások
Közösségi funkciók
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás
Közlekedés
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
Óvoda
Kápolna, temető
Háztáji fóliázás
vasútállomás

2.2.6 Egyéb külterületek – Lászlótelep

6. ábra: Egyéb külterületek – Lászlótelep (forrás: saját szerkesztés)

A városrész jellemzői, funkció ellátottság
Kisebb, a központhoz közelebb fekvő falusias környezetű egykori majorsági központ a 62 fős (KSH,
2017) Lászlótelep. A településrészen a lakófunkció a meghatározó, a kertes házakban gyakori a fóliás
zöldség-gyümölcs termesztés, itt működik a 2004-ben létrehozott családi vállalkozás a Citrullus HunPol Kft is. Lászlótelep busszal, autóval és kerékpárral is jól megközelíthető. A KSH 2011-es
népszámlálási adatai szerint a településrész szegregációval veszélyeztetett.

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul:
Funkció neve
Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás
Közlekedés
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Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás
Háztáji fóliázás
autóbusz megálló

3

JÖVŐKÉP, KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

3.1 A jövőkép meghatározása
3.1.1 A város jövőképe
Medgyesegyháza Dél-Békés sajátos karakterrel rendelkező, folyamatosan fejlődő kisvárosa
mely lakói számára élhető környezetet és hosszútávú perspektívát biztosít
Medgyesegyháza alapvetően mezőgazdasági jellegű település, kiváló termőhelyi adottságokkal.
Lakossága életében a múltban és a jelenben is fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság, így város
gazdálkodóinak elsődleges feladata ezt megfelelő módon kiaknázni. Ezzel együtt a városra jellemző
kedvezőtlen gazdasági-társadalmi folyamatok a korábban megkezdett fejlesztési programok
továbbvitelét teszik szükségessé oly módon, hogy ezek választ adjanak napjaink kihívásaira.
Medgyesegyháza megújuló helyi infrastruktúrájával, a városban elérhető minőségi humán
szolgáltatásokkal vonzó környezetet biztosít a helyben élők számára. A város sokszínű gazdasága, a
modern technológiákat alkalmazó cégek a munkavállalók egyre szélesebb körének nyújtanak biztos
megélhetést.
Medgyesegyháza szolidáris város, az alacsonyabb státuszú társadalmi csoportok integrációja
érdekében a múltban is komoly erőfeszítéseket tett és a jövőben is hozzájárul e csoportok
helyzetének javításához.

3.2 A középtávú célrendszer bemutatása
3.2.1 Átfogó célok
Átfogó cél 1: A városban lakók életminőségének javítása Medgyesegyházán
Medgyesegyháza esetében jelen átfogó cél egyrészt a vonzó, környezeti szempontból fenntartható
települési környezet megteremtésére koncentrál. A város népességmegtartó erejének erősítése
érdekében kulcsfontosságú a korábban megkezdett infrastrukturális fejlesztések folytatása, mely
jelenti egyrészt a vonalas infrastruktúra (pl. kerékpárutak, csapadékvíz elvezetés stb.) minőségi
fejlesztését, másrészt az egyes közszolgáltatások infrastrukturális hátterének környezetbarát
technológiával történő megújítását. A zöldfelületeknek és a közösségi tereknek a zöld átállás
szempontrendszerével összhangban történő fejlesztése egyszerre javítja a helyi lakosság
életminőségét és járul hozzá Medgyesegyháza vonzerejének növeléséhez.
Az infrastruktúra megújulása mellett a város vonzerejét az erős helyi közösségek, a lokális identitást
erősítő értékek megléte is növeli. Jelen átfogó cél éppen ezért prioritásnak tekinti a helyi
kisközösségek közötti együttműködések erősítését, továbbá a helyi lakosság digitális
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kompetenciáinak fejlesztését, és kiemelten kezeli a Medgyesegyháza hagyományaihoz szervesen
illeszkedő helyi kulturális értékek és tradíciók megőrzésének támogatását is.
A cél így a helyi identitástudat erősítése mellett hozzájárul a szegregáció csökkentéséhez, a
társadalmi befogadás erősítéséhez és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi kirekesztés
visszaszorításához.
Átfogó cél 2: A város gazdasági potenciáljának hasznosítása
Medgyesegyházán az elmúlt években több olyan fejlesztés is lezajlott, mely a vállalkozások
működési hatékonyságát, az üzleti infrastruktúra minőségét javította. A lokális gazdaság
teljesítményének növelése, a helyi cégek versenyképességének javítása ugyanakkor a jövőben is
feladat marad, vagyis továbbra is cél a helyi befektetőbarát környezet kialakítása mellett a helyi üzleti
infrastruktúra fejlesztése.
Medgyesegyháza gazdasága jelentős mértékben a mezőgazdaságra épül, ezzel együtt kiemelt
célkitűzés, hogy a munkaintenzív ágazatokban működő cégek mellett a magas hozzáadott értékű
termékek előállításával, feldolgozásával foglalkozó, környezetbarát technológiákat alkalmazó
vállalkozások is vonzónak találják a várost. Fontos, hogy a betelepülni szándékozó gazdasági
szereplők élen járjanak az okos technológiák alkalmazásában és készen álljanak a digitális átállásra is.
Medgyesegyházán a helyi adottságokra építő turizmus fejlesztése is kiemelt feladat, ezek az
ágazatok elsősorban a munkahelyteremtő fejlesztésekkel járulhatnak hozzá a város gazdaságának
erősítéséhez.

3.2.2 Városi szintű középtávú tematikus célok
Tematikus cél 1: Medgyesegyháza épített és természeti értékeinek megőrzése és megújítása, a
településen élők életminőségének javítása
A minőségi települési környezet, a városban elérhető magas színvonalú szolgáltatások jelentős
mértékben hozzájárulnak Medgyesegyháza népességvonzó erejének megtartásához, erősítéséhez. A
célkitűzés támogatja nem csupán a városi területek megújítását és a zöldfelületi rendszerek
környezeti szempontból fenntartható megújítását, de a lakosok által használt szolgáltatási
infrastruktúra fejlesztését is.
A humán közszolgáltatások infrastrukturális hátterének – modern okos technológiák alkalmazásával
történő – további fejlesztése (pl. oktatási, szociális infrastruktúra, önkormányzati épületek) mellett a
közlekedési, valamint az ún. kék infrastruktúra korszerű technológiával történő megújítása is kiemelt
célkitűzés. Emellett a Medgyesegyházán megtalálható épített örökség (pl. malom, régi zsinagóga) új
funkciókkal történő felruházása, a közösségi terek fejlesztése is fontos prioritásként jelenik meg.
Tematikus cél 2: A város gazdasági szerepkörének erősítése, a foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése
A helyi gazdaság megerősítése komplex eszközrendszerrel lehetséges. Ennek elemei között
megjelenik a helyi üzleti környezet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, ipari területek környezeti
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szempontból fenntartható kialakítása, de fontos a vonzó befektetői környezet és a vállalkozásbarát
jogszabályi keretek megteremtése is.
Mindezek mellett Medgyesegyházán elő kell segíteni a magas hozzáadott értéket előállító, modern
technológiákat alkalmazó vállalkozások helyben való letelepedését, és ezen túlmenően a
munkaintenzív ágazatok pozíciójának erősítésére is törekedni kell. A városban működő cégek
kapcsán fontos a digitális átállásra való felkészülés is.
A turizmus fejlesztése, legyen szó akár szálláshely kapacitás fejlesztésről vagy egyes turisztikai
attrakciók kialakításáról, ugyancsak kiemelt célkitűzés. Fontos, hogy a fejlesztések ne csak a helyi
önkormányzat és a gazdasági szféra szereplői közötti együttműködésben, de szélesebb – térségi,
vagy akár határon átnyúló – partnerségben kerüljenek előkészítésre, és megvalósításra.

Tematikus cél 3: A helyi tradíciók megőrzése, a városi közösségek megerősítése
Az elmúlt években megvalósult fejlesztések bizonyítják, hogy Medgyesegyháza szolidáris és
befogadó város. A helyi társadalom megújuló képességét javítja ugyanakkor a különböző helyzetű
csoportok közötti kohézió erősítése, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az
esélyegyenlőség biztosítása. Egy erős és összetartó helyi társadalom fontos kritériuma az erős
önazonosság-tudat, amely a helyi identitás fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek révén érhető el.
Az átfogó cél új aspektusa a digitalizáció kérdése. Az adatokhoz, információhoz való egyenlő
hozzáférés csak részben infrastrukturális probléma, a képzés és a megfelelő tudásátadás szintén
fontos szerepet játszik a digitális szakadék megszüntetésében.

3.3 Városrészi szintű területi célok meghatározása
V1. A történelmi belváros funkcióbővítő fejlesztése, a szolgáltatási funkció erősítése a meglévő
épített örökség hasznosításával
A Városközpont városrész esetében kiemelt feladat az épített örökség megőrzése, funkcióbővítő
fejlesztése. A minőségi szolgáltatói infrastruktúra kialakítása mellett a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése, a közösségi élet tereinek megújítása is prioritást élvez.
Mindezeken túl a zöldterületek megújítása ugyancsak kiemelt feladat oly módon, hogy a
klímaváltozás negatív hatásainak kiküszöbölése, továbbá a környezeti fenntarthatóság, mint
alapelvek érvényesítésre kerüljenek. A városrészben új, vagy bővített funkciók (pl. sport, rekreáció
kialakítása, megerősítése is tervezett a jövőben.
V2. Magas környezeti minőséget biztosító kertvárosi jellegű lakóterület fejlesztése, meglévő
funkciók megerősítésével
A Nyugati városrész kapcsán elsődleges feladat a meglévő közösségi funkciók megerősítése, illetve
adott esetben ezek bővítése. Fontos a lakófunkciót kiegészítő egyéb elemek (pl. sport, rekreációs
területek, zöldfelületek) egységes fejlesztése is. A városrészben a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése is kiemelt figyelmet élvez.
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V3. A funkciók körének bővítése, közúthálózat és infrastruktúra fejlesztése a vállalkozások
fejlődése érdekében
Az Ipari városrész hagyományosan Medgyesegyháza gazdasági centrumterülete. Elsődleges
célkitűzés ennek megfelelően további vállalkozások ide vonzása, melynek előfeltétele a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, illetve a vállalkozói infrastruktúra fejlesztésének támogatása, elsősorban
jogszabályi eszközökkel.
V4. Közösségi terek és zöld felületek megújítása a Keleti városrészben
Az elsősorban lakó funkcióval jellemezhető Keleti városrész kapcsán kiemelt feladat a lakófunkciót
kiegészítő egyéb elemek (pl. sport, rekreációs területek, zöldfelületek) egységes fejlesztése. Komoly
feladat a lakóépületek energetikai korszerűsítése is, melyhez ugyan anyagi hozzájárulást az
önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanakkor e probléma kezelése mindenképpen prioritást élvez.
V5. Az épített örökségmegőrzése, a városrész központi területének fejlesztése, a külterületi
helyzetből adódó hátrányok csökkentése Bánkúton
Bánkút esetében korlátozott szolgáltatói infrastruktúráról beszélhetünk, ugyanakkor a településrész
turisztikai, közösségszervezési szempontból komoly potenciállal rendelkezik. Ennek kiaknázása a
jövő kiemelt feladata. A városrész szegregációval veszélyeztetett területnek minősül, így szociális
városrehabilitációs típusú beavatkozásokkal is tervezni kell a közeljövőben.
V6. A külterületi helyzetből és a szétszórtságból eredő hátrányok kompenzálásának
elősegítése
A falusias adottságokkal rendelkező Lászlótelepen alapvetően a lakófunkció a meghatározó, illetve
egyes magángazdaságok a gazdasági funkciót is reprezentálják. A városrész szegregációval
veszélyeztetett területnek minősül, így szociális városrehabilitációs típusú beavatkozásokkal is
tervezni kell a közeljövőben.

3.4 A jövőkép, az átfogó célok, illetve a tematikus és a
területi célok közötti összefüggések bemutatása
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JÖVŐKÉP
Medgyesegyháza Dél-Békés sajátos karakterrel rendelkező, folyamatosan fejlődő kisvárosa, mely lakói számára élhető környezetet és hosszútávú perspektívát
biztosít

ÁTFOGÓ CÉLOK
Átfogó cél 1: A városban lakók életminőségének javítása Medgyesegyházán

Átfogó cél 2: A város gazdasági potenciáljának hasznosítása

TEMATIKUS CÉLOK
Tematikus cél 1: Medgyesegyháza épített és
természeti értékeinek megőrzése és megújítása, a
településen élők életminőségének javítása

Tematikus cél 2: A város gazdasági szerepkörének
erősítése, a foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése

Tematikus cél 3: A helyi tradíciók megőrzése, a
városi közösségek megerősítése

TERÜLETI CÉLOK
V1. A történelmi
belváros funkcióbővítő
fejlesztése, a
szolgáltatási funkció
erősítése a meglévő
épített örökség
hasznosításával

V2. Magas környezeti
minőséget biztosító
kertvárosi jellegű
lakóterület fejlesztése,
meglévő funkciók
megerősítésével

V3. A funkciók körének
bővítése, közúthálózat
és infrastruktúra
fejlesztése a
vállalkozások fejlődése
érdekében

V4. Közösségi terek és
zöld felületek
megújítása a Keleti
városrészben

V5. Az épített
örökségmegőrzése, a
városrész központi
területének fejlesztése, a
külterületi helyzetből
adódó hátrányok
csökkentése Bánkúton

7. ábra: Medgyesegyháza középtávú stratégiai célrendszere
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V6. A külterületi
helyzetből és a
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1. táblázat: A középtávú tematikus és a területi célok kapcsolódása

A kapcsolódás erősségét 1-től 5-ig terjedő skálán mutatjuk be.
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A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű
beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projekteket a Stratégia a kidolgozásakor
rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, vázlatosan és lényegre
törően mutatja be. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a projektek teljes körű és részletekbe menő
kifejtését.

A projektek előzetes, koncepcionális bemutatását indokolja továbbá, hogy várhatóan a TOP Plusz, és
ehhez kapcsolódva Békés megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó integrált területi programja is
felülvizsgálatra, aktualizálásra kerül a közeljövőben, vagyis ezekkel összhangban az ITS tartalmát is
pontosítani kell majd.

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk:








Akcióterületi projektek: Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő
fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik
más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület
számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható
hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen.
Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét
képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul
meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami
jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. "
Hálózatos projektek: amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű
projektelemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
Egyéb projektek: A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű,
egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések,
amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek.

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az ITS
középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.
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4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás
indoklásával
4.1.1 Városközpont akcióterület

8. ábra: Városközpont akcióterület

Akcióterületet határoló utcák és objektumok
Petőfi S. u. – Hősök u. – Árpád u. – Zsilinszky u. – Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. – Moravszki u.
Önálló akcióterületként való szerepeltetését korábban a területen megvalósítandó fontosabb
fejlesztések jellegének, tematikájának hasonlósága – települési alközpont kialakítása a lakófunkció
megőrzésével, fejlesztésével és területi koncentrációja, térbeli összefüggésük (szerkezetileg önálló
településrész) – indokolta. A fenti ábra az akcióterületen tervezett, alább részletezett fejlesztések
térbeli elhelyezkedését is rögzíti.
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4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő
fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a
fejlesztések ütemezése
Az alábbiakban az egyes akcióterületi fejlesztéseket mutatjuk be rövid szöveges leírással és az
adott projekt becsült forrásigényének rögzítésével.

4.2.1 Városközpont akcióterület
Sorszám
1.1

Projekt megnevezése, rövid leírása

Indikatív
(millió Ft)

Telbisz-kastély tető szerkezetének felújítása: jelenleg
szociális

intézményként

működő

intézmény

100

tető

szerkezetének rekonstrukciója. A kastély a környék, és a
település egyik jelentős építészeti öröksége, melyet
szeretne az önkormányzat méltó módon megóvni, és a
rossz állapotban lévő tetőszerkezetét felújítani.
1.2

Termál-kút fejlesztése: intézmények fűtése céljából. A

500

vízkinyerés másodlagos hasznosítása az ún. hulladékvíz
felhasználása az uszoda bővítésére - a turisztikai
lehetőségek kiaknázásra – is lehetőséget biztosítana.

1.3.

Települési

identitást

erősítő

helyi

közösségépítő

15

programok: a helyi közösség identitás tudatának
erősítése

kulturális,

gasztronómiai

programokkal,

képzéssel.
1.4

Művelődési Ház felújítása: szociális helyiségek, illetve

50

egyes belső terek rendbe tétele. A vizesblokkok a '70-es
éveket idézik, és állapotuk is sajnos ezen a szinten van.
Szükség van emellett bizonyos technikai eszközök
megújítására is (összeszerelhető mobil színpad, világítás
és hangtechnikai eszközökre)

1.5

Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése: Az

300

épület tetőszerkezete, statikai állapota (süllyedések
vehetők észre) mihamarabbi beavatkozást kívánnak.

1.6

Városközpontban lévő közösségi tér kialakítása –

400

Malom: épület infrastruktúra korszerűsítése, energetikai
fejlesztések és új funkciók kialakítása

1.7

Zsinagóga épületének felújítása: Medgyesegyházán
található zsinagóga épülete nem csak egyedülálló,
hanem gazdag történelmi múltra tekint vissza. Az épület
sajnos
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nagyon

rossz

állapotban

van,

így

teljes

350

költség

rekonstrukció szükséges.
1.8

Zöldfelületi rendszerek rekonstrukciója: zöldfelületek

150

megújítása, új zöldfelületi elemek telepítése környezeti
szempontból hatékony megoldással.

A fejlesztések megvalósulása hozzájárul az akcióterületen elérhető közösségi szolgáltatások
minőségének javulásához, a helyi közösségek identitástudatának erősödéséhez. A korszerűbb
épületinfrastruktúra révén az akcióterület épített környezete is minőségi változáson megy keresztül.
A zöldfelületeket, épületeket érintő beruházások megvalósulása révén az önkormányzati
infrastruktúra környezeti szempontból fenntarthatóbb lesz, az energiafelhasználás csökken, ami
kedvező hatással van az önkormányzat kiadásaira és a városban lakók életminőségére is.
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4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a
település
egésze
szempontjából
jelentős
fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia
céljaihoz
4.3.1 Kulcsprojektek
Medgyesegyháza felülvizsgált integrált településfejlesztési stratégiájában kulcsprojekt nem került
beazonosításra.

4.3.2 Hálózatos projektek
Projekt megnevezése, rövid leírása

Sorszám
H 1.

Indikatív költség
(millió Ft)

Úthálózat fejlesztése - Bánkút és a Kétegyháza felé
vezető

úton:

útburkolat

korszerűsítés,

250

útalap

rekonstrukció.
H 2.
H 3.
H 4.
H 5.

Lászlótelepi

úthálózat

fejlesztése:

útburkolat

120

Bánkút Rózsa, Árpád és Baross utca úthálózatának

120

korszerűsítés, útalap rekonstrukció.
felújítása: útburkolat korszerűsítés, útalap rekonstrukció.
Bánkút szennyvíz rekonstrukció: Bánkút település részét

450

érintő teljes szennyvíz elvezető hálózat kiépítése.
Ivóvíz hálózat rekonstrukciója: Medgyesegyházán az

3 000

elavult, rossz minőségű ivóvíz csövek teljes hálózatának
cseréjét javasolt megvalósítani.

H 6.

Csapadékvíz elvezetés: az önkormányzat területére

300

érkező felszíni, felszín alatti csapadékvíz rendezett
összegyűjtését és elvezetését biztosító infrastruktúra
kialakítása.

A gépjárműforgalomból eredő káros hatások a Bánkút és Kétegyháza felé vezető utat, valamint
kiemelten egyes településrészeket érintenek (pl. Bánkút, Lászlótelep). A közlekedési infrastruktúra
további fejlesztése a település elemi érdeke a nyugodt, kisvárosi hangulat, életminőség megőrzése
miatt is.
A település vonalas infrastruktúra rendszerének fenntartható fejlesztése a folyamatosan változó
körülmények függvényében mindenkor fontos feladata a városnak. A technológia fejlődése, a
csökkenő lakosságszám mellett is jellemzően növekvő igények kielégítése az infrastruktúrarendszerek állandó fejlesztését, korszerűsítését követelik meg. A globális klímaváltozás hatásainak
kezelése, a szélsőséges időjárási események negatív hatásainak megelőzése, a szélsőséges
csapadékmennyiség zavartalan elvezetésének biztosítására való felkészülés a felszíni vízelvezető
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rendszer fejlesztését igényli. Ugyanígy a kék infrastruktúra más elemeinek fejlesztéséhez kapcsolódik
a szennyvízhálózat korszerűsítése is.

4.3.3 Egyéb projektek
Projekt megnevezése, rövid leírása

Sorszám
E 1.

Indikatív költség
(millió Ft)

Térségi kulturális programok lebonyolítása: hálózatos
együttműködésben

megvalósuló

identitás

50

erősítő

programok.
E 2.

Településmarketing: a város természeti-, kulturális és

20

egyéb adottságait népszerűsítő rendezvények, szakmai
anyagok összeállítása, lebonyolítása.

E 3.

Zárt komposztáló telep kialakítása az ipari parkban:

750

helyi, települési szerves hulladék feldolgozását előkészítő
infrastruktúra fejlesztése.

E 4.
E 5.

„Enci” cipőgyár épületének megvásárlása, új magas

300

hozzáadott értékű termelő kapacitás kialakítása:
Határmenti együttműködési és képzési programok,

50

pilot projektek: nemzetközi együttműködés keretében
megvalósuló programok.

E 6.
E 7.
E 8.

Önkormányzati napelempark kiépítése: napelempark

500

infrastruktúrájának kialakítása
Fólia feldolgozó üzem létesítése: Épület infrastruktúra

500

fejlesztése, kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakítása.
Schéner

Ház

felújítása:

épület

infrastruktúra

50

korszerűsítése, új eszközök, berendezések beszerzése és
szolgáltatások fejlesztése.

A helyi, térségi identitás megőrzése fontos eleme egy település népességmegtartó erejének. A
lokális közösségek támogatása, a helyi tradíciók ápolása nem csupán a városban élők
életminőségének javítását, de a település hírnevének öregbítését is szolgálja. A hagyományőrzés
komplex eszközrendszerének úgynevezett szoft programok és infrastruktúra fejlesztési projektek is
részt képezik (pl. Schéner-ház fejlesztése). Egy város népességvonzó ereje tovább erősíthető célzott,
a helyi kulturális-, természeti- és épített értékek bemutatását célzó marketing tevékenységgel.
Medgyesegyháza nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítésére, a külföldi jó gyakorlatok
megismerésére és alkalmazására jó lehetőséget biztosítanak a 2021-2027-es időszak határmenti
fejlesztési programjai is (pl. többek között a ROHU 2021-2027 Operatív Program).
Egyedi energetikai beruházások (pl. napelempark) mellett a város gazdaságát lendületbe hozó
további fejlesztések is tervezettek (komposztáló üzem stb.).

Az alábbi táblázat a megvalósítani tervezett projektek és a középtávú városi célok (tematikus célok)
kapcsolódását mutatja be.
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Középtávú városi
célok (tematikus
célok)
Tematikus cél 1:
Medgyesegyháza
épített és
természeti
értékeinek
megőrzése és
megújítása, a
településen élők
életminőségének
javítása
Tematikus cél 2: A
város gazdasági
szerepkörének
erősítése, a
foglalkoztatottak
számának és
képzettségi
szintjének
növelése
Tematikus cél 3: A
helyi tradíciók
megőrzése, a
városi közösségek
megerősítése

Akcióterületi
projektek

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8.

1.3, 1.6, 1.7,

Kulcsprojektek

Nem releváns

Hálózatos
projektek

H1, H2, H3, H4,
H5, H6

Nem releváns

E3, E4, E6, E7

Nem releváns

E1, E2, E5, E8

2. táblázat: A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai célokhoz
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Egyéb
projektek

4.4 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos
pénzügyi terve
4.4.1 A tervezett fejlesztések forrásigénye és ütemezése
A felülvizsgált ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban
Európai Uniós kohéziós forrásokon, vagyis ágazati és területi operatív programokon keresztül,
valamint adott esetben határmenti együttműködések keretében nyílik lehetőség. A 2021-2027-es
Európai Uniós fejlesztési ciklus releváns operatív programjai közül ki kell emelni a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz-t (TOP Plusz), és emellett potenciális finanszírozók a
GINOP Plusz, (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz), a KEHOP Plusz (Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz) és a VP Plusz (Vidékfejlesztési Program Plusz)
forrásai.
Jelen fejlesztési ciklus eleje egybe esett időben a koronavírus járvány kitörésével, majd a nemzetközi
energiaválság kitörésével. A klímaválság és az energiahordozók drágulása, a pandémia hatásaként
értelmezhető nemzetközi beszállítói problémák, vagy a rohamosan emelkedő építőipari árak csupán
néhány a felmerülő kockázatok közül, melyekre megoldást kell találni. A fejlesztéspolitika szereplői
egyszerre tehát több kihívással is szembesülnek, és a felmerülő problémákra új fejlesztési
keretrendszerben kell a megfelelő választ megtalálni. Ennek megfelelően a 2021-2027-es időszakra
rendelkezésre álló kohéziós források mellett az Európai Unió által kidolgozott Next Generation EU
program (Európai Helyreállítási Eszköz) is a járvány kedvezőtlen hatásainak csökkentését, az EU
megerősítését tűzte ki célul.
A 2021-2027 közötti EU-s támogatási időszakban Medgyesegyháza szempontjából is kiemelt
figyelmet érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása, melyhez stratégiai keretet a
megyék széles partnerség keretében összeállított integrált területi programja biztosít.

A Békés Megyei Területfejlesztési Programban részletezett partnerségi folyamat lezárását követően
elfogadásra került Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója egyeztetési munkaanyaga, majd
ennek egyeztetett verziója, majd a megyei területfejlesztési program 2021. áprilisában lett a
közgyűlés által elfogadva. Békés Megye Integrált Területi Programjának célrendszere és beavatkozási
logikája e két, társadalmi egyeztetésen átesett szakmai anyagra épül. A végleges Békés Megyei
Területfejlesztési Koncepciót és Programot a megyei közgyűlés elnöke 60/2021 (V.17) számú
határozatával fogadta el.
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Projekt

Összköltség
(millió Ft)

2022

2023

2024

Telbisz-kastély tető szerkezetének
felújítása

100

50

50

Termál-kút fejlesztése

500

100

100

Települési identitást erősítő helyi
közösségépítő programok

15

15

Művelődési Ház felújítása

50

Városi Sportcsarnok
korszerűsítése

energetikai

300

2025

100

100

100

50
150

150

Városközpontban lévő közösségi tér
kialakítása – Malom

400

150

150

Zsinagóga épületének felújítása

350

200

150

Zöldfelületi
rekonstrukciója

150

50

100

Úthálózat fejlesztése - Bánkút és a
Kétegyháza felé vezető úton

250

150

50

50

Lászlótelepi úthálózat fejlesztése

120

60

60

Bánkút Rózsa, Árpád és Baross utca

120

60

60
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rendszerek

2026

2027

100

úthálózatának felújítása
Bánkút szennyvíz rekonstrukció
Ivóvíz hálózat rekonstrukciója
Csapadékvíz elvezetés
Térségi
kulturális
lebonyolítása

450

150

3 000
300

programok

150

150

150

1 000

1 000

150

50

25

25

Településmarketing

20

5

5

5

5

Zárt komposztáló telep kialakítása az
ipari parkban

750

250

250

250

„Enci”
cipőgyár
épületének
megvásárlása, új magas hozzáadott
értékű termelő kapacitás kialakítása

300

150

150

Határmenti
együttműködési
és
képzési programok, pilot projektek

50

Önkormányzati
kiépítése

500

napelempark

Fólia feldolgozó üzem létesítése

500

Schéner Ház felújítása

50

25

250
250

3. táblázat: A fejlesztések pénzügyi terve és ütemezése
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25

250

50

1 000

250

4.4.2 Békés Megye Integrált Terülei Programja és az ITS
kapcsolata
Az ITP tartalmának egyeztetése egyszerre valósult meg a tervezés koordinációért felelős
minisztérium és a helyi térségi szereplők irányába. Az ITP tervezésében a megyei önkormányzat
elsődleges partnerei a települési önkormányzatok voltak, melyeket jellemzően polgármester vagy
általa delegált szakértő képviselt. Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények felmérése érdekében
a települési önkormányzatok megküldték a 2021-2027-es időszakban megvalósítani tervezett projekt
javaslataik főbb adatait. Az igények összegzése és értékelése képezte a kiindulópontot az ITP
elkészítéséhez.
A megyei ITP forráskerete 94,8 milliárd forint a hét évre, melyből a TOP Plusz 1. prioritás
(Versenyképes megye) 57,7 milliárd forinttal, a 2. prioritás 10,25 milliárd forinttal, míg a 3. prioritás
26,85 milliárd forinttal részesül1. A megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve Program
célkitűzéseihez, valamint a TOP intézkedéseihez igazodóan az érintett keretösszeg felhasználása
érdekében Békés megyei ITP-jének célkitűzései az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

TOP Plusz Prioritás
1.
prioritás:
megye

Versenyképes

TOP Plusz Intézkedés

Projekt

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés

E2

1.2
Településfejlesztés,
települési szolgáltatások

1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, H1, H2, H3,
H4, H5, H6

1.3 Fenntartható városfejlesztés

Nem releváns

2. prioritás: Klímabarát megye

2.1 Klímabarát megye

1.5,

3.
Prioritás:
megye

3.1
Megyei
és
térségi
fejlesztések (ESZA+ elemei)

1.3, E1, E8, 1.6

3.
2
Fenntartható
városfejlesztés (ESZA+ elemei)

Nem releváns

3.3
Helyi
és
térségi
közszolgáltatások (ERFA)

Nem releváns

Gondoskodó

4. táblázat: A tervezett fejlesztések illeszkedése a TOP Plusz struktúrájához

1

A TOP Plusz elfogadása előtt ezek az összegek irányadónak tekintendők, ám még módosulhatnak.
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5

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM

5.1 A szegregátumok bemutatása
Anti-szegregációs terület I.

9. ábra: I. számú anti.szegregációs akcióterület – Lászlótelep (forrás: Medgyesegyháza felülvizsgált
ITS-e, 2017)

A ksh-adatok alapján meghatározásrakerült Lászlótelep (külterület), mint szegregációs terület,
valamint Bánkút városrész, mint szegregációval veszélyeztetett terület. A beavatkozások azonossága
okán indokolt a belterületi besorolással rendelkező városrész és a szomszédos, már külterületi
besorolással rendelkező, gyéren lakott terület összevonása egy akcióterületté.

Anti-szegregációs terület II.

10. ábra: II. számú anti.szegregációs akcióterület – Lászlótelep (forrás: Medgyesegyháza felülvizsgált
ITS-e, 2017)
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A szegregátum felszámolását célzó beavatkozások jelentős része nem a szegregációs területeken,
hanem a város olyan kijelölt területén történik meg, amely a Lászlótelepről és Bánkútról
elköltöztetett emberek befogadását célozza meg. A beavatkozások egy része a városközpont
akcióterülethez köthető, míg a modern körülményeket biztosító és minden igényt kielégítő szociális
bérlakások építésének többsége a nyugati városrész déli sarkában , az anti-szegregációs akcióterület
ii.-ben valósul meg.

A szegregátumokat önálló akcióterületként nem jelöljük, hiszen az ITS felülvizsgálat pillanatában
nem állnak rendelkezésre friss népszámlálási adatok. Ezzel együtt a 2011-es adatok alapján kijelölt
szegregátumok az Anti-szegregációs tervben önálló beavatkozási területként értelmezhetők,
akcióterületi besorolásuk pedig a 2022-es adatok rendelkezésre állásakor felülvizsgálandó.

5.2 Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított, a
szegregátumokat érintő beavatkozások
Az elmúlt években számos, a szegregátumokat érintő projekt valósult meg Medgyesegyházán. Ezek
közül kiemelendő a TOP-5.2.1-BS1-2016-00007 jelű, „Összefogással Medgyesegyháza Társadalmi
integrációjáért” Lászlótelepen című projekt, mintegy 52 millió forint Európai Uniós támogatással.
Ennek keretében többek között Életpálya műhely, Konyhakerti praktikák átadása és egészséges
életmód tanácsadás valósult meg. A projekt fizikai zárása 2020. májusában zajlott.

Ugyancsak fontos a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 azonosítójú, „Lászlótelep szegregátum
felszámolása Medgyesegyházán” című projekt, mintegy 175 millió forint támogatási összeggel. A
projekt keretében a lászlótelepi szegregátumból hátrányos helyzetű személyek átköltöztetése történt
meg belvárosi beavatkozási helyszínekre. Az akcióterületen felhagyott épületek bontásra kerültek,
illetve közösségi tér került kialakításra.

5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv
5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó
intézkedések
5.3.1.1 Anti-szegregációs célok
Horizontális célok

Alcélok

A helyben élők életminőségének javítása a
szegregáció veszélyének csökkentésével
Az alacsony státuszú lakosság munkaerőpiaci
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Személyes életviteli kompetenciák fejlesztése,

helyzetének javítása

Az iskolai sikeresség feltételeinek
megteremtése, A munka világában való
helytálláshoz szükséges ismeretek átadása
A Medgyesegyházán elérhető szolgáltatások

A szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő

minőségének javítása,

hozzáférés biztosítása

5. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai

A szegregátumok megszüntetése Lászlótelepen továbbra is indokolt. Az ott élők munkaerőpiaci
helyzetének és képzettségi szintjének javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése
ezzel párhuzamosan továbbra is feladat.

Terület specifikus cél

Szegregátum 1

Lakásfunkció erősítése

Szegregátum 2
X

Közösségi tér kialakítása

X

X

Közlekedésfejlesztés

X

X

A szegregátumokban élők

X

X

X

X

munkaerőpiaci helyzetének
javítása
A szegregátumokban élők
személyes kompetenciáinak
javítása
6. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes
szegregátumokban

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések
A 2021-2027-es fejlesztési időszakban kiemelt célkitűzés a veszélyeztetett társadalmi rétegek
felzárkóztatása. A kapcsolódó tevékenységeket, intézkedéseket az önkormányzat a korábbi évek
tapasztalataira alapozva bonyolítja le.
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Horizontális cél

Megvalósítást célzó

Felelős

intézkedések

Lehetséges

Megvalósulás

pénzügyi forrás

lehetséges
időtávja

A helyben élők

Anti-diszkriminációs

életminőségének

jelzőrendszer

javítása a

működtetése

Jegyző

Nem releváns

2023-tól
folyamatosan

szegregáció
veszélyének
csökkentésével
Az alacsony státuszú

Alacsony státuszú

lakosság

lakosokat

munkaerőpiaci

foglalkoztató

helyzetének javítása

vállalkozások

Polgármester

Saját forrás

2023-tól
folyamatosan

adókedvezményben
részesítése
A szociális

Szakmai műhelyek,

szolgáltatásokhoz

workshopok

való egyenlő

szervezése

Jegyző

Pályázati forrás

2023-tól
folyamatosan

hozzáférés
biztosítása

7. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései

5.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések

Szegregátum
sorszáma

Konkrét intézkedés/
beavatkozás

Érintett terület

Felelős

Lehetséges

Megvalósulás

specifikus cél

partner

pénzügyi

lehetséges

forrás
1. és 2. számú

A célcsoport számára

Közösségi tér

stegregátum

rendelkezésre álló,

kialakítása

Polgármester

Pályázati

időtávja
2023-2024

forrás

közösségi célra
hasznosítható épület
fejlesztése
2. sz.

Lakásfunkció erősítése

szegregátum

Lakóépületek

Polgármester

korszerűsítése,

Pályázati

2023-2024

forrás

felújítása
1. és 2. számú

Munkaerő-piaci

A

stegregátum

beilleszkedést segítő

szegregátumokban

programok

élők munkaerőpiaci

lebonyolítása

helyzetének

Polgármester

Pályázati

2024-2025

forrás

javítása
1. és 2. számú
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Közösségfejlesztéshez
és a mindennapi

A
szegregátumokban

Polgármester

Pályázati

2024-2025

stegregátum

életvitelhez kapcsolódó
képzések, tanácsadások

élők személyes

forrás

kompetenciáinak
javítása

8. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései

5.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése

Intézkedés

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Közösségi tér kialakítása

X

X

Lakóépületek korszerűsítése, felújítása

X

X

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer
működtetése
Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató
vállalkozások adókedvezményben
részesítése
Szakmai műhelyek, workshopok
szervezése

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő

X

X

X

X

programok lebonyolítása
Közösségfejlesztéshez és a mindennapi
életvitelhez kapcsolódó képzések,
tanácsadások

9. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére
hozott intézkedések
A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon
hozzá. Az akcióterületen élő célcsoport személyek projekt keretében történő esetleges mobilizációja
csak a település közigazgatási határán belül valósulhat meg, és nem járhat a célterület szegregációs
mutatójának romlásával, kivéve a projekt keretében történő kiköltözés hatásait, továbbá nem
eredményezheti a célterület szegregációval veszélyeztetett területté vagy szegregátummá válását
A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település helyi
rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. A projektfejlesztés során
elemi érdek a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottságának biztosítása. Mind az előkészítés,
mind a megvalósítás során a megfelelő eszközökkel biztosítani szükséges a társadalmi párbeszéd
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lehetséges formáit. A megvalósuló programok integrált módon kerülnek lebonyolításra, az érintettek
teljeskörű bevonásával.
Célirányos kampány tervezett minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény,
illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrányos
helyzetű csoportok tájékoztatására. Összességében rögzítendő, hogy a stratégiában meghatározott
fejlesztések nem járulnak hozzá a szegregáció erősödéséhez, vagy konzerválódásához. Fentieket
részleteiben – összhangban a releváns felhívásban leírtakkal – a Közösségi Beavatkozási Terv
tartalmazza majd.

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására,
hatásuk mérséklésére teendő intézkedések
A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. A legtöbb
önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut forrás. A
településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az
önkormányzatnak annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz szociális
helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele a
család jobb helyzetbe kerülésének. A lakhatási programok megvalósításánál elsődleges szempont
megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy tömbbe lakjanak, mivel ez gettósodási folyamatot
indít el. Szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy városrész leromlása elindul, az
önkormányzat felelőssége, hogy ha ezt észleli, gyorsan reagáljon. A jelzett problémák és lehetséges
megoldások – az integrált oktatás kivételével – forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak
törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati forrásokat, amelyek
segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő családjait tudja támogatni.
A beóvodázáskor az óvodai feladatellátási helyek között a HH és HHH gyermekek egyenletes
elosztását biztosítjuk. A településen más ágazatot érintő szegregációs mechanizmusok nem
ismertek.

5.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon
követése – monitoring
A Program előrehaladásának nyomon követésére az önkormányzat Integrációs Kerekasztalt
hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a program megvalósításába bevont (szociális,
köznevelési) intézmények vezetőit, illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal a
jövőben ellátja a Programban leírt tervezett intézkedések monitoringját. A Kerekasztal
folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek
véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel
kapcsolatos elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes
intézkedések felelősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring
munkája kiterjed az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.
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Medgyesegyháza Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére
nézve

kötelezettséget

vállal

az

Anti-szegregációs

Intézkedési

Tervben

foglaltak

érvényesítésére. A fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében
kötelezővé teszi, hogy döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai
szegregációs folyamatok megfordítására kell, törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen
formában nem segíthetik elő.
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6

A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

6.1 Külső összefüggések
Az alábbiakban részletesen kitérünk a stratégiai célok illeszkedésének bemutatására, különös
tekintettel a településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz, az önkormányzat gazdasági
programhoz és más területfejlesztési tervdokumentumokhoz való kapcsolódásra. A külső
összefüggéseket alapvetően a célrendszer tematikus céljainak szintjén elemezzük.
Releváns

Kapcsolódó ITP célkitűzés

Kapcsolódás rövid bemutatása

dokumentum
megnevezése
Országos

Az OFTK átfogó céljai a következők: „Értékteremtő,

Az OFTK „Stratégiai erőforrások

Fejlesztési és

foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés”;

megőrzése, fenntartható használata

Területfejlesztési

„Népesedési fordulat, egészséges és megújuló

és környezetünk védelme”

Koncepció

társadalom”; „Természeti erőforrásaink fenntartható

specifikus céljához illeszkedik az ITS

használata, értékeink megőrzése és környezetünk

„T1: Medgyesegyháza épített és

védelme”; „Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható

természeti értékeinek megőrzése és

térszerkezet”. A dokumentum releváns specifikus céljai:

megújítása, a településen élők

„Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság”, „Életképes

életminőségének javítása”

vidék, egészséges élelmiszer termelés és ellátás”;

tematikus célja, míg a

„Gyógyító Magyarország…”; „Kreatív tudástársadalom,

„Versenyképes, innovatív hálózati

piacképes készségek, K+F+I”; „Stratégiai erőforrások

gazdaság” specifikus célhoz a „T2: A

megőrzése, fenntartható használata és környezetünk

város gazdasági szerepkörének

védelme”; „Többközpontú térszerkezetet biztosító

erősítése, a foglalkoztatottak

városhálózat”; „Vidéki térségek népességeltartó

számának és képzettségi szintjének

képességének növelése”; „Területi különbségek

növelése” tematikus cél illeszkedik.

csökkentése, térségi felzárkóztatás”.

A „Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése” specifikus
céllal a „T3: A helyi tradíciók
megőrzése, a városi közösségek
megerősítése” tematikus cél mutat
kapcsolódást.

Országos

Az OTrT rögzíti a kiváló termőadottságú területeket,

Területrendezési

melyek nagy területen érintik Békés megyét is. Hasonló

Au OTrT-ben leírtak esetében a „T1:
Medgyesegyháza épített és

Terv

módon a dokumentum térképi ábrázolással jelöli a Békés

természeti értékeinek megőrzése és

megye területén is megtalálható országos jelentőségű

megújítása, a településen élők

tájképvédelmi területeket, valamint tájképvédelmi

életminőségének javítása”

szempontból kiemelten kezelendő területeket. Békés

tematikus cél tekinthető

megyében világörökségi és világörökség várományos

relevánsnak, mely kiemelten kezeli

területek is találhatók. Az infrastruktúra fejlesztés

a közlekedési infrastruktúra

kapcsán az OTrT kiemelten említi az M44 fejlesztését,

fejlesztésének kérdését.

valamint egyes megyén belüli alacsonyabb rendű utak
megújítását.
Nemzeti

AZ NRP több tématerületet nevesít, melyek relevánsnak

Az NRP esetében az üzleti

Reformprogram

tekinthetők. Ezek: Növekedésösztönző politikák, üzleti

környezet fejlesztése és a

(2020)

környezet szabályozás, foglalkoztatás, családpolitika,

fenntartható gazdaság kapcsán a T2

szegénység, oktatás, egészségügy, fenntartható

tematikus cél, a családpolitika,

gazdaság.

szegénység, oktatás, egészségügy
esetében a T3 tematikus cél
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tekinthető relevánsnak.
Nemzeti

Az NTS stratégiai pilléreket nevesít, melyek közül „A

Turizmusfejleszt

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: desztinációs

ITS „T2: A város gazdasági

ési Stratégia

logikán alapuló termék- és attrakciófejlesztés,

szerepkörének erősítése, a

2030

A turisztikai fejlesztések kapcsán az

alapinfrastruktúra-fejlesztés”; a „Stratégiai

foglalkoztatottak számának és

márkakommunikáció, célzott marketingkommunikációs

képzettségi szintjének növelése”

kampányaktivitás és értékesítés”; és a „Elhivatott

tematikus célja tekinthető

szakemberek, visszahívó vendégszeretet” pillérek

relevánsnak.

tekinthetők relevánsnak.
Nemzeti

A Stratégia átfogó céljai: „1. Fennmaradás és tartamos

Az ITS „T1: Medgyesegyháza épített

Éghajlatváltozási

fejlődés egy változó világban”; és a kapcsolódó specifikus

és természeti értékeinek megőrzése

Stratégia (2018-

célok: „Dekarbonizáció”; „Az éghajlati sérülékenység

és megújítása, a településen élők

2030)

területi vizsgálatának térinformatikai megalapozása”;

életminőségének javítása”

„Alkalmazkodás és felkészülés”; „Éghajlati partnerség

tematikus célja kiemelten kezeli a

biztosítása”;

környezeti szempontból
fenntartható, az éghajlatváltozás
okozta kihívásokra megfelelő
választ nyújtó fejlesztések
támogatását, így ebben az esetben
ez a célkitűzés mutat illeszkedést.

Békés Megye

A dokumentum által nevesített átfogó célok a

Az ITS „T1: Medgyesegyháza épített

Klímastratégiája

következők: „A megye sérülékenységének csökkentése

és természeti értékeinek megőrzése

2030-ig, klímakitettségének mérséklése adaptációs

és megújítása, a településen élők

intézkedések által”; „A megye klímaadaptációs

életminőségének javítása”

felkészülésének növelése rendszeres kampányok,

tematikus célja kiemelten kezeli a

szemléletformálási intézkedések lefolytatásával, 2025-ig

környezeti szempontból

éves rendszerességgel”

fenntartható, az éghajlatváltozás
okozta kihívásokra megfelelő
választ nyújtó fejlesztések
támogatását, így ebben az esetben
ez a célkitűzés mutat illeszkedést.

Medgyesegyház

A dokumentumban rögzített célkitűzések az alábbiak:

Az ITS „T1: Medgyesegyháza épített

a Város

turizmusfejlesztés, foglalkoztatás bővítése, helyi

és természeti értékeinek megőrzése

Önkormányzatá

közösségek fejlesztése, településüzemeltetés.

és megújítása, a településen élők

nak Gazdasági

életminőségének javítása”

Programja 2019-

tematikus célja egyértelműen a

2024

hatékony településüzemeltetést
támogatja, míg a „T2: A város
gazdasági szerepkörének erősítése,
a foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése”
tematikus cél a foglalkoztatás
bővítéshez, és a turisztikai
fejlesztésekhez kapcsolódó
programokat irányoz elő.

Medgyesegyház

A HEP célja egyenlő esélyek biztosítása a jó minőségű

a „T1: Medgyesegyháza épített és

a Város

közszolgáltatások, a lakosság életminőségének javítását

természeti értékeinek megőrzése és

Önkormányzatá

szolgáló feltételek kapcsán.

megújítása, a településen élők

nak Helyi

életminőségének javítása”

Esélyegyenlőségi

tematikus cél tekinthető

Programja

relevánsnak, mely kiemelten kezeli
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(2018-2023)

a közszolgáltatások fejlesztését.
Ugyanígy releváns a T3 tematikus
cél is, mely a digitális átállás
kapcsán a digitális szakadék
csökkentésére helyezi a hangsúlyt.
Az operatív program elsődlegesen az Unió által

Terület- és
Településfejleszt
ési Operatív
Program Plusz
(TOP Plusz)

Az ITS hat mindhárom célja

meghatározott „A polgárokhoz közelebb álló Európa

egyaránt illeszkedik a PO5

(PO5)” szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik. A PO5 a

szakpolitikai célhoz, amennyiben az

kohéziós források lehető legrugalmasabb felhasználását

élhető és biztonságos városi

teszi lehetővé, amelynek keretében valamennyi ERFA

környezet megteremtéséhez

tématerület integráltan támogatható (1-4. EU

járulnak hozzá.

szakpolitikai célok), és amelyet ESZA+ forrás egészíthet
ki.

Digitális

Az ITS T3 tematikus célja a digitális

Megújulás

Az operatív program az Unió által meghatározott

szakadék megszüntetését, míg a T2

Operatív

„Intelligens Európa (PO1)” szakpolitikai célkitűzéshez

tematikus cél a vállalkozások

Program

kapcsolódik.

digitális átállását támogatja.

(DIMOP Plusz)
Emberi Erőforrás
Fejlesztési
Operatív
Program Plusz

Az operatív program a negyedik szakpolitikai célkitűzést
(PO4 – szociálisabb Európa) támogatja, ám kiegészítő
jelleggel hozzájárul az ötödik célkitűzéshez (PO5 – a

Az ITS T3 célja a különböző
társadalmi helyzetű csoportok
közötti kohézió javítására, az
egyenlő hozzáférés

polgáraihoz közelebb álló Európa) is.

(EFOP Plusz)

megteremtésére fókuszál.

Integrált

Az operatív program az Unió által meghatározott

Az ITS T1 célkitűzése mutat

Közlekedésfejles

„Zöldebb, karbonszegény Európa” (PO2) és kiemelten a

kapcsolódást, mely a közúti- és

ztési Operatív

„Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális

kerékpáros infrastruktúra

Program Plusz

IKT-összekapcsoltság” (PO3) szakpolitikai célkitűzésekhez

fejlesztésére helyezi a hangsúlyt

(IKOP Plusz)

kapcsolódik.

Gazdaságfejleszt

Az operatív program az alábbi, az Európai Unió által

Az ITS T2 tematikus célkitűzése

ési és Innovációs

meghatározott szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik:

mutat kapcsolódást, mely a

Operatív

„PO1 Versenyképesebb és intelligensebb Európa”; „PO4

vállalkozások működési

Program Plusz

Szociálisabb és Befogadóbb Európa”; „PO5 A

feltételeinek javítására helyezi a

(GINOP Plusz)

polgárokhoz közelebb álló Európa”.

hangsúlyt.

10. táblázat: Külső összefüggések bemutatása

6.2 Belső összefüggések
Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok milyen mértékben
segítik elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott problémák mérséklődését, illetve hogy a
célok milyen mértékben építenek a különböző területi szinteken definiált adottságokra. A
kapcsolódást 0-3-as skálán mutatjuk be.

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák
kapcsolata
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Városi szintű problémák

Városi szintű középtávú tematikus célok
T1: Medgyesegyháza épített és

T2: A város gazdasági szerepkörének

T3: A helyi tradíciók megőrzése, a

A kapcsolódások

természeti értékeinek megőrzése és

erősítése, a foglalkoztatottak számának

városi közösségek megerősítése

erőssége

megújítása, a településen élők

és képzettségi szintjének növelése

életminőségének javítása
A

természetes

fogyás

és

elvándorlás

3

3

2

8

3

1

1

5

1

3

1

5

Szálláshely kapacitás hiánya

1

3

0

4

Belterületi utak megújításra szorulnak

3

1

1

5

Az ivóvíz hálózat rekonstrukcióra szorul

3

1

1

5

Lakótelepi

energetikailag,

3

1

1

5

alakítás,

3

1

1

5

Gazdasági tevékenység jelentős forgalmi

2

3

1

6

2

1

3

6

következtében csökkenő népesség
A humán szolgáltatások infrastrukturális
háttere fejlesztendő
Nem települt meg a városban jelentősebb,
magas hozzáadott értéket képviselő cég

házak

műszakilag elavultak
Egységes

zöldfelület

térburkolatok hiánya

zajjal, szennyeződéssel jár
Szegregációval veszélyeztetett területek

11. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai
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7 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK KOCKÁZATAI
A 2021-2027-es új Európai Uniós költségvetési időszak nem csupán egy következő fejlesztési
periódust ölel fel. A ciklus eleje egybe esett időben a koronavírus járvány kitörésével, majd a
nemzetközi energiaválság kitörésével. A klímaválság és az energiahordozók drágulása, a pandémia
hatásaként értelmezhető nemzetközi beszállítói problémák, vagy a rohamosan emelkedő építőipari
árak csupán néhány a felmerülő kockázatok közül, melyekre megoldást kell találni. A
fejlesztéspolitika szereplői egyszerre tehát több kihívással is szembesülnek, és a felmerülő
problémákra új fejlesztési keretrendszerben kell a megfelelő választ megtalálni. Ennek megfelelően a
2021-2027-es időszakra rendelkezésre álló kohéziós források mellett az Európai Unió által
kidolgozott Next Generation EU program (Európai Helyreállítási Eszköz) is a járvány kedvezőtlen
hatásainak csökkentését, az EU megerősítését tűzte ki célul. Az alábbiakban bemutatott
kockázatelemzés ezekre az új lehetőségekre és kihívásokra is reflektál.
A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg
az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen
valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket
tematikus csoportokba rendezve Medgyesegyháza integrált településfejlesztési stratégiájának
megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be:


jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a stratégiai program
megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása,
továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek kockázatot. Jogi-közbeszerzési kockázat
a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet, illetve az adott programok kapcsán
a közbeszerzési eljárás elhúzódásához, ezek figyelembevétele kiemelt feladat.



pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan makrogazdasági
tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői,
a saját forrás előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz
kapcsolódó kockázatokat egyaránt említhetjük. A növekvő fenntartási költségek (emelkedő
energiaárak), ugyancsak ronthatják az önkormányzat pénzügyi pozícióit, kedvezőtlen irányba
befolyásolhatják a városi költségvetés egyenlegét.



műszaki kockázatok: összetett problémahalmaza a tervezés, kivitelezés és fenntartás során
felmerülő kockázatokat jelenti.



társadalmi kockázatok: fontos tényező a stratégia megvalósíthatósága szempontjából a
megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, a kapcsolatokat szabályozó szerződések
pontos megfogalmazása, valamint a lakosság megfelelő bevonása a tervezési, programozási
folyamatba. Kockázatokat rejt a lakosság nem megfelelő szintű tájékoztatása az adott
programok tervezéséről, megvalósításáról, a szükséges kommunikáció elmaradása a
társadalmi támogatottság meglétét veszélyeztetheti. Különösen igaz ez olyan új alapelvek
esetében, mint például a digitális- és a zöld átállás. Kockázatot jelenthet még a növekvő
megélhetési költségek kapcsán felmerülő egzisztenciális válság, ami akár az elvándorlási
hajlam növekedéséhez, akár a gyermekvállalási kedv csökkenéséhez vezethet.
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Sorszám

Kockázat megnevezése

Valószínűség
(1-5)

1.

A jogszabályi környezet
kedvezőtlen

3

Hatás

mértéke

Kockázatkezelés módja

(1-5)
4

irányba

Az

jogszabályi

változások

folyamatos figyelemmel kísérése.

történő változása

Rugalmas,

gyors

reagálás

megváltozó

a

jogszabályi

környezethez.
2.

Közbeszerzési

3

eljárásokból

adódó

kockázatok

(időbeli

5

Az eljárásrend szigorú betartása
minden

érintett

közbeszerzési

elhúzódások)

részéről.

A

dokumentumok

megfelelő

szakmai

előkészítettségének biztosítása.
3.

Hazai

illetve

Európai

4

5

A forrás lehívás késedelmére való

Uniós fejlesztési források

felkészülés

elmaradása

forgatókönyvek, cash-flow terv

(pénzügyi

kidolgozása).
4.

A

tervezett

projektek

megvalósítási

költsége

jóval

meghaladja

4

5

projekttervek,

átgondolt

a

műszaki

tervek,

költségvetések

tervezett mértéket
5.

Részletes

készítése.

Tartalékkeret meghatározása.

Nem megfelelő műszaki

3

4

tervek vagy kivitelezés

A

tervezők

kiválasztása
figyelem

és

kivitelezők

során

fordítása

kiemelt
a

alkalmasság,

szakmai
megfelelő

referenciák meglétére.
6.

Emelkedő

fenntartási

5

4

költségek
7.

Legmodernebb, költséghatékony
technológiák alkalmazása.

Kommunikációs

2

3

Pontosan meg kell határozni az

nehézségek fellépése a

adott

Stratégia

feladatrendszerét,

részterületek
felelősségi

megvalósításában

rendszerét, a pontos és világos

résztvevő

eljárás rendet.

szereplők

között
8.

A

projektek,

Stratégia

által

illetve

a

2

3

kitűzött

célok, indikátorok nem
vagy

csak

Folyamatos

monitoring

tevékenység

kialakítása,

tartalékprojektek kijelölése.

részben

teljesülnek
9.

Kedvezőtlen
környezet
infláció stb.)
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pénzügyi
(magas

5

5

Pénzügyi

tartalék

képzése,

felkészülés a projekt ütemterv
átütemezésére.

10.

Társadalmi

szempontok

kockázatai:

lakossági

ellenállás,

3

4

negatív

partnerség

kommunikáció

Folyamatos
a

lakossággal,

helyi fórumok szervezése.

Újabb globális pandémia
kitörése

szintű

biztosítása.

közvélemény
11.

Magas

4

5

Vészhelyzeti

forgatókönyvek

kidolgozása felkészülés a projekt
ütemterv átütemezésére.

12. táblázat: Kockázatok összefoglaló táblázata

A magvalósítás szakaszában az egyes kockázatok más kivitelezés folyamatára. Fontos megvizsgálni,
hogy az egyes kockázatok esetleges bekövetkezése esetén, milyen valószínűséggel és milyen
mértékben hathatnak a megvalósítás folyamatára.
Vannak olyan kockázati tényezők, melyeknek nagy a valószínűsége és vele együtt a hatása is
jelentős. Ezek a kockázatok jelentik a legnagyobb kihívást, hiszen ezek általában külső tényezők
befolyásolják, és általában nem lehet irányítani, csak felkészülni rá. Ilyen kockázati tényező
Medgyesegyháza esetében a jogszabályi környezet változása, a fejlesztések szempontjából
kedvezőtlennek mondható pénzügyi környezet, vagy éppen egy újabb pandémiás helyzet
kialakulása. A globális gazdasági folyamatokhoz szervesen kapcsolódik a projektek fenntartási
költségének további emelkedése, ami elsősorban az energiahordozók világpiaci árának
emelkedésére vezethető vissza.

Viszonylag alacsony valószínűségű, ugyanakkor jelentős hatású kockázatként azonosíthatók be a
nem megfelelő műszaki tervezés és kivitelezés, a társadalmi kockázatok valamint a közbeszerzési
eljárásokból adódó problémák. Alacsony valószínűségű kockázatként a kommunikációs nehézségek,
valamint a kitűzött célok és a vállalt indikátor célértékek nem teljesülése került beazonosításra.
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8 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem
beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
A fejlesztési célok elérését alapjaiban befolyásolja a helyi önkormányzat fejlesztői tudatossága és a
fejlesztéseket támogató szabályozási gyakorlata. A megfelelő és támogató hozzáállás hiánya
ellehetetleníti, meghiúsíthatja a jelentősebb fejlesztéseket nem csak az állami/Uniós források
lehívása, hanem a magántőke befektetései kapcsán is.
Jelen fejezetben olyan önkormányzat által végzett nem beruházási típusú tevékenységek kerülnek
összefoglalásra, amelyek támogatják az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, valamint más
fejlesztési, stratégiai dokumentumokban megjelölt célok teljesülését, amelyekkel az önkormányzat
élhet a fejlesztések blokkolásának elkerülése, a hatékony megvalósítás érdekében.

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele
A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és
jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet
biztosítására és fenntartására.
Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és prioritásokat,
melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják. A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi
gazdasági és társadalmi környezet megfelelő irányú fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a
célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell
hajtani azokat. A tervezett fejlesztési elképzeléseknek megfelelően kell a településrendezési
eszközöket, a területek művelési ágait alakítani, szükség esetén azokat módosítani. Az
önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységekhez kötött
adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható magatartása
csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát. Néhány speciális szabályozási
típusú eszköz, amelyekkel a konkrét fejlesztések során élhet a település:
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Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. §
első bekezdése értelmében „a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve
a telken beruházni szándékozóval”. A különböző városrehabilitációs célok elérése érdekében
a város a jövőben ezzel a lehetőséggel is élhet.
A tervalku az a városfejlesztési eszköz a helyi önkormányzat kezében, amellyel ösztönözheti
a magántőke részvételét a közösségi célú fejlesztési programok megvalósításában ennek
kereteit a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat soron következő módosításakor
helyi rendeletekben megfelelő szigorúsággal rögzíteni kell.
Medgyesegyháza város területén a fejlesztési tevékenységek megvalósítása során mindeddig
nem volt jellemző a tervalkunak az a formája, amely a fejlesztésekért cserébe az elfogadott
szabályozási tervben foglaltaktól való eltérést igényelt volna. Az Önkormányzat határozott
törekvése, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőbeni fejlesztések is illeszkedjenek a
szabályozási tervhez, ugyanakkor nem zárható ki, hogy egyedi, és nagyon indokolt esetben

sor kerülhet olyan megállapodásra, mely a szabályozási terv egyes elemeit – nem alapelv
szintű rendelkezéseit – érintheti.

Befektetés ösztönzés
A városfejlesztési elképzelések, programok megvalósításának ösztönzéséhez és a beruházók
megnyeréséhez a városnak megfelelő befektetés ösztönző politikára, promócióra, tervbemutatókra
és városmarketingjének erősítésére van szüksége. Ennek célja a befektetők városba történő vonzása,
megtelepedésük elősegítése, ágazati, vagy területi orientálásuk, valamint információkkal történő
ellátásuk. Ennek érdekében szélesíteni szükséges a vállalkozók, befektetők részére nyújtott
szolgáltatások körét, s javítani azok színvonalát.

Városmarketing
A kitűzött célok megvalósítása érdekében mind a helyi lakosság és meglévő vállalkozások, mind
pedig a potenciális turisták és befektetők irányába kiemelt fontossággal bír városi kommunikáció
erősítése. Ezért szükséges a város marketing és kommunikációs stratégiájának megalkotása, a főbb
üzenetek megfogalmazása és erre alapozva a célcsoportok tudatos megszólítása. Az egyes
célcsoportok szükségleteinek, igényeinek megismerése alapján olyan kínálat dolgozható ki, amely a
célcsoportok igényeihez leginkább alkalmazkodik. Ugyanakkor az egyes célcsoportok igényei között
komoly konfliktusok is lehetnek (pl. ami jó a turistáknak, az zavarhatja a helyi lakosokat; a befektetők
vonzása versenyt jelent a már itt lévő vállalkozásoknak, stb.), melyek kezelésére szintén javaslatok
tehetők, az eltérő érdekek megfelelő eszközökkel harmonizálhatóak.

Tudatos ingatlan és kapacitásgazdálkodás
Az Önkormányzatnak felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenységracionalizálás
során felszabaduló ingatlanokkal gazdálkodnia kell. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek között
egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet engedni
annak közösségi, vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az eladás vagy
felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli,
az önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása.
Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében, amelyek időszakosan
hasznosíthatóak, és azokkal mások számára érték teremthető úgy, hogy az önkormányzat számára
annak nem jelentkezik közvetlen költsége. Ezzel a jólét puszta javításán felül többek között
támogatható a stratégia megvalósítását is segítő, de önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális,
vagy közösségi értékek létrejötte.
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8.2 Az ITS megvalósítása
maghatározása

szervezeti

kereteinek

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az 5/2012 (III.28.) számú önkormányzati rendelettel alkotta
meg szervezeti és működési szabályzatát. Ennek értelmében a képviselőtestület mellett működő
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladata a város gazdálkodásának nyomonkövetése, a
hitelfelvétellel kapcsolatos döntések ellenőrzése, továbbá javaslatot tesz a pályázatok benyújtására is.
A Bizottság nyomon követi továbbá a 2021-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési program
egyes elemeinek megvalósulását, adott esetben – a beérkezett előterjesztések alapján –
javaslatot tesz a beavatkozásra.

8.3 Településközi
koordináció
együttműködési javaslatok

mechanizmusai,

Medgyesegyháza környező településekkel való kapcsolata napi szinten folyamatos. A járási rendszer
2013-as felállásával szerepe mint térségi gazdasági-oktatási centrum megmaradt, a közeli nagyobb
városok (Orosháza) vonzáskörzetét leárnyékoló hatása csökkent az adminisztratív besorolás
következtében. Medgyesegyháza közigazgatási, oktatási, egészségügyi intézményei, kiskereskedelmi
létesítményei a környező településeket funkcionálisan kiszolgálják.

Intézményesült településközi együttműködések
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszerének biztosítása érdekében 2004-ben jött létre Mezőkovácsháza központtal. A Társulás a
járási rendszer 2013. január 1. felállásával továbbra is működik. Tevékenysége alapvetően a
területfejlesztés, egészségügyi és szociális ellátás területére terjed ki. A kistérségi tagtelepülések
megegyeznek a járás településeivel.
Medgyesegyháza tagja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulásnak, amely 2006. márciusában alakult, jelenleg 93 tagot számlál. A
tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki
védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű
hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés
és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék
mennyiségét.

Projektszintű településközi együttműködések
Medgyesegyháza városa kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi hatással bíró projektek
esetén a környező településekkel való kooperációt. Ilyen jellegű együttműködésre számos példa
mutatkozik a 2007-2013 közötti, valamint a 2014-2020 közötti támogatási időszakból is a térségi
szintű intézményi (pl: szociális) szolgáltatások biztosítása révén. A projektszintű együttműködések
jelentőségét emeli, hogy Medgyesegyháza fejlesztései a járás többi települését is érintik a környező
településekkel való napi kapcsolatok révén, hiszen a környező kistelepülések lakói a városban veszik
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igénybe a szolgáltatások egy jelentős részét (pl. oktatás, egészségügy). Természetesen mindez
fordítva is igaz, amennyiben egy járási település projektje a járásközpontot, vagy a járás többi
települését is érinti.
Medgyesegyháza a település térségi szerepköréhez igazodva az ITS megvalósítása során is fenn
kívánja tartani, lehetőség szerint erősíteni és szélesíteni a környező településekkel már jelenleg is
meglévő, különböző tématerületeket felölelő intézményesült együttműködéseit. A fent említettek
szerint továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a térségi hatással bíró projektek esetén a környező
településekkel való projekt szintű együttműködéseket, legyen szó akár TOP Plusz keretében
finanszírozott fejlesztésekről, akár határon átnyúló nemzetközi programokról.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtása során a tervezés során megkezdett térségi
egyeztetéseket különböző információs csatornákon keresztül a város továbbra is elvégzi, amelyek
biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az ehhez kapcsolódó fejlesztések,
beavatkozások összhangban legyenek a járás és a környező települések stratégiáival és tervezett
projektjeivel.

8.4 Monitoring rendszer kialakítása
8.4.1 Az output és eredmény indikátorok meghatározása
Az ITS tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában
helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok
elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint a külső és a belső környezet (pl.
gazdasági, szabályozási környezet) változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és
hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező
befolyásolja, amit jelenleg csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia
megvalósítását menedzselő szervezet számára korlátozott.
Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási
mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer
biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján
ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett
hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a
célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés
okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba.
Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges
a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a
feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető
el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. E logikából
következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment eszköze a
megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik.
A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. A 2007-2013-as, valamint a
2014-2020-as támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. Mivel a 202153

2027 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok
célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven
ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének
alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az
alábbi alapelvek mentén történt:








legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon
legyen objektíven mérhető, egyértelmű
legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű)
adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára
egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek
az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell
vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrását (mérési
módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) az
operatív menedzsment feladata. Az eredményorientáltság erősítése a 2021-2027 közötti EU-s
támogatási időszak kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző
időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az
alkalmazott indikátorok fajtái:




Eredményindikátorok:
Ezen
indikátorokat
a
tematikus
célok
eredményeinek
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok
eredményindikátorait vettük alapul.
Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során ezeket beépítettük a
monitoring mutatók közé.

Az indikátorok a középtávú célok elérését mérik, így eredmény jellegűek. Célértékük meghatározása
a várhatóan bevonható források nagyságrendi becslése alapján történt meg, melyet a következő
táblázatok mutatnak. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a stratégia megvalósításához
rendelkezésre álló forrás mennyisége, valamint pl. a támogatásokból elérhető források tematikus
(ágazati) összetétele sem ismert, ezért az indikátorok célértékei elsősorban a település törekvéseit
szeretnék kifejezni, valamint az ITS végrehajtásának értékelését hivatottak segíteni, nem pedig
„vállalásként” értelmezendő értékek. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a jelenleg rendelkezésre álló
anyagok és ismeretek alapján meglehetősen nehézkes az indikátorokhoz tartozó bázisértékek
meghatározása és az alapján a célértékek pontosítása. Ezek pótlása, kiegészítése feltétlenül
szükséges a későbbiek során az ITS monitorozása, első éves felülvizsgálata során, hiszen a
monitoring és értékelési rendszer, így a bázis és célértékek végleges meghatározása akkor
lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut
abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és
számszerűsíthetőek legyenek.
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Tematikus cél

Javasolt eredmény indikátor

Mértékegység

Indikátor

forrása

(mérés

Mérés gyakorisága

módja)

T1: Medgyesegyháza épített

Becsült

és

gázkibocsátások

természeti

értékeinek

üvegházhatású

CO2t/év

Önkormányzati

Évente

adatszolgáltatás

megőrzése és megújítása, a
településen

élők

életminőségének javítása
T2:

A

város

gazdasági

A KMR és a kevésbé fejlett

szerepkörének erősítése, a

régiók közszféra adatai nélkül

foglalkoztatottak számának

számított

és

rátáinak

képzettségi

szintjének

növelése
T3:

A

megőrzése,

helyi

tradíciók
a

városi

%

ÁFSZ statisztika, Munkaügyi
Központ statisztika

foglalkoztatási
(20-64

évesek)

különbsége
Helyi

társadalmi

résztvevők száma

akciókban

fő

Önkormányzati
adatszolgáltatás

közösségek megerősítése
13. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai
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Évente

Évente

Projektek megnevezése

Javasolt output indikátor

Előzetes

Indikátor forrása (mérés

tervérték

módja)

Mérés gyakorisága

Akcióterületi projektek
Telbisz-kastély tető szerkezetének

Jobb energiahatékonyságú

felújítása

középületek

Termál-kút fejlesztése

Jobb energiahatékonyságú

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

fő

Évente

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

m2

Évente

Nem releváns

ha

Évente

középületek
Települési identitást erősítő helyi

Helyi társadalmi akciókban

közösségépítő programok

résztvevők száma

Művelődési Ház felújítása

Jobb energiahatékonyságú
középületek

Városi Sportcsarnok energetikai

Jobb energiahatékonyságú

korszerűsítése

középületek

Városközpontban lévő közösségi

Jobb energiahatékonyságú

tér kialakítása – Malom

középületek

Zsinagóga épületének felújítása

Jobb energiahatékonyságú
középületek

Zöldfelületi rendszerek

Az éghajlatváltozáshoz való

rekonstrukciója

alkalmazkodás céljából épített vagy
felújított zöld infrastruktúra
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Kulcsprojektek
Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

km

Évente

Nem releváns

fő

Évente

Nem releváns

db

Évente

Hálózatos projektek
Úthálózat fejlesztése - Bánkút és a

Átépített vagy korszerűsített

Kétegyháza felé vezető úton

közutak hossza – nem TEN-T

Lászlótelepi úthálózat fejlesztése

Átépített vagy korszerűsített
közutak hossza – nem TEN-T

Bánkút Rózsa, Árpád és Baross utca

Támogatott célzott kerékpáros

úthálózatának felújítása

infrastruktúra

Bánkút szennyvíz rekonstrukció

Fejlesztéssel érintett infrastruktúra
hossza

Ivóvíz hálózat rekonstrukciója

Fejlesztéssel érintett infrastruktúra
hossza

Csapadékvíz elvezetés

Fejlesztéssel érintett infrastruktúra
hossza

Egyéb projektek
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Térségi kulturális programok

Térségi programok résztvevőinek

lebonyolítása

száma

Településmarketing

Településmarketing tevékenységek

száma
Zárt komposztáló telep kialakítása

A fejlesztett (esetlegesen újonnan

az ipari parkban

létesített) iparterület és ipari park

Nem releváns

ha

Évente

Nem releváns

ha

Évente

Nem releváns

fő

Évente

Nem releváns

ha

Évente

Nem releváns

ha

Évente

Nem releváns

m2

Évente

területe
Enci” cipőgyár épületének

A fejlesztett (esetlegesen újonnan

megvásárlása, fejlesztése

létesített) iparterület és ipari park
területe

Határmenti együttműködési és

Térségi programok résztvevőinek

képzési programok, pilot projektek

száma

Önkormányzati napelempark

A fejlesztett (esetlegesen újonnan

kiépítése

létesített) iparterület és ipari park
területe

Fólia feldolgozó üzem létesítése

A fejlesztett (esetlegesen újonnan
létesített) iparterület és ipari park
területe

Schéner Ház felújítása

Jobb energiahatékonyságú
középületek

14. táblázat: A fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai
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8.4.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának
meghatározása
A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába,
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva,
szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a
stratégiába avatkozik be. Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring:






felelősét
kivitelezőjét
gyakoriságát
formai elvárásait
a visszacsatolás módját

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának
megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves
jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente készülő akciótervek fontos
háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell
venni.
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti a
www.medgyesegyhaza.hu elérhetőségű honlapján, ahol lehetőséget biztosít az észrevételek
visszacsatolására is. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan
közreműködő partnerek részére.

A monitoring folyamat szervezete:
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Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg
és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket
Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő
folyamatokra és konkrét beavatkozásokra
Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak
kapcsán; a monitoring bizottság tagjai:
 Polgármester
 A testületi bizottsági elnökök
 Főépítész
 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője
 Egyéb civil szervezetek
 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet képviselője
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata,
hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló

jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring
bizottság vezetője felé továbbítja.

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok
Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős
munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a jelentést minden
esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással kapcsolatban. Szükség
szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az illetékes szakbizottságok, illetve a
képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a szükséges döntéseket. A jelentés tartalma
kiterjed:






a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek
azonosítására,
javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.

Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves jelentésekhez, az
operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az
érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja,
illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma:









A megvalósítás szervezeti keretei
A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és
értékelése
A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok
A megvalósításra fordított pénzügyi források
A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a
felelősök és határidők meghatározását is
A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és
pénzügyi források meghatározása
Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése

Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán a
tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg objektívebb
módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a célokat, a
beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves jelentések
mellékletét képezik.
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1. MELLÉKLET: MEDGYESEGYHÁZA VÁROS
TESTÜLETÉNEK
105/2021. (XII. 21.)
HATÁROZATA MEDGYESEGYHÁZA VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
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KÉPVISELŐ-

KT.

SZ.

INTEGRÁLT

STRATÉGIÁJÁNAK

2. MELLÉKLET:

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL,

TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL
ÉRVÉNYESÍTÉSSEL

ÉS

ÖSSZEFÜGGŐ

TELEPÜLÉSKÉPPARTNERSÉGI

EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

23/2017.

(XII.13.) RENDELET
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában
foglaltakra – a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §E rendelet hatálya Medgyesegyháza város településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. §Medgyesegyháza város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció),
integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési
eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok
módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. §A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
 a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy





jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a medgyesegyházi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a medgyesegyházi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a medgyesegyháza területén működő egyházak,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
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4. §(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –





a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a medgyesegyházi helyi újságban és
c) a www.medgyesegyhaza.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről
– a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.medgyesegyhaza.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. §Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése
vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és
munkaközi tájékoztató keretében –





a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a medgyesegyházi helyi újságban és
c) a www.medgyesegyhaza.hu. honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. §(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében





a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a medgyesegyházi helyi újságban és
c) a www.medgyesegyhaza.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató
keretében 




a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a medgyesegyházi helyi újságban és
c) a www.medgyesgyhaza.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén –
a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében





a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a medgyesegyházi helyi újságban és
c) a www.medgyesegyhaza.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a
Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről –
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a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.medgyesegyhaza.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén
a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –www.medgyesegyhaza.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
7. §(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
 a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett

államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot
 b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
 a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat,

tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és
az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
 b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. §A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
9. §(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell
foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a
hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:
 a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának

címére (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) történő megküldéssel, vagy
 b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

történő

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított,
javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az
egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy
adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett
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részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és
elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő
elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum
vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési
szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek
címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem
fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. §(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem
fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása
esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem
szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.
11. §(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a
tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:





a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a
véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve
a Polgármester döntését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

rendelet

és

12. §A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az
elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz
elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.medgyesegyhaza.hu honlapon. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
13. §Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. §
(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.
6. Záró rendelkezések
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15. §(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban
kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
településfejlesztési
koncepció,
integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete.
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3. MELLÉKLET: HATÁROZAT

TERVEZET

AZ

INTEGRÁLT

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELFOGADÁSÁRÓL
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