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1. Bevezető
Előzmények
Medgyesegyháza önkormányzat képviselő-testülete, a város integrált településfejlesztési
stratégiájának elkészítéséről döntött.
A munka 2018. márciusában kezdődött. A fejlesztési stratégia helyzetelemzése és a rendezési
terv vizsgálati munkarésze közös adatgyűjtés alapján, egymás megállapításait kiegészítve kerül
dokumentálásra. A jövőkép megfogalmazása, valamint a fejlesztés eszközeinek, és a tennivalók,
a településen végzett vizsgálatok, adatgyűjtések, a település stratégiai szereplőivel folytatott
beszélgetések alapján készült.
2. A településfejlesztési stratégia célja, feladata
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény- az önkormányzati törvénnyel
összhangban, mely
önkormányzatok
településrendezés

a településfejlesztést az önkormányzatok hatáskörébe tette - a települési
feladatává

jelölte

eszközeiként:

a

ki

a

településrendezési

településfejlesztési

feladatkör

koncepciót,

vagy

ellátását.

A

stratégiát

a

településszerkezeti tervet, valamint a szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot jelölte
meg.
A településfejlesztési stratégia a településrendezési-terv alapja, olyan hosszú távú
célrendszer, ami meghatározza a város jövőbeni fejlődését - vagyis a közös helyi cselekvés
programja. Nagy ívű kitekintés azokra a környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatokra, melyek
az elkövetkezendő évtized(ek)ben megalapozói és meghatározói a település fenntartható
fejlődésének: az életszínvonal növekedésének, az életminőség javulásának, a közösség
gyarapodásának a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, térbeli, táji
adottságait felhasználva, de nem kihasználva.
A településfejlesztési stratégia a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, és
segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak koordinálásához.
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A településfejlesztési koncepció megfogalmazásakor a településfejlesztési tervezés módszerei
közül a stratégiai tervezés módszere (strategic planning system) lorange (1980), valamint bryson
módszerének alkalmazása a, valamint a városfejlesztési kézikönyv javaslatainak figyelembe
vétele a legcélszerűbb.
A településfejlesztési stratégia jelen változata egy tervezet. A végleges változatának
kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges a helyi döntéshozók, a település jövőjét magukénak
érző vállalkozók, az itt élő polgárok, valamint mindazok véleményének figyelembevétele, akik a
település jövőjéért felelősséget éreznek, s segítő hozzászólásukkal a jelen állapotok javításán
kívánnak munkálkodni.
A tervezési folyamat – az egyeztetés és elfogadás rendje
A többször módosított, az épített környezet védelméről szóló 1997. Évi lxxviii. Törvényt
(étv.) – a magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. Évi clxxxix. Törvénnyel
összhangban, mely a településfejlesztést az önkormányzatok hatáskörébe rendelte - a
települési önkormányzatok feladatává jelölte ki a településfejlesztési és a településrendezési
feladatkör ellátását.
A megalapozó munkarész adja a stratégia készítésének megfelelő vizsgálati alapjait. A
munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a begyűjtött adatok
számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi,
gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési
karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és
rendszerezése.
Az étv. Alapján integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni a településfejlesztési
koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében. A településfejlesztési koncepció a fejlesztés
összehangolt megvalósulását biztosító, a település

közigazgatási területére kiterjedő

önkormányzati területfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza.
Az ITS meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a
különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti
szektor, civil szektor, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok
finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.
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A településfejlesztés során is fontos feladat a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vétele.
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti
pilléreken, és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a
különböző

fejlesztési

stratégiák,

programok

kidolgozása

során,

illetve

a

konkrét

intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődésnek általános stratégiai célként kell
bevonulni a településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési programokba.
Az egyeztetési eljárás megkezdése előtt az önkormányzat a tervezés előtt döntött a partnerségi
egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározta:
•

A partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,

•

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,

•

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,

•

Az elfogadott stratégia

és településrendezési eszközök nyilvánosságát

biztosító intézkedéseket.
A stratégiát a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi
adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési
önkormányzatokkal,

valamint

a

lakossággal,

érdekképviseleti,

civil

és

gazdálkodó

szervezetekkel, vallási közösségekkel.
A stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a partnereknek, akik a
tervezetet 8 napon véleményezik. A beérkezett vélemények, illetve a vélemények alapján
átdolgozott stratégia ismertetésre kerül a képviselő-testülettel. A középtávra szóló stratégiát az
önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.
Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A stratégia
elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az
egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak.
Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az eu 2014-2020 közötti támogatási időszakának új
támogatáspolitika célkitűzései, forráslehetőségei, illetve az új eljárásrendjei és az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok:
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•

Elfogadásra került eu 2020 stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az eu öt nagyszabású célt tűzött ki
maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a
klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani a kohéziós
politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika megvalósítását célzó un. Közös
rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus célkitűzést, melyek
támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az eu 2020 céljaihoz.

•

Az európai unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájában kiemelt figyelmet kap a városok
fejlesztése. Az erfa prioritásainak mindegyike megvalósítható városi környezetben, a
rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló beruházási
prioritásokat is meghatároz.

•

Az eu2020-hoz igazodóan kidolgozásra és brüsszel által is elfogadásra került hazánk
partnerségi megállapodása, amelyben magyarország a 2014-2020 időszakra vonatkozóan
azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek
alapvetően meghatározzák az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak
eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit.

•

A partnerségi megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és brüsszel
által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő támogatási
időszak operatív programjai.

•

A széchenyi 2020 (2014-2020) terület- és településfejlesztési operatív program (top) és
további operatív programok (op) keretében támogatást nyert projektek megvalósításának
ténybeli és várható hatásaira fókuszált integrálása.

•

A fejlesztési programokhoz igazodó, azok célkitűzéseinek megvalósulását segítő,
továbbá az eljárásrendi előírásoknak megfelelő (új) akcióterület kijelölése

•

Megalkotásra került a mezőkovácsházai járás fejlesztési stratégiája című dokumentum,
mely célrendszerén keresztül irányelveket fogalmaz meg mind a járás egésze mind
települései részére
A stratégia szakmai-tartalmi felépítését meghatározó dokumentumok

A jelenleg készülő integrált településfejlesztési stratégia szakmai-tartalmi felépítését:
•

A 314/2012. (xi.8) kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
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településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési

eszközökről

és

egyes

településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
•

Az NFGM által 2009-ben közreadott városfejlesztési kézikönyv tartalmi javaslatai,
szakpolitikai iránymutatásai;

•

A belügyminisztérium által kidolgozott „útmutató a kis-, és középvárosok és a fővárosi
kerületek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020” c.
Módszertani dokumentum segíti.

A stratégia elkészítését a településfejlesztési koncepció hosszú távú célrendszerének
felülvizsgálata előzte meg.
A vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra támaszkodva ismerteti a város
térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, meghatározva
a város és városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, illetve veszélyeit.
A vizsgálati fázis elemzésénél támaszkodni lehetett a ksh 2011. Évi népszámlálás eredményeire
mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a belügyminisztérium részéről a
szakértői munkát támogató országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer
ITS modul adatállományára.
A központi elvárásokon túl az ITS készítői alapoztak a Medgyesegyháza város
önkormányzatának információszolgáltatásra:
•

A 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és programokra: a 2015-2019
közötti időszakra irányuló Medgyesegyháza gazdasági programjára,

•

A vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, ágazati
koncepciókra, dokumentumokra;

•

A stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések keretében a helyi
társadalom véleményét, elképzeléseit tartalmazó információkra, illetve

•

A hatályos településszerkezeti tervre
3. A stratégia eredményessége

A stratégia akkor válhat eredményessé, ha:
•

A városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan
valósulnak meg;

•

A célok és az azok megvalósítása érdekében tervezett projektek jelentős része
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megvalósul;
•

A stratégia segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési
potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban
Medgyesegyháza vizsgálatainak összegzése, SWOT analízis
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Társadalom,
Demográfia

Regionális
Kapcsolatok,
Térségi
Szerepkör
Természet
Környezet

Erősségek (s)
Gyengeségek (w)
- Fogyó állandó népesség,
- A népességcsökkenés intenzitása
- Aktív korú népesség elvándorlása
csökken
- Népesség elöregedése
- Aktív civilszervezetek
- Vissza nem térő diplomások, a jól
- Közbiztonság
képzettek elköltözése
- Idősek otthona
- Jelentős számú, már regisztrációból
- Idősek klubja
- Aktív
közösségi
élet
és is kiesett munkanélküli
rendezvények
- Több nemzetiség, azok harmonikus
kapcsolata
- Határ közelsége
- Megye,
tájegység,
kistérség
- Mikroregionális
központként perifériáján fekszik, sohasem töltött
funkcionál
be központi szerepet
- Határ közelségét nem használja ki
Kiváló termőtalaj(30/40 ak) és - Szarvasmarha- és sertés telepről
klimatikus adottságok
származó esetleges bűzszennyezés
- Természetes
állapotukban
jó rontja a lakók életminőségét
termékenységű termőtalajok
- Száraz időszakokban jelentős a
-A
talajművelés
hatására mezőgazdasági
területekről
bekövetkezett
kedvezőtlen származó porszennyezés
változások mértéke kisebbek - Egyes
időszakokban
jelentős
országosnál
pollenkoncentráció
=
allergiás
- Rétegvíz készletek mennyisége és panaszok
minősége biztosítja a lakosság - Eredeti természetközeli élőhelyek
vízellátását
hiánya
- Ipari eredetű szennyeződés nincs
- Tájképi sivárság
- Védendő ivóvízbázis
- Defláció
- Mezővédő erdősávok hiánya
- Biotóphálózat hiánya
- Alacsony az erdők területi aránya
- Erdők
kedvezőtlen
ökológiai
állapota
- Helyenként jelentős erózió, defláció
- Mezőgazdasági
létesítmények
környezetszennyező trágyatárolói
- Agrokemikális talajvízszennyezések
- Kommunális eredetű felszíni és
felszín alatti vízszennyezések
- Nagyon
magas
szervesanyag
tartalom a hulladéklerakóban
- A települési folyékony hulladék
elhelyezése nem zárt rendszerű
- Csőkutas öntözés rétegvízkészletet
csökkentő és veszélyztető hatása
- Ivóvíz
öntözővízként
való
felhasználása
-
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Épített
Környezet,
Településkép

-

A közterületek és a porták nagy - Utca fasorok hiánya
része gondozott
- A lakóházak kb. 1/3-a felújításra
- Gondozott
közterületek, szorul
zöldfelületek, parkok
- Külterületi
árokrendszer
rossz
állapota
- Vasút és környéke gondozatlan
elhanyagolt

Infrastruktúra
- Szennyvízcsatorna-hálózat
nincs
- közlekedés - Elektromos
teljesen
kiépítve
energia
ellátás
- Településen belüli kerékpárút nincs
megoldott
- Ivóvízellátásba a belterület 100%- - Nagy távolságok településen belül
- Gázhálózati
rákötések alacsony
ban bekapcsolt
száma
- Gázhálózat teljesen kiépült
- Belterületi csapadékvíz elvezető - Jelentős átmenő forgalom
árokrendszert
karbantartják, - Rossz minőségű közlekedési utak
állapota megfelelő
- Megoldott
a települési szilárd
hulladék gyűjtése és elszállítása
- Mobil telefonhálózat - nincsenek
vételi problémák
- Településen
belüli
közlekedés
megoldott
Gazdaság
- - Jó minőségű 30-40 ak termőföldek - Faj, fajtaszegény növénytermesztés
ipar,
- Mezőgazdasági hagyományok
- Turizmus, mint munkahelyteremtő
Mezőgazdaság - Vállalkozói kedv élénkülése
lehetőség kihasználatlansága
- Magas élőmunkaigényű szántóföldi
kultúrák
- Hajtatásos növénykultúrák, fólia
Idegenforgalo
m - üdülés

- Vadászturizmus
- Meglévő kerékpártúra- Kunhalmok

útvonal
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-

Szerény helyi aktivitás
Hiányzik turisztikai infrastruktúra
(szállás, vendéglátás, kereskedelem,
sport, szórakozás)
- Gyenge marketingtevékenység

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Lehetőségek (o)
Veszélyek (t)
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA
Társadalom, - INTEGRÁLT
Szociális, gazdasági
intézkedésekkel -elöregedés
Demográfia
fiatalok/családosok
településen - aktív korú lakosság elvándorlása
tartása/vonzása
- Helyi
közösség
aktivitásának
növelése
- A községi rendezvényeken (falunap,
kihívás napja) az összefogás
erősítése, az aktív résztvevők
számának növelése
Regionális
- Határ közelsége
- nemcsak a minőségi programok
Kapcsolatok, Nyitás
további
szomszédos érik el a települést
Térségi
települések, kistérségek felé, ezek
Szerepkör
programjába való bekapcsolódás,
térségi erőösszegzés
- Határmenti kapcsolatok erősödése
- Nagyobb aktvitás kistérségen belül
- Közlekedési kapcsolatok javulása
Természet
Környezet

-

Épített
Környezet,
Településkép

- Műemlékek épületek felújítása
-A
jelenlegi települési értékek, -

Helyi hulladéklerakók felszámolása - Felszín
alatti
vizek
további
és kármentesítésük
szennyezése (első és második vízadó
- Biotóphálózat fejlesztése
réteg vízkészlete szennyeződhet)
- Helyi természetvédelmi területek - Sérülékeny ivóvízbázis
kijelölése
- Csőkutas öntözés rétegvízkészletet
- Település
csatornáinak csökkentő és veszélyztető hatása
rekultivációja
- Nemzetközi
ökológiai
hálózat
fejlesztése
- Belvízkárok megelőzése
- Külterületei erdősítés, erdősávok
telepítése
- Korábban
feltört gyepterületek
visszagyepesítése
- Részvétel
a
nemzeti
agrár
környezetvédelmi programban

Elszlömösödés
Környezet- és tájidegen építmények
településkép megőrzése ill. Javítása megjelenése
- Helyi piactér kialakítása
- Közterületek
nem
megfelelő
- Belterület
minőségi kialakítása, elhanyagolása
településfejlesztés
- Az esetlegesen kiépülő csatornára
Infrastruktúr - Csatornahálózat teljes kiépítése
rácsatlakozások rákötések nem történnek meg
a - közlekedés - Gázhálózati
számának növelése
- Átmenő
forgalom
további
- Csapadék víz elvezető csatorna növekedése és környezeti ártalmai
rendszer további fejlesztése
- Városba vezető utak felújítása,
javítása
- Önkormányzati
utak felújítása,
karbantartása
- Tervezett belterületi kerékpárút
Kiépítése
- Regionális kerékpárút hálózatra
való kapcsolódás
Gazdaság
- - Családi
gazdaságok
erősítése, -korszerűtlen,
környezetszennyező
ipar,
fejlesztése (szakmai képzések, mezőgazdálkodási
technológiák
Mezőgazdaság szaktanácsadás)
további alkalmazása
- Uniós, országos, megyei, pályázati - Munkahelyteremtések
érdekében
lehetőségek kihasználása
környezetszennyező technológiák
- Tájgazdálkodás
kialakítása, befogadása
terjesztése
- Eladhatatlan termékek termelése
- Biogazdálkodás
(eu- ban túltermelés van a
- Helyi termékek kifejlesztése
fontosabb
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Kézműves mesterségek, háziipar, Mezőgazdasági termékekből, keleti
feldolgozóipar megjelenése
piac beszűkült)
- Pályázatfigyelés
- Információhiány
- Különböző
uniós
és
hazai - Kiszámíthatatlan támogatási és
pályázatokon való részvétel
hitelrendszer
- Szigorodó
élelmiszerhigéniai
feltételek
Turizmus- Turizmus, mint munkahelyteremtő - nem emelkedik a kínálat nívója
Idegenforgalo lehetőség
M
- Vadászturizmus fejlesztése
- Kerékpár turizmus fejlesztése
- „falusi” turizmus fejlesztése
- Idegenforgalom,
kiszolgálás
fejlesztés
- Településmarketing
-

Vizsgálat összegzése
Regionális kapcsolatok, területi adottságok
A

dél-Békési

térségben

fekvő

település

az

alföldi

tájegységekre

jellemző

laza

településszövettől eltérően egy viszonylag sűrű településhálózattal rendelkező területen fekszik.
Medgyesegyháza szomszédos településekkel való közúti kapcsolatai létezőek, de az utak állapota
nem megfelelő, mindezek mellett a térség egyik meghatározó városává vált. Ugyanakkor az
egész térséget vizsgálva elmondható az, hogy a térség országos úthálózatoktól való jelentős
távolsága miatt, ez a vidék nehezen tud bekapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe.
Ezért a térség elsődleges célja az ország gazdasági vérkeringéséhez való kapcsolódás. Ennek
érdekében elengedhetetlen feladat a térség útkapcsolatainak, úthálózatának fejlesztése és belső
kohézió erősítése.
Táji, természeti adottságok, fekvés
A külterületi területhasznosítást nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemzi, elsősorban
dinnyetermesztés és egyéb zöldségtermesztés folyik, valamint búza, kukorica és napraforgó
jelenik meg a tájban. (a település és környéke biztosítja az ország dinnyeellátásának kétharmadát
%-át.) A mezőgazdasági hasznosításon túl nagyon csekély mértékben találunk gyepet illetve
erdősávokat.
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Településszerkezet, területhasználat
Medgyesegyháza még híven őrzi a telepített községekre is jellemző négyzethálós
településszerkezetet és funkcionális tagozódást. A belterületi területhasználat legjelentősebb
konfliktushelyzetét település keleti részén lévő iparterületbe betagozódott lakóterület jelenti.
A külterületi lakott területek (tanyák) száma nem nevezhető jelentősnek, jelenleg közel 10
lakott tanya van a város közigazgatási területén.
A településen ezen kívül közel 20,5 hektár gyümölcsös, valamint 104 hektár erdő található.
Közlekedés
A településen átmenő 4429, 4434 jelű országos mellékutak Medgyesegyháza számára nagyon
jó kapcsolatot biztosítanak Békéscsabához, gyulához és mezőkovácsházához. Ugyanakkor mind
az országos mellékutak kül- és belterületi szakaszai, mind a települési gyűjtőutak útburkolatának
állapota leromlott, töredezett, repedezett, kátyús, nyomvályús. Jellemzően alépítményi
teherbírási problémák kialakulásával.
A településnek önálló kapcsolata van kétegyháza - Medgyesegyháza közforgalmú vasúti
mellékvonallal a központi belterületen lévő vasútállomás révén.
Közműállapot
Medgyesegyháza a mezőkovácsházi kistérséghez tartozó, Békés megyei település. A
közművesítése -hasonlóan a térség településeihez- folyamatosan fejlődik, mégis a beépített
területei számára is, döntően csak a részleges közműellátás lehetősége biztosított. A részleges
közműellátás keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a
gázellátás és a vezetékes távközlés, a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés. A szennyvíz
közcsatornával történő elvezetése megoldott a településen 2015-ben befejezett iv. Ütem
keretében az ingatlanok teljeskörűen csatlakozhatnak a szennyvízelvezető hálózatra.
A település nagyon kedvező hidrogeológiai adottságát jelzi az a vízkészlet, amely biztosítja a
helyi vízellátást, továbbá azt a vízbeszerzési lehetőséget, amely a szomszédos település,
Medgyesbodzás, illetve a alföldvíz zrt. Regionális hálózata számára biztosítja a vizet.
Medgyesegyháza jelentősebb vízkészletére tekintettel a települést a vízügyi ágazat, az ivóvíz
bázisvédelmi célprogram első csoportjába, mint a sérülékeny környezetű, fokozottan érzékeny,
üzemelő vízbázisok területén levő települések közé sorolta. A közművek szempontjából a

vízbázist veszélyeztető, egyik szennyező forrás a talajba szikkadó szennyvíz Medgyesegyházán
351 darab ingatlan Bánkúton 176 darab ingatlan esetében, amelynek közcsatornával történő
elvezetésének, tisztítótelepen történő kezelésének településszintű megoldása ezért a település
egyik kiemelt feladata.
Közművek vonatkozásában a szennyvízelvezetés mellett a csapadékvíz elvezetés tekinthető a
legkevésbé rendezettnek. A közel síknak tekinthető településre jellemző nyílt árkos rendszerű
csapadékvíz elvezetés illetve szikkasztás, ahol kialakított az árok, ott sem mindenhol biztosítja a
megfelelő vízelvezetést. A felszíni vizek befogadója a település területén -még a beépített terület
egyes telkein is¬áthaladó árkok-csatornák-vízfolyások, de ezek szinte mindegyikére jellemző,
hogy a medre rendezetlen partélű. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a földhivatali térképen
vízfolyásként, árokként, patakként, stb. Jelzett telkeket mindaddig vízgazdálkodási területnek
kell tekinteni -mégha időközben funkciót vesztett volna is- amíg annak kiváltására-törlésére
vízjogi engedély alapján nem nyílik lehetőség.
A közművek vonatkozásában kiemelten figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás
vezetékeinek és a vezetékes távközlési hálózatnak a föld feletti elhelyezésére, amely
befolyásolja, alakítja a település arculatát.
A jelen tendenciái, lehetőségei, feladatok
Összegzésként megállapítható, hogy Medgyesegyháza a Békési településekhez képest sokkal
kedvezőbb közlekedési adottságokkal rendelkezik. A településen megy keresztül a 4429, 4434
országos mellékút, valamint a 121sz. Kétegyháza - Medgyesegyháza közforgalmú vasúti
mellékvonal. Ennek megfelelően a település eddig igen jól ki tudta használni a fekvéséből adódó
helyzeti előnyét. Hosszú távon a település térségi központként tudna működni, de ehhez
elengedhetetlen a térség belső kohéziójának erősítése.
A célok elérése természetesen önerőből nem valósítható meg. Ennek érdekében a települési
jövőkép felvázolásán túl igen nagy hangsúlyt kell fektetni a kistérségi, valamint regionális szintű
összefogásra. Mert csak így érhető el például a terület úthálózatának, útkapcsolatainak
korszerűsítése illetve fejlesztése, vagy a térség mezőgazdaságának fejlesztéséhez kapcsolódó
támogatási rendszerek, illetve pályázati lehetőségek jobb kihasználása.
A vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon, egy tervlapon mutassa
be a település területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település
fejlődése, a következő településrendezési tervfázisok irányát.

Az elkészített összefoglaló vizsgálat (problématérkép) tervlap mutatja be a jelenlegi használat
és a továbbtervezés szempontjából lehatárolt területeket, a településen tapasztalható
tendenciákat.
Beállt lakóterület
Medgyesegyháza belterülete teljes egészében beállt/kialakult területként kezelhető, amelyben
már jelentős, településszerkezeti, funkcionális, valamint telekstruktúrát érintő módosítás már
nem várható. Ez abból adódik, hogy a település jelentős belső tartalékokkal rendelkezik
(foghíjtelkek, lehetséges tömbfeltárások).
Figyelembe véve a településen tapasztalható kis számú építkezést illetve felújítást, a város
beépítetlen telkei több évi tartalékot jelentenek.
Jövőkép
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, (de nem kihasználni),
és a természet eme életet adó tulajdonságait az utánunk jövő generáció számára is biztosítani!
A mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő ágazat. Az élelmiszerek és
nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet,
környezetet is „termelt", és munkát, életcélokat, megélhetést adott a vidék embere számára... A
harmadik évezred nagy kihívásának, ... Csak akkor tudunk megfelelni, ha a földet nem csupán
termelő eszköznek, hanem létünk alapjának, a vidéki térségeket pedig nemcsak termelési,
hanem társadalmi és biológiai élettérnek tekintjük. (ágyán józsef - ónodi gábor - podmaniczky
lászló: fenntartható mezőgazdaság, élő vidék)
A település és határa kisvárosi arculatának megőrzése a természeti és művi (épített) környezet
alakítása során elengedhetetlen. Az egységes kisvárosi, minőségi lakókörnyezetet kell, hogy
tükrözzön, a hagyományos beépítések és lakóházak megőrzése, a korszerű telekalakítások,
rentábilis beépítések. A tágabb természeti környezetben a táj kulturális, természeti és környezeti
értékének további fenntartása, a tájsebek (illegális szemétlerakók, erdősávok) helyének
rehabilitációja szükséges.

„a tervezés során fel kell kelteni a lakosság érdeklődését saját környezetének rendezése
iránt...meg kell őrizni és a fejlesztések során figyelembe kell venni a települések hagyományos
értékeit, mert ezek őrzik a falu színes kultúráját, egyedi jellegét és identitását." (tóth zoltán:
fenntartható élhető települési környezetünk)
A terület- és településfejlesztés, illetve a környezetvédelem céljai sok közös törekvésben
megjelenhetnek, de vannak olyan kérdések, ahol gyakran jelentős érdekütközések fordulnak elő.
A terület- és településfejlesztés és a környezetvédelem legjellemzőbb ütközőterületei a
következők:
- Munkahelyteremtés - környezetállapot romlás.
A fejlesztések nem eredményezik szükségszerűen a környezeti állapot romlását. A probléma
akkor jelentkezik élesen, ha a környezeti szempontokat alárendelik a mindenáron való
munkahelyteremtés kényszerének.
- Infrastruktúra bővítés igénye - környezetállapot romlás.
Az elmúlt évtizedek elmaradott infrastruktúrájának fejlesztése (például úthálózat) fontos feladat.
A fentebb említetthez hasonlóan azonban fontos, hogy a környezeti szempontokat ne rendeljék
alá a mindenáron való infrastruktúrafejlesztésnek.
Ahhoz, hogy a település megtartó ereje megmaradjon és erősödhessen a jövőben kívánatos a
települések közötti informatikai együttműködés teljes körűvé alakítása. A lakások többsége
összkomfortossá, a kommunális szolgáltatások teljes körűvé váljanak. Az európai unióba történt
integráció úgy a lakossági, mint a vállalkozói szférában, teljes körűen kiaknázható legyen.
A jövő fejlődésének meghatározója, de eredménye is, a helyi, kisvárosi társadalom
megerősödése. A települési identitás, a kezdeményezőkészség változása a fejlesztési folyamatok
elindítója és végcélja is. A civil szerveződések számának, ill. Saját területükön hatékonyságának
növekedése erősíti a közösséget, valamint elősegíti az újonnan betelepülők helyi beilleszkedését.
„a kistérség fenntartható fejlődésének elengedhetetlen feltétele az ott élő emberek jó
színvonalú megélhetésének biztosítása. Ehhez pedig szükség van a kistérségben létrehozott
termékek turisztikai vagy akár agrár kézműves áruk piacokon való elhelyezésével. Foglalkozni
kell a vidéki társadalmat érintő minden területtel: a kultúrával, sporttal, oktatással, az idősek
problémáival, szociális gondokkal, stb.” (enyegi tibor. Kísérlet a fenntartható tájhasznosításra:
a sokoró ökológiai park alapítvány tevékenysége)
Kívánatos, hogy a jövőben a térség gazdaságára legyen jellemző a termékpályás szövetkezéseken
alapuló agrártermelés, a kis-középüzemi élelmiszergazdaság, a biotermelés és feldolgozás, a

háttéripari

és

alternatív

jövedelemszerző

szolgáltatások

széles

köre,

a

helyi-térségi

intézményrendszer kiegészülésére alapozott önerős helyi fejlesztések.
„a fő kérdés, tőke hiányában, hogyan lehet fejleszteni? Úgy tűnik, ha a helyi közösség
elfogadja a külső tőkét kiszolgáltatottá válik. A helyi lakos a külső tőketulajdonos bérmunkása
lesz saját hazájában, a saját erőforrásait és lehetőségeit más aknázza ki. A gazdasági
előrelépés feltétele, hogy ne bérmunkásokat, hanem tőketulajdonosokat hozzunk iétre. S ha
nincs helyi tőke, akkor azt lépésről lépésre ki kell alakítani. A helyi erőforrások felfedezéséhez
jó szem kell, intellektuális befektetésekre, s nem tökére van szükség." (gyulai istván:
gömörszőlős, a szerves kultúra szigete)
A helyi gazdasági palettának meghatározó szegmense az önkormányzat gazdálkodása és
pénzügyi helyzete. Az üzemeltetett intézményrendszer működését biztosító bevételek összetevői
arányában

(helyi

bevételek,

állami

normatív

jellegű

támogatások,

pályázatok

útján

megszerezhető pénzeszközök) pályázatok útján megszerezhető pénzeszközök támogatások
részaránya nőnövekedése tekintettel az országos (eu-s) vidékfejlesztési politika változására a
jövőre nézve bizonytalan. A helyi bevételek csak a helyi gazdaság megerősödése után nőhetnek,
míg a fejlesztések továbbra is csaknem kizárólag pályázatok útján valósulhatnak meg (pl.
Belterületi utak felújítása,építése). Az önkormányzati gazdálkodás elsősorban koordináló, segítő
szerepet tölthet be a város gazdasági életében, stabil pénzügyi helyzetével és döntéseivel vehet
részt a gazdaságfejlesztésben.

Medgyesegyháza jövője a mezőgazdaság fenntartható fejlődésén múlik legnagyobb részben ez
teremti meg a város további fejlődésének az alapjait. Hosszútávon kívánatos, hogy
Medgyesegyháza maradjon egy a mezőgazdasági adottságait ésszerűen hasznosító (és nem
kihasználó) agrárközösség. A város távlati célja kell legyen, a gyökeresen átalakuló, a
fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelő, a piac igényeihez alkalmazkodó, eu kompatibilis agrárstruktúra kialakítása.
Mikrotérségi központként fejlődése jelentősen befolyásolhatja a mikrotérségbe tartozó további
települések sorsát. Figyelembe kell azonban venni, hogy önmagában egy település vezető
szerepe nem garantálja a közvetlen környezete felemelkedését, a lehetőségek leghatékonyabb
kihasználása érdekében mindig közös összefogásra van szükség.

Célok

Fejlesztési célok, lehetséges fejlesztési irányok
E fejezetben kerülnek megfogalmazásra azok a településfejlesztési célok és feladatok, melyek
megvalósulása az előbbiekben megfogalmazott jövőkép bekövetkezéséhez elvisz.
Regionális, térségi kapcsolatok
Az európai unióban a térségi, kistérségi együttműködéseken alapuló, több település
összefogásával létrejövő, illetőleg egymás programjaihoz kapcsolódó projektek többszörös
előnyt élveznek. A benyújtható pályázatok, az elnyerhető pénzek jelentős hányada térségi
projektekre vonatkozik. Ezért a csatlakozásunk óta többszörösére nőtt egy-egy kistérségi,
mikrotérségi társulás szerepe, a társulás munkájába való bekapcsolódás. Medgyesegyháza város
többszörösen is a határon lévő település (országhatár, megyehatár, kistérségi határ,) ebből
többszörös előnyt kovácsolhat. Jól felépített, kialakított kapcsolataival nemcsak a jelenlegi
kapcsolat dél - Békési kistérségi társulás programjaiba kell, hogy aktívabban bekapcsolódjon és
az együttműködés lehetőségeit megtalálja, hanem a szomszédos településekkel karöltve közös
programokat kell kidolgozzanak.
A kistérségi kapcsolatok nem csak a közös pénzszerzés, működés, de tapasztalatátadás,
információcsere szempontjából is jelentősek. Az elkövetkezendő években a partnerséget jól
értelmező, és együttműködésre kész települések a többiekhez képest jelentős előnyhöz jutnak.
A város infrastruktúrális ellátottsága, szolgáltatásai révén a környező települések körében
mikroregionális központként funkcionál. A város eme szerepkörének erősítése a jövőben
mindenképp kívánatos.
Mivel a kistérség és Medgyesegyháza is Békés megye, valamint az ország határán helyezkedik el
(arad 45 km), erősíteni kell a határokon átívelő együttműködéseket és kapcsolatokat.
Tennivalók:
- Jelenlegi kistérségi társulásokkal a kapcsolat megerősítése
- További partneri kapcsolatok kiépítése
- Mikroregionális központi szerepének erősítése
- Mikrotérségi, kistérségi projektekhez való kapcsolódás jelen koncepcióban foglalt

tervekkel is
- Új projektek kimunkálása és megvalósítása, közös pályázatok kidolgozása és benyújtása
- Megyén túlmutató kapcsolatok, együttműködések
- Határon túli kapcsolatok, együttműködések erősítése
Népesség, demográfia
A vizsgálatból kitűnik, hogy a településen a csökkenő természetes szaporulat ellenére, a
vándorlási különbözet pozitív volta miatt a népességszám csupán minimális csökkenést mutat.
Az elkövetkezendőkben a fő cél a népességfogyás elkerülése, valamint a természetes
születésszám növelésével, a népesség stabilitásának biztosítása.
A város legfőbb problémája, hogy a helyi fiatalság, tanult értelmiség soraiból egyre többen
értékesítették ingatlanjaikat és költöztek jobb munkalehetőséget nyújtó településre, elsősorban
budapestre, környező városokba, külföldre.
A következő évek feladata a gazdaság (beleértve a tercier ágazatot is) olyan mértékű élénkítése,
hogy az megfelelő munkahely-alternatívaként jelentkezzen a helyi fiatalok számára. A
születésszám csökkenésének és a helyi lakosok elvándorlásának megállítását - esetleges pozitív
irányba történő elmozdulását - jelentősen befolyásolná, ha az önkormányzat a tulajdonában lévő
telkeket a helyben maradó fiatalok számára kedvezményesen értékesítené.
Amennyiben azonban mégiscsak tovább folytatódik a nyugdíjas korúak arányának növekedése
az a jövőben további szociális ellátási feladatokat jelent az önkormányzat számára.
Oktatás, szociális ellátás, szociálpolitika
Az idősebb korosztály számára a szociális ellátási rendszer további szélesítésére van szükség.
Felmerült igény idősek otthona további bővítésére, illetőleg a házigondozó hálózat bővítésére.
Ennek igényfelmérését a népesség összetételének változásával folyamatosan el kell végezni, s a
szükséges időpontban beavatkozni.
Tennivalók:
- Elvándorlások számának csökkentése
- Népesség stabilitásának megteremtése
- Fiatalok településen tartása
- Fiatal értelmiség és a gazdálkodni vágyó családok településen tartása, településre vonzása
- Gazdaság megerősítése, munkahelyteremtés (feldolgozó ipar, tercier ágazat)

- Tercier ágazat erősítése:

üdüléshez, idegenforgalomhoz kapcsolódó

Szolgáltatási szféra, - mint potenciális munkahely - megteremtése
- Infrastrukturális, ellátási, szociális, életkörülményt javító intézkedések, beruházások a
településen (útépítés, vízelvezetés)
- Iskola, óvoda működésének fenntartása
- Szociális ellátási rendszer további fejlesztése
- Társadalomépítés
- Helyi identitástudat erősítése, aktivitás bővítése
- A már meglévő intézmények (iskola, óvoda egészségház, művelődési ház, könyvtár,
gyógyszertár) folyamatos karban tartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint szükség
esetén bővítésük
Természeti adottságok, táji adottságok
Medgyesegyháza természeti és táji adottságai kiváló helyszínei a mezőgazdasági termelésnek.
Minden gazdálkodónak kötelessége hogy a város termőterületeit és természeti értékeit egyaránt
megőrizze eredeti állapotukban az utánunk következő generációk számára! Medgyesegyháza
fejlesztésével kapcsolatban minden döntést úgy kell meghozni, hogy azzal a település
legnagyobb tőkéje, azaz természeti környezete ne sérüljön.
A következő évek legfontosabb célja és feladata az értékes természeti és mezőgazdasági területek
állapotának megőrzése, az ésszerű terület és tájhasználat kialakítása és erősítése.
Ennek érdekében meg kell akadályozni a további környezetszennyezéseket! Az eddigi szennyező
források kibocsátását (pl.: lakossági fűtő berendezések szilárd tüzelő anyaggal történő
üzemeltetése,illegális hulladéklerakók) lehetőség szerint minél előbb beszüntetni és a szennyezett
területeken maradéktalanul elvégezni a környezeti kármentesítést.
Vízgazdálkodás, vizek védelme
A vízminőség-védelem alapvető célja, egyrészt a felszíni és felszín alatti vízkészletek, mint a
létfenntartáshoz és a gazdasági tevékenységekhez fontos környezeti erőforrásnak a megőrzése,
másrészt az élővizeknek, mint az ember természeti környezetének, és a táj jellegét meghatározó
tényezőnek a megőrzése, fenntartható használatának biztosítása. Ennek érdekében fontos a
felszíni vízfolyások és a talajvízkészletek minőségi jellemzőinek javítása, az aktuális és
potenciális szennyezőforrások számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyagok
mennyiségének csökkentésével.

A megye ivóvízellátásában meghatározó a maros- hordalékkúp felszín alatti vízkészlete (a
korábban kiépített regionális rendszeren keresztül innen kerül ellátásra a megye lakosságának
háromnegyede), amely négy koncentrált vízbázisra épül. Ennek egyike a Medgyesegyháza medgyesbodzás vízbázisa. E jelentős felszín alatti vízkészlet megőrzése és védelmi érdekében
már történtek intézkedések az ún. "arzénes” program keretében, de ezek folytatása és befejezése
a jövő egyik fontos és sürgető feladata.
A település lakossága a takarékos vízhasználattal járulhat hozzá a fenntartható vízhasznosítás
kialakításához.
Tennivalók
- Ivóvízbázis védelme
- Csökkenteni kell az ivóvízkészlet más célú felhasználását
- Meg kell szüntetni az engedély nélküli kutak fúrását
- Mérsékelni kell a rétegvizek elszennyeződését
- Pontszerű szennyező források felderítése és felszámolása
- Potenciális és tényleges szennyezőforrások felmérése
- A tényleges szennyezéseket fel kell számolni
-

a potenciális szennyezőforrások esetében a hatósági előírások betartását rendszeresen
ellenőrizni kell

- A károkozókat felelőségre kell vonni
- A talajvizek nitrátterhelésének csökkentése
- El kell érni, hogy a vezetékes vizet csak olyan célokra használják, amelyeknél szükséges
az ivóvíz-minőség, öntözési és egyéb célokra pedig használjanak gyengébb minőségű,
például fúrt talajvíz-kutakból származó vizet. Ehhez megfelelő szintű oktatásra,
tájékoztatásra, tanácsadásra, ösztönző rendszerre stb. Van szükség. Az önkormányzat
egyes részfeladatokban (például tájékoztatás) koordináló szerepet tölthet be
- Mindezen feladatok eredményes megvalósítása érdekében elengedhetetlen a környező
településekkel történő szoros együttműködés. Az ivóvízbázis védelme a térség
településeinek összehangolt munkájával valósítható meg.
- A környezetbiztonsághoz tartozik a felszíni vizek minősége is, amit meghatároznak a
vízgyűjtő területen folytatott tevékenységek, és mivel a folyók vízgyűjtő területének
jelentős része romániában van, ezért a vízminőségi katasztrófahelyzetek megelőzése
érdekében határon átívelő együttműködésre van szükség.

Tájhasználat, mezőgazdaság
A térségben a legfontosabb, majdnem egyedüli természeti potenciál a talajtakaró, melynek
ésszerű használata és védelme az agrárfejlődés nélkülözhetetlen feltétele, ennek azonban a
jelenlegi hasznosítás térségi szinten nem felel meg. A területek minősége országos
összehasonlításban kiválónak tekinthető (30-40 ak/ha)
Mivel a város alapvetően mezőgazdasági jellegű, egyik legfontosabb feladatunk a termőföld
adottságainak megőrzése, az ésszerű tájhasználat és tájgazdálkodás kialakítása és elterjesztése.
Elsődleges feladat, a jó földrajzi adottságokra alapozott növénytermesztési és állattenyésztési
kultúrák fenntartható és alkalmazkodó fejlesztése. Mindez egy olyan területhasználati rendszer
kialakításával érhető el, amely egyrészt a természeti adottságokon alapul, másrészt a termelés
hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi
követelményeket.
A Békés megyei kormányhivatal földhivatala a termőföldről szóló 2013. Évi ccxii. Törvény.
Törvényben foglaltak alapján felhívta a figyelmet arra, hogy a termőföld beépítésre szánt
területté (lakó, vegyes, gazdasági, üdülő és különleges) és beépítésre nem szánt területté
(közlekedési

és

közműterület,

zöldterület,

erdőterület,

mezőgazdasági

terület

és

vízgazdálkodási terület) való sorolásakor a földvédelmi rendelkezéseket be kell tartani, az
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell kijelölni. A
termőföld csak különösen indokolt esetben -helyhez kötött beruházás céljára- vehető igénybe.
A Békés megyei területrendezési terv a fentieknél szigorúbb előírásokat tartalmaz a területre. A
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozóan a következő szabályokat
mondja ki:
- Az övezetben kiváló adottságú földterület beépítésre szánt területté nem jelölhető ki.
- Kiváló adottságú szántóterület belterületbe csak a jelenlegi belterülethez kapcsolódva
vonható, ezek beépítésre szánt területté csak mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással,
szolgáltatással és kereskedelemmel összefüggő céllal minősíthetők
- Ezeken a területeken elő kell segíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló fasorok,
erdőrészletek telepítését.
- Kiváló termőhelyi adottságú területeken meg kell akadályozni a talaj fizikai, kémiai és
biológiai degradációját.
A termőföld a település legfontosabb természeti erőforrása, így termőképességének megőrzése
kiemelkedő jelentőségű. Ezért a talajkészlet minőségének megőrzése, javítása, valamint a talajok

ésszerű hasznosítása a fenntartható agrárfejlődés kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. A
talajokat érintő fizikai és kémiai romlás azonban, bár eltérő mértékben, de megfigyelhető.
A korábbi nagytáblás művelés, a gyepek feltörése, esetenként az erdősávok megszüntetése, stb.
Nagymértékben hozzájárult a talajdegradáció és az elszennyeződés megjelenéséhez. A talajok
szervesanyag tartalmának csökkenését eredményezte a szervestrágyázás elmaradása, a
szakértelem hiánya, vagy gyakran a nem megfelelő gépieszközök használatára visszavezethető
helytelen, vagy túlművelés, és a mélyművelés elmaradása.
Szakszerű földhasználat és földvédelem megvalósítása igényli a korábban feltört gyepek
visszagyepesítését, a gyenge minőségű szántóterületek erdősítését, erdősávok telepítését;
szakszerű talajművelést, tápanyag-utánpótlást, növényvédelmet és vízgazdálkodást. Meg kell
oldani a talajjavítást, meliorációs létesítmények üzemképességének fenntartását.
Az integrált földhasználati rendszer alapelve szerint a termőterületet mindenütt arra és olyan
intenzitással kell hasznosítani, amire az a legalkalmasabb, illetve amit károsodás nélkül képes
elviselni. Ennek az elvnek megfelelően a mezőgazdasági területeken a környezeti és természeti
adottságok figyelembevételével, de termelésfejlesztési szempontból is a földhasználatot át kell
alakítani. Jó talajú területeken belterjes (intenzív, high input) termelési célú földhasználat
lehetséges (a tájgazdálkodás szempontjait figyelembe véve). A mezőgazdasági területeken a
termőhelyi adottságok fokozottabb érvényesítésével erősíteni kell a termelésben a minőséget és a
tájjelleget, és a legkedvezőbb adottságú területeken profitorientált mezőgazdasági termelést kell,
illetve lehet folytatni, a jelenleginél intenzívebb szinten, esetleg az egyedi termékek termelését
kell preferálni (pl. Vetőmag, ipari növények termesztése, kertészeti növények, stb.) A
földvédelem fokozottabb érvényesítésével.
A terület másik részén, a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen természeti adottságú területeken
külterjes (extenzív, low input) termelési célú földhasználatot lehet alkalmazni. A mezőgazdaság
helyzete és fejlesztési lehetőségeinél mélyebb fekvésű, gyengébb termőképességű részeken a
gyepgazdálkodás és az extenzív állattenyésztés irányába kell „elmozdulni", ami a földvédelmet is
szolgálja.
A földvédelem erősen kapcsolódik a környezetvédelemmel. A mezőgazdasági földterületen a
meglévő művelési ágak megváltoztatásával, de a természeti adottságok, a vízfelületek és a
művelési ág változások nyomán növekvő pusztás- és erdős területek bevonása az idegenforgalmi
kínálatba a kisvárosi és tanyasi háttérre alapozva oldhatók meg.

Tennivalók:
-

Optimális területhasználati struktúra kialakítása

-

Ökológiai szempontok és a fenntartható területhasználati rendszerek kialakítása, és
elterjesztése

-

Ún.

Természetközeli

mezőgazdálkodási

módszerek,

valamint

természetkímélő

technológiák alkalmazása
-

Belvízkárok megelőzése

-

Defláció csökkentése

-

Biotóphálózat fejlesztése

-

Feltört gyepterületek visszagyepesítése

-

Növényvédelmi előírások betartása

-

Növénytermesztés feltételeinek javítása, diverzitásának fokozása

-

Állatfajok és tartástechnológiák diverzifikációja

-

Vetésforgók alkalmazása

-

A talajerózió mérséklése

-

Tápanyag-gazdálkodás hatékonyabbá tétele

-

A humusztartalom további csökkenésének megakadályozása

-

Nagyobb figyelmet kell fordítani a szerves anyagok pótlására,

-

háztáji és üzemi állattartás során keletkező trágya megfelelő módon és időben történő
kijuttatása

-

Növelni kell a rendszeres talajvizsgálatba bevont területek nagyságát

-

A talajerózióveszélyes és belvíz-veszélyes területek intenzív szántóin a fenntartható
területhasználat biztosítása érdekében indokolt a gyepesítés és az erdősítés

-

A fizikai degradációs folyamatok egy része (például tömörödés, szerkezeti elemek
szétesése) ellen hatásosan lehet védekezni a műveles módjának és idejének megfelelő
megválasztásával, (vagyis az egyszerű odafigyeléssel is)

-

A jó minőségű termőtalajjal borított területek más irányú hasznosítását, esetleges
beépítését ésszerű korlátok között szükséges tartani

-

a nagy kiterjedésű, összefüggő szántóföldek közötti mezővédő erdősávok létesítése

-

A természetszerű erdők arányának jelentős növelése

-

Az akácosok és nemesnyárasok őshonos fafajokkal történő helyettesítése

-

Fenntartható használat és gazdálkodás biztosítása valamennyi erdőben, (ökológiai
értelemben vett gazdálkodási rendszert és a biológiai sokféleség védelmét jelenti)

-

A művelési ágváltoztatások (igénybe vehetők a nemzeti agrárkörnyezetvédelmi program

támogatásai)
-

Részvétel az agrár-környezetgazdálkodási alapprogramban

-

Ökológiai kapcsolatok biztosítása

-

Agrártermelés műszaki hátterének erősítése

-

Mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokának növelése

-

Mezőgazdasági termelés szervezeti és piaci feltételeinek javítása

Levegőtisztaság
A már említett fátlanság okán fellépő porviharoktól nem csak a mezőgazdasági termelés
színhelye szenvedett károkat, hanem az emberi környezet is egyre kevésbé alkalmas az ott
tartózkodásra. Dél - Békésben az országos átlagtól nagyobb számban jelentkeznek a légúti
megbetegedések. A levegőminőséggel kapcsolatos legfontosabb feladat a jó levegőminőségi
állapot fenntartása, esetleg további javítása. Ennek érdekében elsősorban a mezőgazdasági
eredetű porszennyezést, a lakossági fűtésből eredő szennyezést, valamint a levegő biológiai
eredetű terhelését szükséges csökkenteni.
Tennivalók:
-

A lakossági fűtésből származó emissziók csökkentése

-

A gázvezeték-hálózatra rácsatlakozók arányának növelése

-

A mezőgazdasági eredetű porszennyezés csökkentése

-

A településperemi zónában véderdők telepítése
A nagy kiterjedésű, összefüggő szántóföldek közötti mezővédő erdősávok létesítése
Az üzemi állattartásból eredő bűzszennyezés csökkentése a fokozottan allergén parlagfű
pollenek számának csökkentésére a megelőzés elvének szellemében a jövőben a kis
energiaigényű, korszerű technológiák telepítését kell előnyben részesíteni, illetve
engedélyezni önkormányzati utak portalanítása

Természet és tájvédelem
A természetvédelem célja az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása,
megőrzése és bemutatása, valamint a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása.
Az ökológiai kapcsolatok működése érdekében növelni kell a természetszerű élőhelyek területi
kiterjedését, ami a táj esztétikai értékének növeléséhez is hozzájárulhat.
A települési környezet védelmének fontos eszközei a környezetvédelmi vonatkozású rendeletek,
amelyek fontos szerepet játszhatnak a meglévő környezeti konfliktusok kezelésében és az új

környezeti problémák megelőzésében. Ezért a meglévő helyi rendeletek kibővítésével és
egységes keretbe foglalásával javasolt egy olyan környezetvédelmi rendelet összeállítása és
hatályba helyezése, amely foglalkozik az összes környezeti elemre és önállóan ható tényezőre
vonatkozó előírásokkal. A rendeletet folyamatosan felül kell vizsgálni, s az újabb
környezetvédelmi jogszabályi előírások figyelembevételével végezni a megfelelő módosításokat.
Extenzív, alacsony eszközigényű termelésre kell törekedni azokon a területeken, ahol a termelés
a természeti adottságok és viszonyok következtében csupán szerény mértékű jövedelmezőséget
biztosít. E területeken való gazdálkodás jövedelemkiegészítő állami támogatással fenntartható,
de támogatás nélkül nem lenne életképes. Itt őshonos állatok tartásának felújítása javasolható.
A környezetvédelmi célú fejlesztések pénzügyi alapjainak megteremtésében nagy segítséget
jelenthet a települési környezetvédelmi alap létrehozása. Az alap bevételeit a települési
önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi birság teljes összege, a területi
környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének százaléka, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi
járulékok külön törvényben meghatározott része, valamint a települési önkormányzat
bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege képezi. Létrehozása többlet bevétel
mivel ha az önkormányzat nem hoz létre környezetvédelmi alapot, a környezetvédelmi hatóság
által kiszabott bírságok összegének harminc százaléka nem illeti meg. Az önkormányzati
környezetvédelmi alap bevételeinek használatával kapcsolatos egyetlen kikötés, hogy azt
környezetvédelmi feladatok megvalósítására kell elkölteni.
Tennivalók:
-

A természetszerű erdők arányának jelentős növelése,

-

Az akácosok és nemesnyárasok őshonos fafajokkal történő helyettesítése

-

fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása valamennyi erdőben, (ökológiai értelemben
vett gazdálkodási rendszert és a biológiai sokféleség védelmét jelenti)

-

ún. Természetközeli mező és erdőgazdálkodási módszerek, valamint természetkímélő
technológiákat alkalmazása

-

Művelésbe vont gyepterületek visszagyepesítése

-

Gondoskodni kell a természet védelméről szóló 1996. Évi liii. Törvény által védett
„természeti területek” fenntartásáról

-

A gazdálkodás során a jövőben fokozott figyelemmel kell lenni ezekre a szántóföldek
közé ékelődő, kis területű, természetszerű élőhelyekre (vizenyős mélyedések nádasgyékényes foltjai, bokorsorok stb.)

-

Az élővilág sokféleségének megőrzése

-

Ökológiai szempontok és a fenntartható terület és tájhasználati rendszerek kialakítása és
terjesztése

-

Az ökológiai kapcsolatok biztosítása

-

Térségi feladat a kis - sárréten elhelyezkedő természetszerű élőhelyek megőrzése,
ökológiai állapotuk javítása, mivel ezek ökológiai folyosóként kiemelkedő szerepet
töltenek be.

-

Az ökológiai folyosó állapotának javítására, elsősorban a vízfolyás menti növényzeti
sávok kiegészítése, folyamatossá tétele, mivel ez esetben a folyosó eredményesebben
töltheti be szerepét

-

az ökológiai hálózat elemei esetében a zavaró hatások kiiktatására is szükség van. Ez
elsősorban azoknál az ökológiai foltoknál és folyosóknál elengedhetetlen, amelyeket
szinte tökéletesen körülölelnek az intenzív szántók. Ezeken a helyeken az értékes
tájelemek állapotának megőrzését segítené elő az agrokemikáliák használatának
korlátozása

-

A természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatására

-

Ki kell építeni az ezt lehetővé tevő infrastrukturális létesítményeket (tájékoztató táblák
stb.), ezt a célt szolgálhatja a település vagy településcsoport természeti értékeit bemutató
kiadvány

Épített környezet, művi környezet, épített értékek védelme
A települési és épített környezet további fejlesztésének célja és feladata egy kedvező környezeti
állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet
kialakítása és fenntartása, amely a település lakosainak kellemes életfeltételeket biztosít,
valamint turisztikai szempontból pedig jelentős vonzerővel bír.
A település intézményeinek folyamatos karbantartása és lehetőség szerinti fejlesztésük
elengedhetetlen.
A település jelenlegi szerkezete a védendő megtartandó.
Az épített környezet védelmében a következő évek feladata a mennyiségi fejlesztés helyett a
minőségi fejlesztést előtérben tartani. Az esetlegesen felmerülő beépítési igényeket, a jelenlegi
belterületi foghíjtelkeken kell elsősorban kielégíteni.
A jelenlegi rendezett településkép fenntartása, és további fejlesztése szükséges. A

településközpont építészetileg a környezetéhez méltó módon rendezendő.
Mindezen feladatok megvalósítása magas fokú egyéni és közösségi együttműködést kíván,
amelyben az önkormányzat elsősorban szervező és szemléletformáló szerepet töltet be. A
feladatok megvalósításában kezdeményező szerepet játszhatnak a közösség azon tagjai, akik
tevékenységük révén közvetlenül érdekeltek a kedvező települési imázs kialakításában (például a
vendéglátással foglalkozók).
Tennivalók:
-

Településszerkezet védelme

-

Településközpont építészeti rendezése

-

Önkormányzati tulajdonú intézmények fenntartása, felújítása, további fejlesztésük

-

A település lakói, elsősorban az iskolások sportolási lehetőségeinek javítása

-

A helyi lakosság életminőségének javítása valamint az ide látogatók által a településről
kialakított képnek a javítása

-

Zöldterületek fenntartása, fejlesztése,

-

A telephelyeket csak ott szabad engedélyezni, ahol a környező lakosság számára nem
jelentenek sem tényleges, sem potenciális veszélyt, s a környezetet nem zavarják.

-

A lakóházak és a közintézmények esetében egyaránt törekedni kell az
Energia

hatékony és

takarékos

felhasználására (pl. Házak

utólagos

Hőszigetelése, alternatív energiatermelés).
-

A leromlott állapotú lakóépületek felújítása

-

Minimálisan állagmegóvási munkálatok elvégzése javasolt

-

Az építészeti örökség megőrzése érdekében javasolt sort keríteni az épített
Környezet értékes elemeinek helyi védetté nyilvánítására, valamint a védetté nyilvánított
építészeti értékekkel kapcsolatos előírások megfogalmazására (például hagyományőrző
felújítás során alkalmazható építő- tetőfedők, vakolatok anyaga és színe, kerítés anyaga)

-

Véderdősáv telepítési program készítése

Infrastruktúra

Közlekedés

Ahhoz, hogy a település hosszútávon életképes maradhasson mindenképp javítani szükséges a
térségi közlekedési hálózatot, valamint a város közlekedési kapcsolatain!
A településre részlegesen a gyalogos utak hiánya, illetve a meglévők rossz állapota. Ezért
célszerű lenne elkészíttetni egy a települést behálózó gyalogúthálózat tervét.
Cél a kerékpáros turista forgalom településre való bevezetése. A települési kerékpárutat úgy kell
kijelölni, hogy az mind a helyi közlekedés, mind a településre érkező turistaforgalom számára
megfelelő útvonalon haladjon.
A település belső utcahálózatának 20 %- a burkolatlan, illetve sok utca burkolata rossz
állapotban van. A közeljövőben célszerű a város utcáinak 100 % -át szilárd burkolattal ellátni,
illetve a rossz állapotúakat felújítani.
A Békés megyei területrendezési terv közúthálózat fejlesztési tervének több része is érinti
medgyesegyházát, ezért e tervek részét képezik jelen településfejlesztési koncepciónak is. (lásd:
intézkedési javaslatok)
Tennivalók:
- A meglévő térségi kapcsolatokon túl a regionális úthálózat fejlesztése
- A meglévő útvonalak folyamatos karbantartása, tisztítása, ill. Felújítása
- Portalanított utak építése a meglévő földutak helyett, lakossági útépítésekkel
- A külterületi földutak folyamatos karbantartása
- Kerékpárutak építése
- A forgalom akadálymentes áramlására, a balesetveszély és a környezeti hatások
csökkentésére forgalmi rendszabályok (tilalmak, sebességkorlátozás) bevezetése.
- Nagy átmenő forgalom csillapítása,
- Tömegközlekedési lehetőségek javítása
- Gyalogutak, járdák kijelölése és fejlesztése

Közműellátás, környezetvédelem
A település hosszútávú céljai között kell szerepeljen a település összközművesítése, valamint a
kiépült és majdan kiépülő közművek rácsatlakozásainak elősegítése és ösztönzése!
A kiépített csatornahálózatra való folyamatos rákötések támogatandók.
A kiépített gázhálózatra való folyamatos rákötések támogatandók, hogy a jelenlegi fűtési mód
korszerűbb rendszerre váltható legyen.
Tennivalók:
- Szennyezőforrások felszámolása a felszíni vízfolyások és állóvizek védőzónájában
- A tényleges és potenciális szennyezőforrások felmérése és felszámolása
-

szennyvízgyűjtő aknák műszaki állapotának felülvizsgálata,

- A településen keletkező szennyvizek az önkormányzatnak közszolgáltatás keretében kell
megoldania (elszállítását - a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően)
- A települési folyékony hulladék kezelésének környezetvédelmi szempontból elfogadható
módon történő megoldása
- Új mezőgazdasági és ipari üzemek, épületek esetében csak a környezetvédelmi
elírásoknak

megfelelő

szennyvizkezelő

megoldások

engedélyezhetők,

s

ezek

alkalmazását fokozottabban kell ellenőrizni
- Gázhálózati rákötések számának növelése
- Folyamatosan gondoskodni szükséges a belterületi esővíz-elvezető csatorna- és
árokrendszer

karbantartásáról,

tisztításáról

-

Egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása a lakosság számára. (jelenleg a hálózatba
kerülő vízzel előfordultak minőségi problémák, ami rövidtávon is elfogadhatatlan).

-

A lakossági szemléletformálás érdekében fontos feladat az energiatakarékossággal
kapcsolatos

ismeretek

népszerűsítése,

terjesztése,

bemutatása,

(lakossági

fórumokon , szórólapokon)
-

Az energia megtakarítást eredményező beruházásokra pályázati támogatást lehet
szerezni, amely lehetőségekről a lakosságot is tájékoztatni kell.

Hulladékgazdálkodás
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtését az tappe
hulladékgazdálkodási kft. Végzi
A hulladékgazdálkodás során törekedni kell arra, hogy a termelés és fogyasztás során
minél

kevesebb

hulladék

keletkezzen.

A keletkezett

hulladék

elhelyezését

és

ártalmatlanítását úgy kell megoldani, hogy ne veszélyeztesse a környezeti elemek (talaj,
felszíni és felszín alatti vizek, élővilág stb.) Minőségét, s a táj esztétikai adottságait se
befolyásolja negatívan.
A város gazdálkodó nagy mennyiségben használnak fel műanyag fóliákat, ennek
következtében évről évre rengeteg nehezen lebomló műanyaghulladék keletkezik, melynek
tárolása, újrahasznosítása nehézségekbe ütközik, a szervezett gyűjtést nem veszi
figyelembe a gazdálkodók egy része.
Tennivalók:
-

Műszaki védelem nélküli korszerűtlen illegális hulladéklerakó kialakulásának
megakadályozása

-

A kommunális hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentése komposztálással

-

A

keletkező

nagy

mennyiségű

hulladék

fólia

megfelelő

elhelyezése,

újrahasznosítási lehetőséginek vizsgálata
-

Országos szinten fontos feladat a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének
elterjedése

-

a szelektív gyűjtéshez szükséges infrastruktúra és a begyűjtött hulladékok
feldolgozására alkalmas háttéripar megteremtése, ami nem települési léptékű
feladat

-

Országos probléma, hogy a kommunális hulladék közé gyakran veszélyes
hulladékok (pl. Szárazelemek, festékek, akkumulátorok, gyógyszerek). Ezeknek a
háztartási veszélyes hulladékoknak a szelektív gyűjtését mindenképpen meg kell
oldani.

-

Javasolt létrehozni egy hulladékudvart, ahová a háztartási veszélyes hulladékok
elhelyezhetők. A hulladékudvar eredményes működésének feltétele, hogy a
„lakossághoz minél közelebb” legyen elhelyezve, ugyanakkor a veszélyes
hulladékok biztonságos átmeneti tárolását is meg kell oldani (aljzatszigetelés,
kerítés stb.). Egyes összetevők begyűjtését továbbra is szervezett akciók keretében
szükséges végrehajtani, amelyeket a hulladékgyűjtő közszolgáltatást végző céggel
közösen továbbra is javasolt megszervezni.

-

A keletkező szennyvíziszapok környezetkímélő elhelyezése

A környezetbiztonság és környezet tudat
Elsődleges cél a lakosság és környezetbiztonságát garantáló “termelési módszerek és
eljárások” alkalmazása, valamint a biztonságos termelés feltételeinek megteremtése,
biztosítása.
A környezetbiztonsággal kapcsolatos intézkedések döntő része országos és regionális
jellegű. Az önkormányzat feladata annak elősegítése, hogy probléma esetén ezek
eredményesen működjenek települési szinten.
A település vezetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy szükség esetén kitől várhatnak
gyors segítséget, milyen teendőik vannak katasztrófák esetén. A lakosság együttműködését
megfelelő tájékoztatással lehet elérni.
A jövőben minden település esetében fejleszteni és erősíteni kell a lakosság környezeti
öntudatát, környezettudatos gondolkodását.
Tennivalók
-

Környezet és természet védelmi szemléletű oktatás bevezetése

-

Egészségmegőrzés zaj, rezgés és sugárzásvédelem

Az egészséges emberi élet feltételeinek hosszú távú biztosítása és megőrzése.
Az emberi egészség megőrzése és javítása érdekében elsősorban hatékony megelőzésre

van szükség.
Tennivalók
-

Egészségügyi akciók és felvilágosító programok szervezése, a lakosság körében
végzett ismeretterjesztő, tudatformáló tevékenységek

-

Az egészséges életmód fontos velejárója a rendszeres testmozgás

-

Az infrastrukturális feltételek biztosítása a rendszeres testmozgáshoz másrészt a
lakosokat ösztönözni szükséges (pl. Különféle programok)

-

Környezeti zajok, rezgések és sugárzás elfogadható szinten tartása

-

Új létesítmények telepítésénél fokozott figyelemmel kell lenni a zajvédelmi
előírások, határértékek betartására

-

Átmenő forgalom zajcsökkentés - közlekedési megoldásokkal, az út minőségének
javításával

-

Új létesítmények üzembe helyezése során műszeres mérésekkel szükséges
ellenőrizni, illetve igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Az
engedélyezési eljárások során törekedni kell arra, hogy a zaj- és rezgésártalmak
minimalizására már a telepítéskor történjenek intézkedések.

-

A parlagfű visszaszorítása. Lásd: levegőtisztaság

Gazdaság
Az elmúlt évtizedben munkahelyteremtő beruházások (üzemek) helyi letelepítésének
kezdeményezése továbbra is, mint lehetőség megmarad, azonban tényszerűen gondolkodva
a térségből kinövő, ezáltal a későbbiekben is a térségben maradó vállalkozások beindulása
az elsődleges cél.

A gazdaság erősítésének és hatékonyságának emelése érdekében a termelési szerkezet
átalakítása javasolt, amikor is előnyt azok az élenjáró technikák, technológiák kapjanak,
amelyek a környezetvédelmi iparokhoz kapcsolódnak. Segíteni kell az élelmiszerek,
mezőgazdasági alapanyagok feldolgozását célzó vállakozásokat, s ezek közül is élvezzenek
előnyt az ökológiai, biológiai termelésből kikerülő alapanyagok. A kisgazdaságokban
változatos, kiváló, egyedi minőségű termékskála kialakítása legyen a cél.
Medgyesegyháza állandó népességének egyik legfontosabb megtartó ereje a gazdaság

erősítése és fellendítése lehet. Medgyesegyháza továbbra is a mezőgazdaság kell, hogy
húzó ágazat maradjon. Ennek érdekében mindent el kell követni, hogy bevezessük és
kialakítsuk a táj és a talajok hosszútávon is fenntartható használati módját!
Az ipari termelés meghonosítását a város vezetése célul tűzte ki maga elé. Ezért terveik
között szerepel egy jól prosperáló ipari park létrehozása, amelynek infrastrukturális
alapjainak létrehozása folyamatban van. Az optimális helyszín kiválasztása megtörtént.
Kívánatos a helyi hagyományokon alapuló mesterségek visszatelepítése, letelepítése,
felélesztése. A településen kialakuló gazdasági tevékenység is legyen inkább háziipar
jellegű, a környezetet semmiképp sem zavaró tevékenység. Előnyben kell részesíteni a
helyi anyagok, mezőgazdasági termékek feldolgozását, pl.: savanyúságtartósítás, lekvár
főzés, stb. A belterületen természetesen kizárólag kisipari szinten, a környezetet nem
zavaró módon hozhatók létre műhelyek.
A gazdaság szolgáltató jellegűvé alakításának támogatása, a tőkeszegény vállalkozások
számára is újabb kitörési pontokat jelenthet. A helyi viszonyok között hiánypótló, újonnan
induló vállalkozók, iparosok támogatása fontos szempont.
A régióban domináns mezőgazdaság korszerűsítésével, szemléletének változásával (a
gazdasági szerep mellett tájfenntartói szerep is), ill. A támogatási rendszerek (eu) hatására
a vidékre korábban jellemző életforma és gazdálkodás ismét jelentősebb szerepet kap a
jövőben.
A környezetalakítási fejlesztések hozadékaként a városban új gazdasági ágként megjelenő
idegenforgalom (vadászturizmus, tanyaturizmus, „falusi „turizmus, kerékpárturizmus,) a
helyi vállalkozási kedvet is fellendíti, előremutató folyamatokat eredményez (ingatlanárak
növekedése, a kereskedelemben, vendéglátásban növekvő helyi bevételek).

A kertgazdaságok

esetében

törekedni

kell

a biogazdaság meghonosítására

és

alkalmazására. Célszerű együttműködni a biokontroll hungária nonprofit kft.-vel. A
továbbiakban kívánatos megszervezni a felvásárlást és az eladást is.
A helyi gazdasági élet meghatározó szereplője az önkormányzat gazdálkodása és pénzügyi
helyzete. Az üzemeltetett intézményrendszer működését biztosító bevételek összetevői

arányában (helyi bevételek, állami normatív jellegű támogatások, pályázatok útján
megszerezhető pénzeszközök) a normatív jellegű támogatások részaránya nőni fog,
tekintettel az országos (eu-s) vidékfejlesztési politika változására. Az önkormányzati
gazdálkodás elsősorban segítő szerepet tölthet be a város gazdasági életében, stabil
pénzügyi helyzetével és döntéseivel vesz részt a gazdaságfejlesztésben

Tennivalók
-

Környezeti szempontokat figyelembevevő gazdálkodási terv készítése

-

A mezőgazdaságban vetésforgó és talajművelési rendszerek alkalmazása

-

Talajvizsgálatokon alapuló tápanyag gazdálkodási terv készítése

-

Részvétel a nemzeti agrár- környezetvédelmi programban

-

Talaj és természetvédelmi intézkedések elvégzése

-

Helyben termesztett növények feldolgozottsági fokának növelése

-

Zöldségtermesztési, kertészeti növények kultúrjának erősítése, fejlesztése

-

Biogazdálkodás elterjesztése, támogatása

-

Alternatív növények vetésszerkezetbe illesztése

-

Helyi anyagok feldolgozása, helyi hagyományokon alapuló kézműipar fejlesztése,
támogatása

-

Ipari park kialakítása

-

Tercier ágazat meghonosítása és támogatása

-

A mezőgazdasági vállalkozások termelési technológiájának korszerűsítését
szolgáló eszközháttér műszaki színvonalának emelése

-

A mezőgazdasági úthálózat korszerűsítése

-

Meliorált területek rekonstrukciója

Idegenforgalom, turizmus
A településen a turizmus nem meghatározó, a településen nincs szezonálisan tartózkodó
üdülőtulajdonnal rendelkező lakosság, a települési turizmus a vadászat valamint a
kerékpáros túrázók alkalmi itt tartózkodására korlátozódik.
A turizmusfejlesztéssel kapcsolatban, a vadászturizmushoz kapcsolódóan szólnunk kell a
vadászat alapját biztosító vadászható vadállomány helyzetéről. A mezőgazdaság
átalakításával igen szorosan összefügg a vadgazdálkodás átalakítása, fenntarthatóvá tétele.

Az a fajta - valóban fenntartható - vadgazdálkodás, mely az élőhelyfejlesztéseket teszi a
központba egyre inkább teret nyer. (bár ezen a területen is alapos szemléletváltoztatásra
van szükség.) A mezőgazdaság már elkezdődött átalakulása és a további várható
változások egyértelműen kedveznek az apróvad-gazdálkodásnak: csökkenő
vegyszerhasználat, ökologikusabb területhasználat, termékdiverzifikáció és ezek folytán
tisztább, zavartalanabb környezet, természetes, természetközeli térstruktúra. Nyilvánvaló
az apróvadgazdálkodás és az ökológiai hálózat szoros összefüggése az élőhelyfejlesztési
módszereken keresztül (pl: mezővédő erdősávok, mezsgyék, ökotonok, szegélyek, termék
diverzifikáció, ugarok stb.). Nem túlzás azt állítani, hogy a fenntartható vadgazdálkodás az
ökológiai hálózat rehabilitációjának és fenntartásának egyik legfontosabb lehetősége.
Mivel a város területén sok üresen álló tanyaépület található, hasznosításuk egyik
lehetséges módja lehet a felújításuk után az úgynevezett „tanyaturizmus” helyszíneként
való felhasználásuk.
Tennivalók
-

Igényes és vonzó településkép kialakítása,

-

Táji értékek bemutathatóságának biztosítása, bemutatása (kiadványok készítése)

-

Kistérségi programokhoz, regionális programokhoz való kapcsolódás

-

„falusi” turizmus meghonosítása

-

Ökoturizmus meghonosítása

-

Vadászturizmus fejlesztése

-

Kerékpár turizmus fejlesztése

-

Kerékpáros turizmus kialakítása

-

Sportolási lehetőségek bővítése

-

Marketingtevékenység, a szomszédos településekkel összefogva

-

Szálláshelyek kialakítása

-

Kiegészítő szolgáltatások szervezése

-

Információs

iroda

létrehozása

a

művelődési

tevékenységgel
-

Településmenedzser kinevezése

Régészeti kutatások kiterjesztése a helyi kunhalmokra

házban,

programszervezői

Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbszámított
adat), fő
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A lakónépéssség alakulásán megfigyelhető, hogy a 2000. Évi 4130 főhöz képest, a
településen élők száma 2015. Évre alaposan megfogyatkozott, 3527 fő volt az itt lakók
száma. Egy kisebb növekedés volt tapasztalható 2010 és 2011 között, de ez csak időszakos
javulás volt. Ez a csökkenő tendencia félő, hogy egyre nagyobb méreteket fog ölteni.

Lakónépességből a 15-64 évesek aránya az év végén (%)
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Medgyesegyháza

A lakónépesség 15 és 64 évesek aránya 2015. Év végén Medgyesegyháza tekintetében
elmondható, hogy igazodik a magyarországi és megyei adatokhoz, és a mezőkovácsházi
járás településeihez képest pedig pár tizeddel jobb eredményt mutat.

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek aránya az év végén (%)
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Medgyesegyháza

Lakónépesség tekintetében, a 65 év feletti lakosság arányát tekintve jól látható, hogy 2014
és 2015 évhez képest körülbelül két tizedes növekedés tapasztalható Medgyesegyháza
tekintetében, ami nagyjábból igazodik az országos és megyei adatokhoz.

Állandó népesség száma (fő)
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2000 és 2015 között az állandó népesség száma Medgyesegyházán 534 fővel csökkent. A
tendencia 2005 és 2006 között mutatott emelkedést, de ez csak átmeneti javulás volt.

Népességszám-csökkenés az előző évhez képest
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A diagrammból jól kivehető, hogy Medgyesegyháza népességszámának csökkenése az
előző évekhez viszonyítva egyedül a 2007-es évben mutatott növekedést. A többi évben,
2001 és 2015 között folyamatos csökkenés tapasztalható.

Állandó lakónépességből a 0-14 évesek száma
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A 0-14 évesek száma Medgyesegyházán, az állandó népesség számához képest 2000 és
2004 között 600 főt tett ki, ám ez a szám folyamatosan csökken, és ez a szám adat 2015-re
már csak 488 fő.

Állandó népességből a 15-17 évesek aránya (%)
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Békés megye

Medgyesegyházán, az állandó népesség számához képest ha megvizsgáljuk a 15-17 éves
lakosságát százalékos arányban, 2000 és 2015 között, akkor látható, hogy ebben a
korosztályban növekedés figyelhető meg. 2013 és 2015 között jobb mutató számokat
látunk Medgyesegyháza tekintetében, mint a magyaroszági adatok, vagy a megye és a járás
többi települései kapcsán.

Állandó népességből a 15-59 évesek száma (fő)
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Ha a 15-59 évesek számát vizsgáljuk az állandó népességből Medgyesegyháza
viszonylatában, akkor látható, hogy a település lakosságának nagyobbik részét ez a
korosztály alkotja, és csökkenő számaik jól követik a népesség csökkenő tendenciáját.
Állandó népességből a 18-59 évesek aránya (%)
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Békés megye

A 18-59 évesek aránya, az állandó népesség tekintetében magyarországon, 2000 és 2008
között 60% körül alakult. Ez az adat Medgyesegyházán jóval ingadozóbb, és 57-56%
között mozog 2000. Év és 2015 között.

Állandó népességből a 60-x évesek száma (fő)
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Állandó népességből a 60-as éveibenjáró lakosok száma, 2000 és 2015 között ingadozó,
hiszen 2000 és 2003 között emelkedett, ezután csökkent, egészen 2008-ig, amikor is a
legalacsonyabb számot érte el (962 fő) ezután ismét emelkedés figyelhető meg, 2013-ban
pedig ismét csökkenés, de nem éri el a 2008. Évi értéket. 2015. Évben 990 főt tesznek ki a
60-as éveikben járó lakosok, a teljes népességből Medgyesegyházán.

Állandó népességből a 60-x évesek aránya (%)
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Állandó népesség tekintetében a 60-as éveikben járó lakosok száma Medgyesegyházán, jol
követi az országos és megyei görbét.
A népesség korösszetétele
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0-14 évesek

15-59 évesek

60 éves és idősebbek

Medgyesegyházán az állandó népesség legnagyobb részét a 15-59 éves lakosság teszi ki,
míg a legkisebb rész pedig a 0-14 éves lakosság.

Élveszületések és halálozások száma
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Élveszületések száma (fő)

Halálozások száma (fő)

A 2000. Év és 2015. Év között Medgyesegyházán jól látható, hogy a születések száma
jóval elmarad a halálozások számához képest.

Természetes szaporodás/fogyás diagramja
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Medgyesegyházána a természetesen szaporodás és fogyás tekintetében elmodnahtó, hogy
2000. Év és 2015. Év között egyértelműen a fogyás tapasztalható. 2013. Évben érte el a
negatív csúcsot, mikor is -50 volt ez a szám.

Lakásállomány, közművesítés
Lakásállomány (db)
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A lakásállomány száma Medgyesegyházán, 2001 és 2010 között kiegyensúlyozott volt és
csak 5 darabbal csökkent. 2010 és 2011. Év között volt egy nagyobb csökkenés,
számszerűen 42 – de azóta ismételten egy kiegyensúlyozott tendencia látszik beállni.
Épített lakások száma
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Mezőkovácsházai járás

Járás városainak átlaga

Medgyesegyháza

Medgyesegyházán az épített lakások számának adata összességében elmarad mind a
mezőkovácsházi járás és a járás városait tekintve, 2015. Évben sem a járásban, sem azok
városaiban (ahogyan Medgyesegyházán sem) nem történt új ingatlan építése.

A lakások szobáinak száma szerintimegoszlása 2015-ben
változás)
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Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
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Békés megye

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Medgyesegyháza jobb
arányokat produkál a megye és a magyarországi adatokhoz képest, 95% feletti aránnyal.

Egy lakásra jutó gázfogyasztók száma (db)
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Mezőkovácsházai járás

Járás városainak átlaga

A gázfogyasztók aránya, egy lakás tekintetében Medgyesegyháza elmarad a Békés megyei
átlagtól. Járás városait tekintve viszont magasabb szám figyelhető meg, és ugyan ez igaz
magyaroszági adatok tekintetében is.
A helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből egy lakosra jutó iparűzési adója (1000
ft)
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Békés megye

Az egy lakosra jutó iparűzési adó tekintetében Medgyesegyháza jóval elmarad a
magyarországi és a járási adatokhoz képest.

Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége
(1000kwh)
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Járás városainak átlaga

Békés megye

Villamos energiafelhasználás tekintetében jól látható, hogy Medgyesegyháza kevesebbet
használ fel, egy főre levetítve, mint a magyarországi és járás többi településén.

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a lakásállományhoz
viszonyítva
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Az ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a lakásállományhoz viszonyítva,
megállapítható, hogy Medgyesegyházán 2001. Év és 2010 között lassan 97% fölé csúszott,
míg 2011-ben kiugróan magas 99,6%-ot ért el. Ezután 94,8%-ra csökkent, és 2015. Évig
ismét lassú emelkedés tapasztalható.

Oktatás
Óvodai férőhelyek száma gyógypedagógiai neveléssel együtt (db)
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Az óvodai férőhelyek száma 2001 és 2007 között 147-ről 170-re emelkedett, majd 2009-re
140-re csökkent, és 2012-től pedig stagnál 150 db-bal.
Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)
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Medgyesegyházán az óvodába beírt gyermekek száma 2001 és 2005 között emelkedett,
132 főről 151-re, majd inagdozó évek következtek, és 2015-re ez a szám csupán 125 fő.

Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő)
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Békés megye

2001 és 2008 között Medgyesegyháza alul maradt a Békés megyei adatoknak, de 2009-től
kezdve jobb adatokkal bír a település az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások tekintetében
a járás óvodáit tekintve.
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)
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Az általános iskolai tanulók számát tekintve Medgyesegyházán, 2004 és 2010 között
növekedés látható ( 331-ről 424-re emelkedett) ezután pedig egy lassú csökkenés látható.
2015. Évi adat alapján ez a szám, a település tekintetében 327 fő.

- középiskolák száma  nincs középiskola
- nappali tagozatos középiskolai tanulók száma  nincs
- nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevők száma  nincs

Általános iskolában tanuló 1-4. Évfolyamosok száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
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Az első és negyedik évfolyamosok száma növekedett egészen 2010-ig, majd számuk
csökkent.

Általános iskolában tanuló 5-8. Évfolyamosok száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
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2007 és 2010 között az 5-8. Évfolyamosok száma emelkedett (164-ről 215-re), majd
csökkenés után most viszonylagos nyugvó pont tapasztalható, 183 fővel.

Egy házi-és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma
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Magyarország

Mezőkovácsházai járás

Járás városai

Békés megye

Az orvosra jutó számokat nézve jól látható, hogy 1393 és 1258 fő között mozgott 2013-ig.
2013-ban megemelkedett ez a szám 1860-ra. A Békés megyei számok 1600 körül
alakulnak.
Önkormányzati gazdálkodás
A helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az iparűzési adó (1000 ft)
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Az iparűzési adó bevételének aránya 2006 és 2008 között növekedett, majd a 2009 évi
csökkenés után emelkedést tapasztalható 2011. Évig.

Egy állandó lakósra jutó helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az iparűzési
adó (1000 ft)
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Az adóbevételből, az egyfőre jutó iparűzési adó mértéke elmarad a magyaroszági
adatokhoz képest, viszont közel azonos mértékű a mezőkovácsházi járáshoz viszonyítva.
Egy állandó lakósra jutó helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az
idegenforgalmi adó (1000 ft)
Medgyesegyházának nincs.
Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma (db)
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A regisztrált kft-k száma folyamatos emelkedést mutat, egyedül 2014-ben volt csökkenés.
2000-hez képest szembe ötlő a növekedés (12-ről, 42-re)

Regisztrált betéti társaságok száma (db)
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A bt-k száma másképpen alakul már, mint a kft-k száma. Itt 2003-ig egy növekedés
tapasztalható, ezután pedig csökken a számuk, és 2014. Évre – 2010-hez képest 11-el
kevesebb a regisztrált betéti társaságok száma.

Regisztrált önálló vállalkozók száma (db)
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Önálló vállalkozók száma alacsony növekedést mutat 2000 és 2007 között, viszont 2008-ra
számuk ugrás szerűen megnövekszik 1079-re, és 2015-re ez a szám 1167 db.
Regisztrált egyéni vállalkozók száma (db)
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Az egyéni vállalkozók száma 2008 és 2012 között 114-ről 104-re csökkent, majd újra
növekedésnek indult. Számuk 2015. Évre 108.

0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - gfo'11 (db)
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1-9 fős regisztrált vállalkozások száma - gfo'11 (db)
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Az egy és kilenc fős regisztrált vállalkozások száma csökkent 2011. Évhez képest. 984 dbról 2015-re már csak 913-ról tudunk.

10-19 fős regisztrált vállalkozások száma - gfo'11 (db)
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A tíz és tizenkilencfős regisztrált vállalkozások tekintetében nem mondható el nagy
változás, 2011-hez képest, amikor is Medgyesegyházán 5 darab ilyen vállalkozásról
tudtunk, 2015-re 4 db-ról tudunk.

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
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Az álláskeresők száma, 2009-ben tetőzött a legmagasabban 368 fővel, és 2010-től pedig
csökkent, míg 2015-re 150 főre csökkent.

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
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A 180 napon túli nyilvántartott állas keresők száma Medgyesegyházán ingadozó számokat
mutat, egészenn 2010-ig. 2010-től egy folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg

3. Anti-szegregációs program
Medgyesegyháza városi önkormányzat, a dél-Békés mezőgazdasági termelőiért
közhasznú alapítvány és a Békés megyei önkormányzati hivatal közös konzorciumot
alkotva közös projektet valósít meg „összefogással Medgyesegyháza társadalmi
integrációjáért”, mely projekt a szegregátumok felszámolását célozza.

A top-521-15-bs1-2016-00007 projekt keretében elkészült közösségi beavatkozási terv
(továbbiakban: kbt) funkciója, hogy az anti-szegregációs programot részletesen bemutassa,
megvalósíthatóságát elemezze, a lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket
segítse.
Jelen fejezet célja, hogy a megfelelő alapot szolgáltasson a projekt megvalósítási
időszakára a projektmenedzsment és a szakmai vezetés számára. A kbt tartalmazza a
célterület bemutatását, a tevékenységek szakmai tartalmát és tervezett költségét, továbbá
kockázatértékelési, válságkezelési módokat is megfogalmaz. Fontos, hogy a projekt sikeres
megvalósításához a projektcélok elérése és az indikátorok teljesítése szükséges az
együttműködő partnerekkel történő szoros együttműködésben.

A partnerek vállalták, hogy a hozzájuk rendelt feladatokat maradéktalanul teljesítik a
projekt megvalósítási ideje alatt.
A projektcélok összhangban állnak az európa 2020 stratégia és a széchenyi 2020
program jövőképével. A projekt célja új esély biztosítása Medgyesegyháza leszakadó
területein élők számára.
A projektcél elérését két pillérre épülő rendszeren keresztül kívánják elérni a partnerek.
A projekt két átfogó célt fogalmaz meg, melyek egymást erősítve, a szinergiákat
kihasználva képesek elérni a kitűzött célt. A célok egyenrangúak, ugyanakkor más súllyal
és szemlélettel járulnak hozzá a pályázat sikerességéhez. A pályázat gerincét az első pillér
a rejtett társadalmi potenciál kiaknázása biztosítja, míg a kettes pillér ennek kereteit
szolgáltatja.
Az első átfogó cél: a rejtett társadalmi potenciál kiaknázása, a második átfogó cél:
életteli és integrált városi környezet kialakítása.
A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása átfogó cél az alábbi specifikus célok
teljesítésével érhető el:
- elérhető közszolgáltatások fejlesztése
- önállóság és proaktivitás ösztönzése
- értékrend formáló programok
- testi-lelki harmónia elérése
Az életteli és integrált városi környezet kialakítása átfogó cél az alábbi specifikus célok
teljesítésével érhető el:
- széles körű együttműködés biztosítása
- dinamikusan pezsgő közösségi élet megteremtése
- fejlesztési koncepciók kidolgozása

A projekt sikeres megvalósításának hatásai:
- a társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok mérséklődnek.
- a foglalkoztatási esélyek nőnek.
- csökken a hátrányos helyzetű személyek elkülönülése:
- a leszakadó társadalmi csoportok emelkedése.
- rendezvények megvalósításán keresztül közösség formálódik.
- a célcsoport integrálódik a társadalomba.

- a tanácsadásokon való részvétel és az egyéni fejlesztési tervekben foglaltak hatására a
szociális problémák javulnak.
A projektben vállalt indikátorok teljesítése a megvalósítási időszak alatt biztosított, a
vállalás a pályázati felhívással összhangban van:
•

A helyi társadalmi akcióba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma: 235 fő

•

Szociális város-rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma:
23 fő

•

A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az
akcióterületen: 10 fő

•

Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 140 fő

A projekt elvárásként műszaki szakmai eredményeket is megfogalmaz, amelyek
teljesítése kötelező:
1.) Az önállóság és proaktivitás ösztönzése érdekében 78 alkalommal valósulnak meg
programelemek:
•

Tudásbázis: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

•

Életpálya műhely: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

•

Adj lehetőséget magadnak: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

•

Konyhakerti praktikák: 24 alkalom, 1 alkalom 15 fő, összesen 360 fő.

2.) Testi-lelki harmónia elérése érdekében 21 alkalommal valósul meg programelem:
•

Tudj meg többet az egészségedről: 3 alkalom, 1 alkalom 30 fő, összesen 90 fő.

•

Biztosítékunk az egészség: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.

3.) Széleskörű együttműködés biztosítása érdekében készül 1200 darab plakát, 2400
darab szórólap, 720 darab kiadvány, valamint 12 alkalommal ülésezik a támogató csoport
és 2 alkalommal lakossági fórumot rendeznek.
4.) Dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése érdekében megvalósul:
•

Vitalitás napja: 4 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 600 fő.

•

Gondolatébresztő a környezetért: 3 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 450 fő.

A konzorciumvezető kezdeményezésére az akcióterület kibővült Bánkút teljes
területével.
A szegregátumban élők szemléletformálása mellett fontos, hogy a leromlott
lakókörnyezet rehabilitálásra kerüljön, az ott élők megfelelő komfortos lakóingatlanokba
kerüljenek, ezért az anti-szegregációs program keretében Bánkút és Lászlótelep
szegregátumból kívánunk hátrányos személyeket beköltöztetni a városközponti és az
antiszegregációs akcióterület II. Beavatkozási helyszínekre, ahol új, a modern kor igényeit
kielégítő önkormányzati tulajdonba kerülő szociális bérlakásokat hozunk létre. A
beavatkozási helyszín a Damjanich utca; Deák Ferenc utca; Dózsa György utca; Moravszki
utca; Petőfi utca; Hősök utca; Kossuth tér által határolt terület. Az akcióterületen
felhagyott romos lakóépületek bontásra kerülnek, a terület pedig új funkciót kap. Emellett
közösségi

teret

alakítunk

ki,

illetve

egyéb,

a

hátrányos

helyzetű

személyek

életkörülményeit, a közbiztonságot javító, illetve a szegregáltságot megszüntető
intézkedéseket hajtunk vére.

A megvalósítást szolgáló beavatkozások
Ebben a fejezetben a város középtávú céljait segítő fejlesztési elképzeléseket,
programokat foglaljuk össze.

Olyan beavatkozások kapnak helyet a bemutatásban,

amelyek elsősorban önkormányzati akaratból, döntéssel nyertek forrást, másodsorban a
pályázó szervezetek, ill. A megvalósulási helyszínek kötik a városhoz a fejlesztési terveket.
A fejlesztési projektek közül az időbeli aktualitást tekintve a megvalósítási szakaszban
álló, ill. A támogatói döntéssel rendelkező pályázatokból megvalósuló beavatkozások
szerepelnek a bemutatásban.
A stratégia elkészítésének célja, hogy a jövőben felmerülő fejlesztési igények és
megtervezésre kerülő beavatkozások illeszkedjenek a város középtavú fejlesztési céljaihoz.
A beruházások hatékonysága érdekében a már megvalósult vagy folyamatban lévő
beavatkozásokkal összeegyeztetett módon, esetleg azokat kiegészítve irányuljanak a
megfogalmazott célok elérésére.
A stratégiának nem célja az egyes fejlesztéseket részletekbe menően feltárni és
bemutatni, ugyanakkor a célok kifejtésével és a helyszínek meghatározásával áttekintő
képet nyújt Medgyesegyháza infrastrukturális és társadalmi fejlesztési irányairól, terveiről.

A stratégia a beavatkozások szempontjából akcióterületi projekteket, kulcsprojekteket és
egyéb projekteket különböztet meg. Az egyes fejlesztések kategorizálása a szerint történt
meg, hogy azok megvalósulása a középtávú célok megvalósulását milyen mértékben segíti,
ill. Hiányuk esetén akadályozza.
Akcióterületi projektek: olyan – egybefüggő vonallal – körülhatárolt terület, amelyen
belül a megvalósuló beavatkozások szinergikus hatást fejtenek ki egymásra, segítik
egymás megvalósulását, ill. Hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára
megfogalmazott célok mentén kerülnek megvalósításra.
Kulcsprojektek: azok a projektek tartoznak a kulcsprojektek kategóriába, amelyek
megvalósítása nélkül a város középtávú céljai nem vagy csak részlegesen lennének
megvalósíthatók.

Gyakran
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feltétele

a
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beavatkozások tervezésének, ill. megvalósításának, így nagymértékben járulnak hozzá a
településfejlesztéshez.
Egyéb projektek: olyan projektek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek a fenti
kategóriákban nem kaphatnak helyet, mert megvalósulásuk nem köthető egy-egy területhez
(pontszerűek vagy éppen a város egészét lefedik). Továbbá a megvalósulásuk kimenetele
ugyan pozitív hatással bír a város jövőképére, ugyanakkor nem olyan meghatározó, amely
nagy mértékben befolyásolná a középtávú célok elérését.
(hálózatos projektek – amelyek több egymáshoz kapcsolódó projektelemből állva a
város egészére vagy jelentős részére kiterjednének – a stratégia készítésekor nem állnak
fenn. Az ilyen típusú fejlesztéseket, mint az ivóvízhálózat rekonstrukciója, vagy a
szennyvízhálózat kiépítése és bővítése, a város megvalósított. A területhez kapcsolódó
további fejlesztési tervek nem készültek.)

Akcióterületek kijelölése, lehatárolása

Medgyesegyháza a településfejlesztési tervek területi és funkcionális elkülönítése
során öt akcióterületet jelölt ki a 2014-2020 fejlesztési időszak beavatkozásait
csoportosítva. Az akcióterületek kijelölése a középtávú célok megvalósítását segítő, már –
legalább – projektötlettel rendelkező fejlesztési tervek megvalósulási helyszínei alapján
történtek.

Akcióterületek:
1. Városközpont akcióterület (at1)
2. Gazdaságfejlesztési akcióterület (at2)
3. Anti-szegregációs akcióterület i. (at3)
4. Anti-szegregációs akcióterület ii. (at4)
5. Útfejlesztési akcióterület (at5)

Az akcióterületek elhelyezkedését és területi kiterjedését térképen ábrázoltuk. Az
akcióterületek határai a megvalósulás és tervezés alatt álló projektek konkrét terveinek
megfelelően tovább módosíthatók.
Térkép – város egésze
Az akcióterületek lehatárolásának figyelembe vettük a meglévő projektötletek
javaslatait, az adott területhez tartozó funkciók és a kapcsolódó beavatkozási elképzelések
összefüggéseit.

1. Városközpont akcióterület (at1)
A városközpont akcióterület jelentős átfedésben van Medgyesegyháza központi
városrészével, azonban annak határain valamennyi irányba túlnyúlik. A két terület közötti
különbségek közül a leginkább meghatározó, hogy az akcióterület határai átnyúlnak a a
vasútvonallal határolt keleti városrészbe, továbbá kiterjednek a sporttelep területére annak
közösségi szerepe okán.
A városközpont akcióterületről elmondható, hogy magába foglalja a város legtöbb
közintézményét, közösségi tereit, továbbá itt koncentrálódik a legtöbb helyben elérhető
szolgáltatás is. A centrumhoz kapcsolódó funkciók sokasága figyelhető meg ezen a
területen, így a beavatkozások jelentős része is erre az akcióterületre koncentrálódik.

Medgyesegyháza_városközpont

2. Gazdaságfejlesztési akcióterület (at2)
Medgyesegyháza nyugati városrészéhez közel, külterületi részen indokolt a korábban
már megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódva gazdaságfejlesztési akcióterületet kijelölni,
amely közép- és hosszú távon határozhatja meg a gazdasági tevékenysége letelepedését,
fejlődését. Az elmúlt időszakban az akcióterületet körülhatároló területen elsősorban a
város

mezőgazdasági

jellegéhez

kapcsolódó

fejlesztések,

illetve

a

kapcsolódó

kereskedelmi tevékenységek telepedtek meg ezen a területen. Az akcióterület
megközelíthetősége – a mezőkovácsházi járást a megyeszékhellyel összekötő út közvetlen
szomszédsága –, a közművek elérhetősége, a korábbi fejlesztési igények indokolják a
terület hosszú távú iparterületté minősítését, és a gazdasági fejlesztéseknek való helyszín
biztosítását.
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3. Anti-szegregációs akcióterület i. (at3)
A városfejlesztési célok között kiemelt szerepet kapott a település lakosságán belül
leszakadó rétegként megjelenő, szegregátumban vagy szegregációval veszélyeztetett
területen élő népesség. 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.
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4. Anti-szegregációs akcióterület ii. (at4)
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.
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5. Útfejlesztési akcióterület (at5)
Medgyesegyháza jellemzően mezőgazdasági profilú kisváros, így meghatározó a
lakosság által végzett mezőgazdasági tevékenység, amely a város környék tanyákra és
mezőgazdasági telepekre koncentrálódik. Az ágazatban a szántóföldi növénykultúrák
mellett jelentős hányadot tesz ki a hajtatásos (fóliás) növénytermesztés, és különösen
meghatározó a dinnyetermelés. A mezőgazdasági munkák elvégzése, a termeléshez
kapcsolódóan a szállítás, kereskedelem feltétele, hogy a vonatkozó területek jól
megközelíthetők legyenek, ezért kapott szerepet a középtávú célok között a külterületi
útfejlesztés. A stratégiában meghatározott útfejlesztési akcióterület a város északi oldalán
biztosít beavatkozási lehetőséget a mezőgazdasági termőterületek és nem utolsó sorban a
tanyák jobb elérhetősége érdekében.

A stratégia külső és belső összefüggései
Külső összefüggések
A terület és településfejlesztési eszközök, a rendezési eszközök, valamint az ágazati
fejlesztési dokumentumok különböző szintjeit, típusait és hierarchiáját, egymással való
kapcsolatát, valamint az ITS a tervrendszerben elfoglalt helyét a következő ábra
szemlélteti. A rendszerben minden alacsonyabb szintű terv célrendszerét a felette lévő,
magasabb szintű terv vagy tervek célrendszerének figyelembe vételével, azokkal
szinkronban alakítja. Az alacsonyabb szintű tervek egyre konkrétabban dolgozzák ki a
kitűzött célokhoz vezető részletes megoldásokat.
Jelen stratégia készítéséhez szorosan kapcsolódó megalapozó vizsgálat részletekbe menően
vizsgálja az ITS illeszkedése szempontjából nélkülözhetetlen terület és településfejlesztési,
illetve rendezési dokumentumokat. Az ITS célrendszere a megalapozó vizsgálatban
szereplő
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alapozva

került

kidolgozás

Illeszkedés az eu 2020 tematikus célkitűzéseihez
Az eu 2020 stratégia (az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása
érdekében kijelölt 2014-2020 közötti európai uniós kohéziós politika 11 tematikus
célkitűzést jelölt ki:
•

Tc1: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;

•

Tc2: az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének és
használatának terjesztése, minőségük javítása;

•

Tc3: a kkv-k, (az emva esetében) a mezőgazdasági, illetve (az etha esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat fejlesztése;

•

Tc4: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés támogatása
minden ágazatban;

•

Tc5: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;

•

Tc6: a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;

•

Tc7: a fenntartható közlekedés előmozdítása és a hálózati infrastruktúrák javítása;

•

Tc8: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;

•

Tc9: a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;

•

Tc10: befektetés az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő
beruházás a készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében;

•

Tc11: a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és hatékonyságának
javítása.

Az erfa beruházásai mind a 11 célt támogatják, de a beruházás fő prioritásait az 1-4. Cél
képezik. A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.

Az ITS

keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az eu tematikus célkitűzései és a beruházási
prioritások az alábbi ábrán kerül szemléltetésre.

A tematikus célok és az EU tematikus céljainak kapcsolata
ITS tematikus célok

T1. Az épített és
természeti értékeinek
megőrzése és
megújítása, a
településen élők
életminőségének
javítása

Kapcsolódó eu tematikus
célok

Kapcsolódó eu beruházási
prioritások

Tc6: a környezet megóvása
és védelme és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása

C) a természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme,
elősegítése és fejlesztése
E) a városi környezetfejlesztést, a
városok
megújítását,
a
rozsdaövezetek helyreállítását és
szennyezés-mentesítését és a
légszennyezettség csökkentését
célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési
intézkedések
támogatása
G) az erőforrás-hatékony
gazdaságra való ipari átállás
támogatása, a zöld növekedés, az
ökoinnováció és a környezeti
teljesítményirányítás a köz- és a
magánszektorban történő
előmozdítása

T2. A város gazdasági
szerepkörének erősítése
és ezzel párhuzamosan
a foglalkoztatottak
számának és képzettségi
szintjének növelése

Tc11: a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi
kapacitásának és
hatékonyságának javítása.

-

Tc3: a kkv-k, (az emva
esetében) a mezőgazdasági,
illetve (az etha esetében) a
halászati és akvakultúraágazat fejlesztése;

A)
a
vállalkozói
szellem
előmozdítása, különösen az új
ötletek
gazdasági
hasznosításának megkönnyítése,
valamint új cégek alapításának –
többek
között
üzleti
inkubátorházak
segítségével
történő – ösztönzése;
B) a kkv-k számára új vállalati
modell
kidolgozása
és
megvalósítása;
C) a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek

megteremtésének és bővítésének
támogatása;
D) a kkv-k abban való segítése,
hogy növekedni tudjanak a
regionális,
nemzeti
és
nemzetközi piacokon, és hogy az
innovációs folyamatokban részt
tudjanak venni
Tc8: a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása

A)
üzleti
inkubátorházak
létrehozásának
támogatása,
valamint az önfoglalkoztatás, a
mikro vállalkozások és a
cégalapítás beruházásokkal való
támogatása;
B)
a
foglalkoztatás-barát
növekedés elősegítése a saját
belső potenciál kifejlesztése által,
az adott területeket érintő területi
stratégia részeként, beleértve a
hanyatló ipari régiók átalakítását,
valamint az egyes természeti és
kulturális
erőforrások
fejlesztését, illetve az ezekhez
való hozzáférhetőség javítását

Tc9: a társadalmi
befogadás előmozdítása és
a szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés elleni
küzdelem

A) a nemzeti, regionális és helyi
fejlődést szolgáló egészségügyi
és szociális infrastruktúrába
történő beruházás, az egészségi
állapotbeli
egyenlőtlenségek
csökkentése,
a
társadalmi,
kulturális
és
rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés megteremtésével a
társadalmi
befogadás
előmozdítása,
valamint
az
intézményi szolgáltatásokról a
közösségi alapú szolgáltatásokra
való átállás;
B) a városi és vidéki területeken
élő, rászoruló közösségek fizikai
rehabilitációjának,
valamint

gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása;
C) a szociális
támogatása;
Tc10: befektetés az
oktatásba és a képzésbe,
többek között a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése az élethosszig
tartó tanulás érdekében

vállalkozások

Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióhoz való illeszkedés
2014. Januárban (1/2014 (i.3) ogy. Határozattal elfogadott országos fejlesztési és
területfejlesztési koncepció (továbbiakban: oftk) négy hosszú távú, átfogó fejlesztési célt és
ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat
területi célt fogalmaz meg. Az koncepció kiemelt jelentőséggel kezeli a vidéki térségek,
települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását,
beleértve a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket.
Szakpolitikai célok:
•

Versenyképes, innovatív gazdaság

•

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése

•

Gyógyító magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság

•

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, k+f+i

•

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom

•

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

•

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme

Területi célok:
•

Az ország makro-regionális szerepének erősítése

•

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat

•

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése

•

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése

•

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése

•

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

Medgyesegyháza célrendszerében majdnem mindegyik szakpolitikai célmeghatározás
visszaköszön, a helyi adottságokra adaptált formában. A város a gazdaságra épít, beleértve
a kertészet, amely helyi hagyományokkal rendelkezik. A hagyományokhoz fűződő ismeret

és életvitel népszerűsítésével, a természeti gondolkodásmód szorgalmazásával elősegíti a
természet megőrzését és a termőfölddel való fenntartható gazdálkodást.
A területi célok közül a legjellemzőbb és legfontosabb vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése, amely a célrendszer egészében érvényesül. Medgyesegyháza
népességszámának csökkenése összefügg a vidék kedvezőtlen jövedelmi viszonyaival és a
személyes fejlődés korlátozott lehetőségeivel. A stratégia elsősorban a gazdaságfejlesztést
és a társadalom megerősítését tűzte ki. Medgyesegyháza közúti közlekedés szempontjából
hátrányban van a gyorsforgalmi úthálózatait tekintve, ezt a gyengeséget csak országos
szintű döntések tudják helyrehozni.
A város stratégiájának tematikus céljai - és azok megvalósítása érdekében tervezett
fejlesztések - egyformán hozzájárulnak az oftk területi célkitűzéseihez. Az oftk
szakpolitikai és területi céljait és Medgyesegyháza ITS-ben szereplő tematikus céljainak
összehangolását a következő táblázat szemlélteti.

Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
Gyógyító magyarország, egészséges
társadalom, egészség- és
Kreatív tudástársadalom, piacképes
készségek, k+f+i
Értéktudatos és szolidáris
öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és
biztonság

T1. A város épített és természeti
értékeinek megőrzése és megújítása, a
településen élők életminőségének
javítása
+
+
+
+
+
+

T2. A város gazdasági szerepkörének
erősítése és ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése
+++

+++
++
+
Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia
+++
+++
+++
+++
+++

Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése

+
++
++
+++
+
++

+++
+
++
+
++
++

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és
mobilitás biztosítása

Szakpolitikai célok
Területi különbségek csökkentése,
térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés elősegítése

Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése

+++

A többközpontú térszerkezetet
biztosító városhálózat

+

Az ország makro-regionális
szerepének erősítése

ITS tematikus célok
Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata,

Versenyképes, innovatív gazdaság

Az ITS illeszkedése az oftk szakpolitikai és területi céljaihoz
Területi célok

Illeszkedés Békés megye területfejlesztési dokumentumaihoz és az egyéb helyi
fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat
Békés megye jelenleg hatályos területfejlesztési dokumentumai a 2014-2020-as
támogatási időszakra való felkészülés során kerültek elfogadásra.
•

Békés megye területfejlesztési koncepció - 3/2014. (ii.14) kgy határozattal;és a

•

Békés megye területfejlesztési program – 81/2014 (ix.9.) Kgy határozattal került
elfogadásra.

Békés megye területfejlesztési koncepciója
Békés megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója négy stratégiai célt és
négy prioritást nevesít. A Medgyesegyháza és térsége szempontjából jelentős célok a város
stratégiai célrendszerében is megjelennek:
•

Értékalapú gazdaságfejlesztés: Medgyesegyháza az új vállalkozások letelepedése
érdekében ápolni igyekszik a helyi gazdálkodási hagyományokat, valamint
értékekre nyitott, érdeklődő társadalmat próbál fejleszteni. A humán-erőforrás
felkészültségét az intézményhálózat fejlesztésével igyekszik elérni.

•

Térségi brandek fejlesztése: a város elsősorban a kertészeti tevékenység által
előállított minőségi élelmiszer, kifejezetten a dinnyefélék termesztésével járul
hozzá.

•

A társadalmi, gazdasági kohézió erősítése ugyan főleg a megye perifériáin
értelmezett, azonban Medgyesegyháza kapcsolódik a célhoz, a közös értékek
felismerését célzó érdekérvényesítés menedzselésével.

•

A gazdasági struktúra megújítása tekintetében Medgyesegyháza a térség
gazdasági életének egyik fontos szereplője. A stratégiában megcélzott gazdaságerősítő programok segíthetik a térség felzárkózását. A megye térszerkezetének
továbbfejlesztése összhangban van Medgyesegyháza stratégiai szándékaival. A
közúti-vasúti elérhetőség javítása és a határon átnyúló kapcsolatok erősítése is a
célok közt szerepel.

•

A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése a város stratégiájának
célrendszerében elsősorban horizontálisan érvényesül, részarányát tekintve az
egyik legnagyobb forrás-felhasználású területe a dokumentumnak.

•

Az emberi erőforrás fejlesztése a város t2 tematikus céljával egyezik meg: a
fejlettebb oktatási, egészségügyi és szociális intézményrendszer, illetve az
összetartóbb, értékekre nyitottabb társadalom létrehozása egyértelműen elvezet az
emberi erőforrás fejlődéséhez.

Békés megye jövőképe: „Békés megye értékeinek megtartásával, alkotó-, innovatív
megújításával magyarország élelmiszergazdaságának motorja, fenntartható mintatérsége,
a hazai megújuló agrárium szervező ereje kíván lenni.” A város stratégiája a megyei
jövőkép megvalósításával - mind célkitűzésiben, mind a tervezett fejlesztések tekintetében
– teljes összhangban van.
Az alábbi táblázat az ITS tematikus céljainak és a megyei területfejlesztési koncepció
céljainak összhangját szemlélteti.
Az ITS illeszkedése Békés megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai céljaihoz

+
T1. A város épített és
természeti értékeinek
megőrzése és megújítása,
a településen élők
életminőségének javítása
T2. A város gazdasági
szerepkörének erősítése
és ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatottak
számának és képzettségi

+++

Társadalmi, gazdasági kohézió erősítése
a megye mag- és perifériális helyzetű
térségei között

Térségspefikus brandek fejlesztése a
megye preiférikus településein

természeti és épített értékek, a szellemi
és kulturális örökség megóvása,
innovatív fenntartható továbbfejlesztése

Megyei területfejlesztési koncepció stratégiai célok
Versenyképességet javító, értékalapú,
horizontális gazdaságfejlesztés

ITS tematikus célok
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++

+++

+++

++

+

szintjének növelése

+++
Erős
koherencia

++
Közepes
koherencia

+
Gyenge
koherencia

természeti és épített értékek, a szellemi
és kulturális örökség megóvása,
innovatív fenntartható továbbfejlesztése

Társadalmi, gazdasági kohézió erősítése
a megye mag- és perifériális helyzetű
térségei között

Térségspefikus brandek fejlesztése a
megye preiférikus településein

Versenyképességet javító, értékalapú,
horizontális gazdaságfejlesztés

ITS tematikus célok
Megyei területfejlesztési koncepció stratégiai célok

Békés megye területfejlesztési programja (2014- 2020)
Békés megye operatív programja három programból épül fel, melyek projektcsomagokból
állnak. A stratégiai program céljai kapcsolódnak Békés megye területfejlesztési
koncepciójának átfogó és stratégiai fejlesztési irányaihoz. Az egyes programok egymásra
épülnek, kiegészítik egymást.

Az ITS illeszkedése Békés megye területfejlesztési programjának gazdaságfejlesztési és ágazati fejlesztési programjaihoz

T1. A város épített és természeti +
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása
T2. A város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése

+++

Komplex halgazdálkodási rendszer
kialakítási projektcsomag

Integrált társadalmi felzárkóztatási
projektcsomag

Komplex logisztikai rendszer
fejlesztése projektcsomag

Integrált fenntarthatóság fejlesztési
projektcsomag

Ágazati fejlesztési programok

Komplex termálvíz hasznosítási
projektcsomag

Orosháza gazdaságfejlesztési
projektcsomagja

Komplex humán erőforrás-fejlesztés
projektcsomag

Komplex agrárfejlesztési
projektcsomag

Komplex turizmusfejlesztési
projektcsomag

Gazdaságfejlesztési részprogramok

Komplex vállalkozásfejlesztési
projektcsomag

ITS tematikus célok
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+

+

+
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+++

+
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++

++
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Az ITS illeszkedése Békés megye területfejlesztési program mezőkovácsházai járási részprogramjának intézkedéseihez
Mezőkovácsházai járás részprogramjai

+++
++
+

Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia

Közszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése a mezőkovácsházai
járásban

Településfejlesztési beavatkozások a
mezőkovácsházai járásban

Turisztikai beavatkozások a
mezőkovácsházai járásban

T2. A város gazdasági szerepkörének erősítése és
ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak számának
és képzettségi szintjének növelése

Energetikai és környezetvédelmi
fejlesztések a mezőkovácsházai
járásban

T1. A város épített és természeti értékeinek
megőrzése és megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Közlekedésfejlesztési beavatkozások
a mezőkovácsházai járásban

ITS tematikus céljai

+
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+

+++

+++

+++

+
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+++
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Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz
Az ITS és a településrendezési tervek közötti összhangot mindenekelőtt az alapozza meg,
hogy a tervdokumentumok tervhiearchiájában az ITS-nek, mint stratégiai dokumentumnak
és a települési szintű rendezési eszközöknek illeszkedniük kell a településfejlesztési
koncepcióhoz (továbbiakban: tfk). Medgyesegyháza város önkormányzata 66/2005
(iii.22.)66/2005 . Kt. Határozatával hagyta jóvá településfejlesztési koncepcióját.
Medgyesegyháza város számú rendelete Medgyesegyháza építési szabályzatáról (hész) és
fejlesztési területei szabályozási tervének jóváhagyásáról elkészítette és elfogadta a város
területére vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. A szabályozási terv
egységes szerkezetben szabályozza a város teljes beépítésre és nem beépítésre szánt
területeire vonatkozó építési és egyéb szabályozásokat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára elkészítésük óta nem került sor. Az ITS
által kitűzött fejlesztési célok megvalósíthatók a hatályos településrendezési terv
megszabta terület-felhasználási, műszaki, illetve szabályozási keretek közt. A stratégia
megvalósítása során lehetséges, hogy a településrendezési tervmódosításra szorul.
Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához
Medgyesegyháza város 2015-2019.évre szóló gazdasági programját a 2011. Évi clxxxix.
Tv. 116 §-ban foglaltak szerint állította össze. A gazdasági program tartalmazza az összes
olyan célkitűzést és feladatot, amely figyelembe veszi az önkormányzat gazdasági
helyzetét, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságokat, és a helyi
önkormányzat által nyújtandó feladatok minőségének javítását célozzák meg. Az ITS
készítése folyamán mind a célrendszer, mind a fejlesztési elképzelések megállapítása a
gazdasági programban megfogalmazott elképzelések szerint történt. Az ITS véglegesítését
követően még van ehetőség a szükséges átvételezésekre.

A gazdasági programban megfogalmazott célok és települési prioritások közül az ITS
számos tevékenységre összpontosít:
A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása fontos
feladat, mivel a vállalkozások közvetve és/vagy közvetlenül a település fejlődését segítik,
javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, továbbá munkahelyet
teremtenek, és adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot.
A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
•

A helyi ipar számára a településen egy külön terület kijelölése

•

A helyi ipari területet népszerűsítése. A népszerűsítést elsősorban a honlapon,
illetve a Békés megyei iparkamarával történő kapcsolatfelvétel útján kell
megvalósítani.

•

Közműellátás teljes kiépítése a területre

•

Befektetést ösztönző kiadvány készítése

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
Bemutatkozási

•

lehetőség

biztosítása

a

helyi

vállalkozások

számára

az

önkormányzat honlapján
Befektetést ösztönző kiadvány szerkesztése

•

Az idegenforgalom területén a településnek még vannak kiaknázatlan lehetőségei. A
turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve kell kialakítani. Fontos, hogy a település
kialakítsa saját arculatát, és továbbfejlessze turisztikai vonzerejét. A turisztika egyaránt
kihatással van a munkahelyteremtő és megtartó képességre is.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések
•

A település turisztikai arculatának fejlesztése.

•

A helyi idegenforgalmi és kereskedelmi egységek marketingje

•

Turisztikai útvonalak kijelölése, népszerűsítése

•

A kerékpáros turizmus fejlesztése

•

Turisztikai kiadvány készítése (füzet, prospektus, túratérkép)

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
•

A település látogatottságát, ismertségét elősegítő rendezvények szervezése

•

Az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások népszerűsítése

A képviselő-testülete számára fontos a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a
vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás,
illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások fejlesztése.
Infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
•

Utak és a közterületi járda-hálózat fejlesztése. A városi utcák szilárd burkolattal
való ellátása

•

Kerékpárutak építése

•

A környező tanyák fejlesztése: egészséges ivóvízzel, úthálózattal, és áramvételi
lehetőséggel történő ellátása

•

Városközpont és közösségi tér kialakítása

•

A sport és kultúra fejlesztése: egészséges életmódra nevelés és az egész életen át
tartó tanulás lehetőségének biztosítása

•

Helyi gyűjtemény kialakítása, valamint a helyi termékek piacra jutásának
biztosítása

•

Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának növelése, megújuló
energiával történő ellátása

•

A szennyvízhálózat felújítása, szennyvíztelep rekonstrukciója

A települési környezetvédelmi programmal való összhang
Medgyesegyháza számos természeti és környezeti értékkel rendelkezik, melyek megóvása
és a bennük rejlő potenciálok kihasználása a város jelentős célja. A stratégiában szerepet
kap a meglévő természeti környezet megóvása, fejlesztése. A tematikus célok
összességében támogatják az olyan környezet kialakítását, ahol a lakosok jól érzik
magukat.
Ezt a célt szolgálja a környezet védelme, fenntarthatósága, az energiagazdálkodás
maximális kihasználása a környezetkímélőbb energiaforrásra való átállással.

Belső összefüggések
A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata
A fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése
hogyan és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi
és városrészi problémák mérséklődését, valamint hogy a célok milyen mértékben építenek
a különböző területi szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban
összefoglalva azonosítottuk a tematikus és területi célok, valamint a problémák és
adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3 skálán, ahol a „0” a kapcsolódás
hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.
Középtávú tematikus célok kapcsolódása a városi szintű problémákhoz
Az összefoglaló-értékelő táblázat a város egészére vonatkozó problémák és a középtávú
tematikus célok kapcsolatáról ad számot. A problémák mérséklése szempontjából a város
legfontosabb célkitűzése az „a város gazdasági szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak számának és képzettségi szintjének növelése”. E
tematikus cél jelentősen csökkentheti a települési problémákat. Az 1. Tematikus cél (a
város épített és természeti értékeinek megőrzése és megújítása, a településen élők
életminőségének javítása) elérése is hozzájárulna ahhoz, hogy egy gazdaságilag erős,
élhetőbb város alakuljon ki.
Az ITS elkészítése során meg kell vizsgálnunk, hogy a stratégiában meghatározott célok
teljesülése hogyan, és milyen mértékben támogatja a helyzetfeltáró területeken
meghatározott városi és városrészi problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen
mértékben építenek a különböző területi szinteken meghatározott adottságokra.

A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése

Városi szintű problémák

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok

A kapcsolódások
összesített erőssége

A város népessége csökken jelentősmértékű

3

2

5

A népesség öregedése

2

1

3

Az országos átlagnál jelentősen magasabb
munkanélküliségi mutatók

3

3

6

Képzett és motivált munkaerő hiánya

2

3

5

A kulturális, sport és rekreációs intézmények
infrastrukturális szempontból többnyire
elavultak

3

1

4

Oktatási-nevelési intézmények csökkenő
kapacitáskihasználtsága

2

2

4

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése

Városi szintű problémák

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok

A kapcsolódások
összesített erőssége

A működő vállalkozások száma igen
alacsony, nem települt meg a városban
jelentősebb cég.

3

2

5

Jelentős a kihasználatlan turisztikai potenciál

3

0

3

Rendelő-intézetek leromlott állapota

2

1

3

Szociális intézmények egy része felújításra
szorul

3

1

4

A gazdaság versenyképességét visszaveti a
kistérség elégtelen közúthálózati
elérhetősége

1

0

1

Turisztikai adottságok kihasználtsága nem
teljes, az attrakció elérhetősége nem ideális

3

2

5

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének növelése

Városi szintű problémák

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok

A kapcsolódások
összesített erőssége

Településen belüli fejlesztésre szoruló utak
nagy száma

2

0

2

A társadalomban a szegregálódási jelenségek
erősödnek.

2

2

4

A kapcsolódások összesített erőssége

34

20

54

A foglalkoztatási, megélhetési lehetőségek biztosítása és javítása mellett, az élhetőbb
lakókörnyezeti szempontok megteremtésével, a városban elérhető szolgáltatások könnyebb
elérhetőségével és a programlehetőségek bővítésével a város lakosságmegtartó képessége
is növekszik. Ugyanakkor fontos szempont a még kihasználatlan turisztikai attrakciók
fokozottabb kihasználása, valamint a képesített munkaerőt alkalmazó munkahelyek
bővítése. A problémák mérséklése érdekében fontos az idegenforgalmi vonzerő növelése,
az intézményi, szolgáltatási szerepkör erősítése és a gazdaság fejlesztése.

A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak
számának és képzettségi
szintjének növelése

Városi szintű adottságok

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok

A kapcsolódások
összesített erőssége

Erős helyi identitás

2

1

3

Aktív civil szervezetek.

3

1

4

Jól strukturált intézményrendszer

2

3

5

Fejlett oktatás-nevelési
hagyományok

1

1

2

Fejlett szociális intézmények

2

1

3

Kiváló minőségű termőföldek

2

0

2

Az energiahatékonysági
beruházások által

2

2

4

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak
számának és képzettségi
szintjének növelése

Városi szintű adottságok

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok

A kapcsolódások
összesített erőssége

költséghatékonyabb a
közintézmények üzemeltetése
Megújuló energia potenciál.

1

0

1

Belterületen belül alulhasznált,
fejleszthető területek találhatók

2

1

3

Iparterületi bővítések lehetősége
adott már meglévő, működő
területekhez kapcsolódóan.

3

1

4

Értékes központi téregyüttes

2

0

3

Műemlék, számos helyi
örökségvédelmi érték

3

1

4

Városi szintű adottságok

A kapcsolódások összesített
erőssége
25

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak
számának és képzettségi
szintjének növelése

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása
Városi szintű középtávú tematikus célok

12

A kapcsolódások
összesített erőssége

37

Medgyesegyháza számos olyan környezeti adottsággal, természeti értékkel bír, amelyre
építkezhet az elkövetkezendő 6-8 év fejlesztései során. Az adottságok több területen is
megmutatkoznak. A város természeti és kulturális értékei, településszerkezeti kvalitásai
egyaránt fellelhetők.
A helyi adottságokat vizsgálva a települési környezet fejlesztése, az infrastruktúra és a
szolgáltatások fejlesztése, bővítése a legfontosabb célterületek, amelyek támogatásra
szorulnak. A kerékpáros turizmus- és gazdaságfejlesztés tekintetében az adottságok száma
igen jelentős a városban. A lehetőségekhez képest még alacsony az erőforrások
kihasználtsága.

A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai
1. Városrész – városközpont
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

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

Befejezetlen városközpont-fejlesztés

3

Lakótelepi házak energetikailag,
műszakilag elavultak

3

Leromlott műszaki állapotú,
kihasználatlan épületek

3

Egységes zöldfelület alakítás,
térburkolatok hiánya

1

Vendéglátó- és szálláshelyek alacsony
száma

2

Sport és rekreációs területek
fejlesztésének elmaradása,
szolgáltatásaik, lehetőségeik szűk köre

3

A kapcsolódások összesített erőssége

15

2. Városrész – lakóterületek
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

V2. Magas környezeti minőséget biztosító
kertvárosi jellegű lakóterületek

Zöldfelületek rendezetlensége,
elhanyagoltsága, egységes térburkolatok
hiánya

2

Kevés intézmény, kereskedelmi,
szolgáltatási egység

2

Lakóépületek alacsony komfortfokozata

2

A zöldfelületek alacsony biológiai
aktivitással bírnak

1

Játszóterek, sportpályák hiánya

2

A kapcsolódások összesített erőssége

9

3. Városrész – déli gazdasági terület
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

V3. A funkciók körének bővítése, közúthálózati
fejlesztések

Közúti megközelíthetősége a
lakóterületeken keresztül történik

2

Területi tartalékok hiánya

2

A cipőgyár részben kihasznált épülete

3

A kapcsolódások összesített erőssége

7

4. Városrész – keleti gazdasági terület
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

V4. Az infrastrukturális adottságok fejlesztése
a vállakozások fejlődése és bővítése érdekében

Közlekedési úthálózat fejlesztésre szorul

2

Turisztikai fejlesztések hiánya

3

Ipari és mezőgazdasági területek
korszerűsítésre várnak

2

A kapcsolódások összesített erőssége

7

5. Városrész – Bánkút
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

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

Szegregálódó terület

2

Lakóépületek alacsony komfortfokozata

3

Az átlagnál rosszabb demográfiai,
iskolázottsági mutatók

2

A zöldfelületek alacsony biológiai
aktivitással bírnak

2

A kapcsolódások összesített erőssége

9

6. Városrész – egyéb külterületek,Lászlótelep
Városrészi cél:
Városrészi szintű kiemelt problémák

V6. A külterületi helyzetből és a
szétszórtságból eredő hátrányok
kompenzálásának elősegítése

Szegregálódó terület

3

Lakóépületek alacsony komfortfokozata

2

A városi átlagnál jóval rosszabb
demográfiai, iskolázottsági mutatók

2

A kapcsolódások összesített erőssége

7

Az ITS a megalapozó vizsgálatban feltárt városrészi szintű területi problémákra épít. A
problémák között vannak olyanok, amelyek indokoltan kerültek megfogalmazásra,
azonban a megszüntetésükhöz szükséges erőforrásokat - javarészt - a várostól független
külső tényezők is befolyásolják. A város anyagi kapacitásaihoz mérten törekszik a
probléma javítására. Olyan korszerűsítéseket hajt végre az intézményi ellátásban, amelyek
az itt élők komfortérzetét növeli, minőségi ellátást biztosít a lakosság igényeikhez mérten.
A stratégia a városrészi szintű területi problémák mellett, épít a városrészi szinten
meghatározott erősségekre és adottságokra is. A célok és az adottságok kapcsolata ebből
kifolyólag erősebb a problémák és a célok kapcsolatánál.

A városközpont területén található a legtöbb megcélzott feladat. A komplex fejlesztés
folytatása hozza a legnagyobb mértékű és legszerteágazóbb eredményt. A hat városrész
összes részcélja közül is kiemelkedő jelentőségű ez a komplex célmeghatározás. Az
turizmus fejlesztése is több oldalról támogatja a városrész problémáinak megoldását. A
lakóterületek városrészben a lakóterületek alacsonyabb komfortfokozata és a zöldfelületek
rendezetlenségének problémaköre a jellemző. A nyugati gazdasági terület városrészben
kiegyenlített kapcsolódási értékek mutatkoznak a részcélok és a fennálló problémák között.
A problémák többsége összefüggésben van a közúthálózat fejletlenségével és a gazdasági
terület infrastrukturális hiányosságával. Bánkút városrész esetében az intézmény-ellátási
hiányok jelentik azt a problémát, amelyre kisebb-nagyobb mértékben csaknem minden
részcél megvalósítása hatást gyakorolhat. Az Bánkút és Lászlótelep városrész sajátos
helyzetű. A legtöbb részcél a szolgáltatási funkciók elérhetőségeinek hiányára reagál,
ugyanakkor az eredmény a város egészére fejti ki hatását. A legjelentősebb problémakört a
szegregációs jelenségek megszüntetése jelenti.

A célok logikai összefüggései
Jelen fejezet az ITS-ben meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható összefüggéseket mutatja be. Az összesítő táblázat azt
vizsgálja, hogy az egyes városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok megvalósulását. A tematikus és
területi célok közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skála azonosítja, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást
jelöli. Az alábbi táblázatban a tematikus és városi területi célok közötti összefüggések láthatók.
1. Táblázat: a települési célok logikai összefüggései
Városi szintű középtávú tematikus célok

Városrészi célok

T1: a város épített és természeti
értékeinek megőrzése és
megújítása, a településen élők
életminőségének javítása

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatottak
számának és képzettségi
szintjének növelése

A kapcsolódás
Összesített erőssége

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

3

1

4

V2. Magas környezeti minőséget
biztosító
kertváros
jellegű
lakóterületek

2

1

3

V3. A funkciók körének
bővítése, közúthálózati
fejlesztések

3

0

3

V4. Az infrastrukturális
adottságok fejlesztése a
vállakozások fejlődése és
bővítése érdekében

3

2

5

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

2

1

3

V6. A külterületi helyzetből és a
szétszórtságból eredő hátrányok
kompenzálásának elősegítése

2

2

4

Általánosságban elmondható, hogy a városrészi célok mindegyike egy vagy több tematikus cél megvalósításához is nagymértékben
hozzájárul.

A stratégia megvalósíthatósága
A stratégiai célok, projektek megvalósíthatóságát számos külső és belső tényező
befolyásolja; ezeket egy részről az önkormányzat közvetlenül vagy közvetve biztosítani
tudja, ugyanakkor a tényezők nagy része az önkormányzat tevékenységétől független. A
helyi ráhatás hiányában e tényezők érvényesülésével kapcsolatosan kockázatok is
jelentkeznek. A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők:
•

Irányítás: a stratégia megvalósításának sikere nagyban függ a felelős, aktív város
vezetésétől, a jól képzett, gyakorlott és tájékozott munkatársaktól és a döntéshozói
és operatív feladatok irányításától. A megfelelő szervezet és személyi háttér
garantálja, hogy a szükséges döntések a megfelelő időben és a megfelelő
tartalommal megszülessenek.

•

Partnerségi viszonyok: a stratégiai megvalósítás egyik legfontosabb belső
tényezője a lakosság, a társadalmi szervezetek, a vállalkozások és az
önkormányzat együttműködése. Fontos, hogy a város számíthasson az érdekelt
felek támogatására, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és
központi kormányzati partnereivel a problémák megoldására koncentráló
kommunikációt folytasson. Az érdekelt felek támogatásával végzett fejlesztések
nagyobb eséllyel vezetnek sikerre. A partnerség kiépítése már a tervezési
folyamatkor megkezdődik, és a végrehajtási folyamat során a különböző ágazati
partnerek bevonásával lesz komplex.

•

Monitoring, rugalmas tervezés: manapság legjellemzőbb fejlődési trend a
változások tempójának gyorsulása. A megalapozott stratégiához szükséges a
visszacsatolások rugalmas beiktatása, a külső lehetőségek és adottságok
lekövetésével. Ahhoz, hogy a fejlesztések az elvártnak megfelelően működjenek,
célszerű monitoring és kontrolling rendszert működtetni. A rendszer lehetővé teszi
a megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és az
ehhez szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát.

•

Pénzügyi tényezők: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források megfelelő
felhasználása. Amíg az előkészítés feladatai során elsősorban önkormányzati
forrásokra lehet támaszkodni, addig a stratégiai célok, projektek, programok
megvalósítása elsősorban külső forrásokból történik.

A startégia megvalósításának főbb kockázatai
A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban a stratégiai célok eléréséhez egyre alaposabb
tervezéssel lehet csak forrást biztosítani. Az indikátorok megkövetelt értékeinek teljesítése,
és a forrásfelhasználás előírt szabályainak betartása egyértelműen megnöveli a
kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét. A dokumentumban felvázolt - konkrét
tartalmat csak a részletesebb tervezés során elnyerő beavatkozások - indikátorainak
teljesülését jó néhány kockázat veszélyezteti. A kockázatok elemzésének első feladata a
fontosabb

kockázati

részek

beazonosítása,

majd

témaspecifikus

javaslatok

megfogalmazása az egyes kockázati elemek kezelésére.
A kockázatokat felülvizsgáljál, hogy mekkora a megjelenésének valószínűsége, illetve
hogy milyen befolyással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket
tematikus csoportokba rendezve, az alábbi kockázati faktorok kerültek definiálásra:
•

Társadalmi kockázatok: a stratégia megvalósíthatósága szempontjából alapvető a
potenciális együttműködő partnerek kiválasztása, a kapcsolatokat szabályozó
szerződések pontos megfogalmazása, illetve a lakosság megfelelő bevonása a
tervezési folyamatokba. Az alapvető kommunikáció elmaradása a társadalmi
támogatottságot veszélyeztetheti.

•

Nem megfelelő tervezés, előkészítés, késedelmes vagy hiányos hatósági
engedélyek, eredménytelen közbeszerzés: nagy valószínűséggel előfordulhatnak
tervezési, engedélyezési, közbeszerzési csúszások, hiányok és hibák a folyamatok
komplexitásából adódóan. A tervezés hosszadalmas feladat. A kockázat a folyamat
gyorsításában rejlő nagyobb hibázási lehetőségből, vagy a tervezés elhúzódásából
adódhat. A projektek előkészítése során nagy hangsúlyt kell fordítani a megfelelő
időkihasználtságra. Az engedélyezési eljárások ütemezése és a közbeszerzés
jogkövető lebonyolítása is határozott, pontos munkát igényel.

•

Általános kockázat a projektek által kitűzött célok, indikátorok nem, vagy
csak részben teljesülnek: ha azonos indikátor teljesítésére más projekt is alkalmas,
segíthet a követelmények megfelelésére. A projekt nyomon követésével
korrigálhatók az esetleges kockázatok.

•

Jogszabály-változások: általában pozitív eredmények származnak, viszont
előfordulhat

a

fejlesztésekre

nézve

negatív

fordulat

is

a

gazdasági,

környezetvédelmi, műszaki és egyéb előírások, eljárási szabályok módosítása
miatt. A jogszabály-változásokat általánosságban megelőzi egy kormányzati
vagy szakminisztériumi határozathozatal vagy szakpolitikai kommunikáció.
Fontos ezek nyomon követése a projektek tervezési-előkészítési szakaszában,
időben alkalmazkodásérdekében. A stratégiai program megvalósításra a
hatáskörök szétosztása és a humán kapacitás színvonala jelenthet kockázatot.
Jogi kockázat a törvényi, jogszabályi környezet folyamatos változása, valamint
az adott programok kapcsán a közbeszerzési eljárás elhúzódása.
•

Finanszírozási források és saját erő biztosításának nehézségei: a hiányos
finanszírozás gyakori kockázati elem a gazdasági tényezők kiszámíthatatlansága,
az egyes támogatási konstrukciók sajátosságai, az önrész előteremtésének
nehézségei és a fejlesztési elem fenntartása miatt. A tervezési szakasz során fel
kell készülni a forrás-lehívás késedelmeiből és az önkormányzati gazdálkodás
nehézségeiből fakadó lehetséges problémákra.

•

Váratlan műszaki problémákra a tervezés során nem lehet felkészülni, viszont
a következményeket képesek vagyunk enyhíteni, ha a probléma-elhárítás során
számítani lehet a szakemberek gyors és hatékony közreműködésére.

•

A projektek megvalósításához szükséges befektetők, partnerek hiánya
társadalmi kockázatot jelent, a kockázat csökkenthető, ha az együttműködő
partnerek kiválasztása a közös érdekeken alapszik.

•

Egymásra épülő projektek esetében a fontosabb projekt meghiúsulása: már a
projekt elindulásakor számításba kell venni ezt a kockázati tényezőt, különösen a
műszaki jellegű projektek során. A tervezés során fontos rögzíteni a szakszerű
időbeni szakaszolást.

•

A fejlesztések folyamán károsulhat a természeti vagy az épített környezet: a
megfelelő tervezés során csak kis mértékben fordulhat elő ez az eset. A
környezet- és a természetvédelem horizontális tervezési szempontként kezelendő.

•

Projekt költségvetésének túllépése: ennek a kockázatát csökkenti az alapos
tervezés. Érdemes egy tartalékkeretet kialakítani az esetlegesen bekövetkező
kockázat kiküszöbölésére.

•

Az alábbi táblázatban a stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázati tényezői
kerültek megfogalmazásra, illetve azok kezelési módja. A táblázatban szereplő
kockázatok többsége mindkét tematikus cél megvalósulását veszélyeztetheti.

A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai
Valószínűs
ég (magas;
közepes;
alacsony)

Sorszá
m

Kockázat
megnevezése

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

1

A jogszabályi
környezet
kedvezőtlen irányba
történő változása

Közepes

2

Közbeszerzési
eljárásokból adódó
kockázatok (időbeli
elhúzódások)

Közepes

Közepes

Az eljárásrend szigorú
betartása minden
érintett részéről
A közbeszerzési
dokumentumok
megfelelő szakmai
előkészítettségének
biztosítása

3

Hatósági
dokumentumok
hiánya, késése

Közepes

Közepes

A hatósági
dokumentumok
ügyintézési
időkereteinek
figyelembe vétele

Jelentős

Kockázatkezelés
módja

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

Esetleges csúszásra
előre felkészülés már
az előkészítés során
4

Saját forrás
előteremtésének
kockázata

Közepes

Jelentős

Alternatív
forráslehetőségek
felkutatása

5

Hazai illetve európai
uniós fejlesztési
források elmaradása

Alacsony /
közepes

Jelentős

A forrás lehívás
késedelmére való
felkészülés

6

A tervezett projektek
megvalósítási
költsége jóval
meghaladja a
tervezett mértéket

Közepes

Közepes

Részletes
projekttervek,
költségvetések
készítése
Tartalékkeret
meghatározása

7

Egymásra épülő
projektek esetében a
kulcsprojekt
meghiúsul

Közepes

Jelentős

Megfelelő ütemezés
kialakítása a projektek
megvalósításában,
tartalékprojektek
kijelölése, folyamatos,
projekt fejlesztési
feladatok ellátása

8

Kommunikációs
nehézségek fellépése
a stratégia
megvalósításában
résztvevő szereplők
között

Közepes

Jelentős

Pontosan meg kell
határozni az adott
részterületek
feladatrendszerét,
felelősségi rendszerét,
a pontos és közérthető
eljárás rendet

9

A megvalósításhoz
szükséges
szakemberek hiánya

Alacsony

Közepes

Az önkormányzat
feladata, hogy
megfelelő szakmai
hátteret biztosítson

10

Előre nem látható
műszaki problémák

Magas

Jelentős

Részletes
tanulmánytervek
készítése, alapos
helyzetfelmérés

11

Nem megfelelő
műszaki tervek vagy
kivitelezés

Alacsony

Közepes

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

12

Többletmunka

Közepes

Közepes

Esetleges

felmerülése

többletmunkára
felkészülés már az
előkészítés során
Jelentős

Folyamatos
monitoring
tevékenység
kialakítása,
tartalékprojektek
kijelölése

A fejlesztési
Közepes
programokhoz
szükséges
befektetők, partnerek
hiánya

Közepes

Megfelelő marketing
és promóciós
tevékenységek, a
befektetési
lehetőségek kapcsán

15

Magyarország
gazdasága lemarad a
környezetétől, mely
a városra is
általánosan
negatívan hat

Alacsony

Közepes

A város fejlődéséhez
nem csupán a külső
tényezőkre kell
építeni, hanem saját
erősségeit, adottságait
is igyekszik
kihasználni

16

A városok
versenyében való
lemaradás okozta
munkahelyteremtés
elmaradása,
munkahelyek
megszűnése, a
munkanélküliség
emelkedése

Közepes

Jelentős

Ahhoz, hogy a
település a városok
versenyében a
legjobbak között
kerüljön ki,
városmarketing
stratégiát alakít ki,
valamint a gazdasági
szereplőit partnerként
kezeli

17

Társadalmi
Közepes
szempontok
kockázatai: lakossági
ellenállás, negatív
közvélemény

Közepes

Magas szintű
partnerség biztosítása

A lakosság
érdektelenné válik a

Jelentős

13

A projektek, illetve a
stratégia által
kitűzött célok,
indikátorok nem
vagy csak részben
teljesülnek

14

18

Magas

Közepes

Folyamatos
kommunikáció a
lakossággal, helyi
fórumok szervezése
A település a helyi
identitás kialakítására

település közös
jövőképének,
fejlesztéseinek
meghatározását és
megvalósítását
illetően

19

A fejlesztések során
a természeti
környezet sérül,
melynek mértéke a
tolerálható szintnél
magasabb és a
természet ezt nem
képes helyreállítani

és fenntartására,
valamint a külső
imázs
meghatározására nagy
hangsúlyt fektet,
elsősorban soft
tevékenységek
keretében
Közepes

Jelentős

A beruházások során
az engedélyek kiadása
és az ellenőrzések
során a környezeti
szempontok kiemelt
figyelmet kapnak

A megvalósítás során az egyes kockázatok más-más módon hathatnak a kivitelezés
folyamatára. Érdemes felmérni, hogy az egyes kockázatok esetleges bekövetkezésük során,
milyen mértékben hatnak ki a megvalósítás folyamatára. Számos olyan kockázati tényező
van, amelynek nagy a bekövetkezési valószínűsége, valamint hatása is jelentős. Ezeket
nagyrészt külső tényezők befolyásolják, amelyeket nem lehet irányítani, csak előre
felkészülni. Medgyesegyháza esetében ilyen tényezők lehetnek a jogszabályi környezet
kedvezőtlen irányba történő változásaiból adódó problémák, valamint az előre nem látható
műszaki fennakadások.
A kis valószínűségű, de nagy hatással bíró kockázatok lehetőségére is célszerű felkészülni
annak ellenére, hogy alacsony a valószínűsége, hiszen ezek okozhatják a legnagyobb
gondot a megvalósítást során. Medgyesegyháza esetében ilyen rizikófaktor lehet a saját
forrás megteremtésének nehézségei, a lakosság érdektelensége, illetve a fejlesztések során
bekövetkező természeti környezet sérülése. A legjelentősebb kockázat a kulcsprojektek
meghiúsulása. A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét
képezik valamely középtávú városi cél elérésének. Ebből adódóan, ha a kulcsprojekt nem
valósul meg, valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el.
A közepes valószínűséggel és közepes hatással bíró kockázatoknak jelentős az időbeli
elhúzódás kockázata. Ezek elsősorban közbeszerzési eljárásból és hatósági dokumentumok
késéséből adódhatnak, valamint a nem megfelelő műszaki tervek miatti idővesztés, és
ennek hatására keletkező többletmunka szükségessége.

A megvalósítás eszközei és nyomon követése
A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati
tevékenységek
A fejlesztési célok megvalósulását nagymértékben befolyásolja a helyi önkormányzat
fejlesztéseket támogató szabályozási gyakorlata. A támogató hozzáállás hiánya
megakadályozhatja a fontosabb fejlesztések, beruházások kivitelezését az állami és uniós
források lehívása és a magántőke befektetései vonatkozásában is.
Ebben a fejezetben olyan önkormányzat által végzett - nem beruházási típusú tevékenységek kerülnek áttekintésre, amelyek támogatják az ITS-ben, illetve más
fejlesztési, stratégiai dokumentumokban megjelölt célok teljesülését.
Medgyesegyháza tudatos és felelős gyakorlatot folytat a fejlesztéseket támogató
szabályozás kialakítására. Figyelembe veszi a vállalkozások elképzeléseit, igényeit, ezáltal
segíti a magántőke befektetéseit.
Az építési szabályozási környezet kiszámíthatósága
A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és
jogalkalmazói magatartására, valamint az átlátható adminisztratív és szabályozási
környezet biztosítására és fenntartására. Az önkormányzatnak a szabályozásban is
közérthetővé kell tenni azokat a célokat, melyek a település hosszú távú érdekeit
szolgálják. A tervezett fejlesztési elképzeléseket szinergiába kell hozni a településrendezési
eszközökkel és a területek művelési ágaival, illetve ha változás merül fel, szükség esetén
azokat módosítani. Az önkormányzat a helyi gazdaság szabályozásában, illetve a gazdasági
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a
beruházások rizikófaktorát.
Településfejlesztési- és rendezési szerződések
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”. Az egymástól különböző városrehabilitációs
célok elérése érdekében a város a jövőben ezzel a lehetőséggel is élhet.

További fejlesztési / stratégiai dokumentumok, tanulmányok kidolgozása
A fejlesztési célok megvalósulását az önkormányzat egyéb, részletesebb ágazati
tanulmányok, koncepciók kidolgozásával segítheti, amelyek egyben feltételét is jelenthetik
az adott szakágon tervezett fejlesztések támogatási forrásának lehívásához. A
dokumentumok elkészítési költségeit is lehet és érdemes pályázati forrásból finanszírozni.
Medgyesegyháza esetében szükségessé válhat a következő tanulmányok elkészítése.
Fenntartható energia akcióprogram (SEAP)
•

Az energia hatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások fokozottabb
használata érdekében megkezdett tudatos beavatkozások folytatása és a
stratégiában is rögzített célok hatékony megvalósítása érdekében célszerű egy
fenntarthatósági energia akcióprogram készítése. Az akcióprogram célja, egy olyan
települési

szintű

energetikai

stratégia

kidolgozása,

amely

meghatározott

intézkedéseket tartalmaz a város fenntartható energia-ellátási rendszerére, az ellátás
biztonságának növelésére és versenyképességére vonatkozóan. Az akcióprogram
segítségével sikeresebbek lehetnek a városnak az energiahatékonyság további
fokozására – az energiafogyasztás csökkentésére és a megújuló energiák nagyobb
részarányban való felhasználására - irányuló törekvései. A seap lehetőséget biztosít
az anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar és a
mezőgazdasági

ágazatok

fejlesztésére,

amely

Medgyesegyháza

gazdaságszerkezetéhez jól illeszkedhet.
•

A seap-ban az önkormányzat önkéntes kötelezettséget vállal az energiahatékonyság
javítására és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására annak érdekében,
hogy magyarország elérje az eu által 2020-ra kitűzött 20%-os co2 kibocsátás
csökkentését. A seap alapján a város top támogatást biztosít az önkormányzati
tulajdonú épületállomány energiahatékonysági korszerűsítésére és a megújuló
energiaforrások

alkalmazására,

amelyhez

kapcsolódóan

számos

fejlesztési

elképzelést fogalmazott meg a következő 7-8 év vonatkozásában.
Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP)
•

A fenntartható városi mobilitási terv egy olyan stratégiai terv, amely felméri és
rendszerbe foglalja a jelen és a jövő mobilitási igényeit. Megvalósításával egy
fenntartható városi közlekedési rendszer jön létre, továbbá javul a város és
környezetének életminősége.

•

A rendszer biztosítja a munkahelyekhez és szolgáltatásokhoz való könnyebb
elérhetőséget, fokozza a közlekedésbiztonságot, csökkenti a környezetszennyezést
és az energiafogyasztást, ugyanakkor növeli az áru- és személyszállítás
hatékonyságát. Vonzóbb és jobb minőségű városi környezet alakulhat ki. A
stratégiai terv az eu tagállamaiban létező gyakorlatra és szabályozási keretekre épít,
társadalmi és szakmai egyeztetéseken alapul és integrált megközelítésű. Előnyben
részesíti a környezetbarát közlekedési ágakat.

Befektetés ösztönzés
A városfejlesztési elképzelések megvalósításához és a beruházók megnyeréséhez a
városnak befektetést ösztönző politikára (városmarketing erősítése promóciókkal,
tervbemutatókkal) van szüksége. Az önkormányzat aktív szolgáltató szerepet vállalhat a
bizalom-erősítő információk megosztásában, a tájékozódás segítésében, ennek érdekében
szélesíteni kell a vállalkozók, befektetők részére nyújtott szolgáltatási palettát, illetve
javítani kell a szolgáltatások minőségét. A megfelelő lépések eredményeként több
befektető érdeklődhet Medgyesegyháza iránt.
Ennek keretében:
•

A befektetés ösztönzés részeként javasolt e tevékenység részletes, stratégiába
foglalt kidolgozása a települési honlap ilyen irányú folyamatos karbantartása.

•

A város honlapja az első információ-forrás a kívülről érkezők számára, ezért
lényeges annak minősége és frissessége.

•

Az ingatlanok már említett kiajánló anyagának terjesztése, eljuttatása a potenciális
beruházókhoz.

A

cégek

betelepüléséhez

megfelelő

üzleti

infrastruktúra

megteremtése.
•

Az infrastruktúra korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település meglévő és a
későbbiekben

fejlesztésre

kerülő,

gazdaságilag

hasznosítható

területeinek

megfelelő kihasználása.
•

A potenciális beruházók érdeklődésére számot tartó területek, ingatlanok felmérése
és karbantartása. A cégek betelepüléséhez megfelelő üzleti infrastruktúra
megteremtése.

•

A helyi adótörvényben a város lehetőséget adhat a vállalkozói megtelepedést
megfelelően ösztönző adókedvezmények kialakítására.

• Kkv-k működésének támogatása, inkubációs lehetőségek fejlesztése
Stratégia megvalósításának társadalmasítása
Minden városrész a sajátosságainak megfelelően fog viszonyulni a közös munkálkodáshoz,
ha felismeri egyediségét, értékeit és a stratégia nyújtotta lehetőségeit. A célzott városrészi
kommunikáció a helyi fejlesztési erők mozgósításával hozzájárul a beavatkozások
eredményességéhez és azok tudatosításához, segít abban is, hogy a projekt-építés
folyamatában partnerként vegyenek részt az érintett lakosok, civil szervezetek és
vállalkozások. A kapcsolattartás a helyi önkormányzati képviselő koordináló munkájával,
a civil szervezeteken és a tematikus eszmecseréken keresztül tud leginkább megvalósulni.
Városmarketing
A meglévő vállalkozások pozíció-nyerését és Medgyesegyháza idegenforgalmának
növekedését elősegítheti a helyi termékeket népszerűsítő városmarketing. A célok elérése
érdekében mind a helyi lakosság és meglévő vállalkozások, mind pedig a potenciális
befektetők irányába kiemelt fontossággal bír a városi kommunikáció erősítése. Érdemes a
város marketing stratégiájának megalkotása, illetve a célcsoportok tudatos megszólítása.
Az igényeinek megismerése után olyan kínálat alakítható ki, amely a legjobban
alkalmazkodik a célcsoportok igényeihez. Az egyes célcsoportok igényei között felmerülő
konfliktusok sikeres kezelése szintén nyitott és probléma-érzékeny hozzáállást feltételez,
amely szinergiába hozhatja az eltérő érdekeket. A kommunikáció elsősorban
Medgyesegyháza városának honlapján történik, de nélkülözhetetlen a személyes
kapcsolattartás is.
Ingatlan és kapacitásgazdálkodás
Az önkormányzatnak ingatlanjaival kapcsolatosan magas kihasználtsági szintet kell
fenntartania. Ilyen lehet egy funkcióváltás alatt álló, vagy egy időlegesen használaton
kívüli ingatlan, melyben helyet lehet biztosítani közösségi, vagy civil szervezeteknek, ha
nem merülnek fel magas költségek. Célszerű a tartósan használaton kívüli, az
önkormányzat feladata szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása.
Ezzel az életkörülmények javításán felül támogatható a stratégia megvalósítását is segítő,
önmagukban is fontos kulturális, vagy közösségi értékek létrejötte.

Piackutatás
Mindenféle befektetés tervezésénél elengedhetetlen a piackutatás a lakosság, azon belül a
meghatározott célcsoportok bevonásával.

Az integrált településfejlesztési stratégia szervezeti kereteinek meghatározása
A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Évi lxxviii. Törvény
szabályozásának eleget téve, Medgyesegyháza a településfejlesztéssel és területrendezéssel
kapcsolatos döntési jogkörrel a város képviselő-testülete rendelkezik. A döntés előkészítés
feladatokat a képviselő-testület mellett működő városfejlesztési bizottság látja el, mely a
szervezeti és működési szabályzat értelmében a megbízott főépítésszel együttműködve
kidolgozza és előterjeszti a városfejlesztés szempontjából fontos és ellenőrzött
övezetekben a telekalakítás, építés előírásait. A bizottság közreműködik a városfejlesztési
koncepciók, programok, tervek kialakításában is, valamint figyelemmel kíséri a városrekonstrukciót, az ingatlanok hasznosítását.
Városfejlesztéssel összefüggő döntések
A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatalon belül
működő műszaki iroda feladata. Az iroda feladatkörébe tartozik a településfejlesztés,
városrendezés mellett a kommunális közszolgáltatások szervezése, környezetvédelemmel
és vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, továbbá a lakásbérbeadás, lakásértékesítés
előkészítése, szervezése.
Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a város térbeli és gazdasági fejlődését is
jelentősen befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosításának kezdeményezése, illetve jóváhagyása. Az önkormányzat képviselő-testülete
az általa megalkotott rendeletek és határozatok révén dönt a célok megvalósítása
érdekében a rendelkezésre álló anyagi források nagyságáról, elosztásáról, az egyes
pályázatokhoz

szükséges

önerő

biztosításáról.

A

képviselő-testület

döntéseinek

előkészítésében jelentős szerepet játszanak a képviselő-testület bizottságai is.
Az ITS megvalósításának intézményi háttere
Medgyesegyháza az integrált településfejlesztési stratégiájának megvalósítását az
önkormányzat polgármesteri hivatalának jelenlegi szervezeti rendszerére támaszkodva
kívánja biztosítani. Az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszere a korábbi

időszak tapasztalatai alapján alkalmas az ITS-ben foglaltak megvalósítására, a 2014-2020
közötti támogatási időszakra tervezett fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására.
A pályázatok lebonyolításánál elsősorban a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának
dolgozói működnek közre pénzügyi szakemberekkel, és az egyes projektekkel érintett
intézmények dolgozóival. A sikeresen megvalósított pályázatok bizonyítják a - pénzügyi és
műszaki szakemberekből álló - lebonyolításért felelős csoport rátermettségét és
szakértelmét. A speciális pályázatok esetében ugyanakkor külső szakemberek bevonására
is szükség lehet.
Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet Medgyesegyháza önkormányzatának
képviselő-testülete jelenti. Az önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés
általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-testület feladata. A döntés
előkészítési feladatokat tématerülettől függően a polgármesteri hivatal szervezeti egységei
végzik. A stratégiai menedzsment feladatokat az ITS készítése során felállított irányító
csoport tagjai látják el. A stratégiai menedzsment tagjai: polgármester, fejlesztésekért
felelős alpolgármester, jegyző, főépítész, képviselő-testületi tagok, szakmai bizottságok
vezetői.
A stratégiai menedzsment főbb feladatai:
•

ITS megvalósítási időszakában – partnerségi egyeztetések irányítása, felügyelete

•

Szakmai, stratégiai szinten a településközi együttműködések biztosítása

•

A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkező változások
figyelemmel kísérése, szükség szerinti beavatkozások megtétele

•

A helyi társadalmi és gazdasági igények, lehetőségek és körülmények változásának
nyomon követése, változások szükség szerinti bevezetése az ITS-be

•

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések további részletes előkészítésének, majd
megvalósításának feladatait az operatív menedzsment szervezet látja el, amely a
műszaki iroda munkacsoportját foglalja magában. Főbb feladatai:

•

Döntéshozók részére éves beszámoló készítése az ITS megvalósításáról, időközben
változó külső és belső tényezőkről, ennek megfelelően szükséges korrekciókról (pl:
ütemezés, pénzügyi tervezés, stb.)

•

Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata

•

Az ITS megvalósítási fázisában a partnerségi egyeztetések szervezése, előkészítése,
anyagainak kidolgozása. Ennek keretében a helyi lakosság tájékoztatására (holnap,
helyi újság) alkalmas információk összeállítása (évente legalább egyszer,
jelentősebb változások esetén többször).

•

Adminisztratív feladatok ellátása

•

A tervezett fejlesztések és időközben a stratégiához illeszkedő új projektekhez
további forráslehetőségek felkutatása

•

Az ITS-ben foglalt fejlesztési elképzelések részletes előkészítésének koordinációja
(pályázati dokumentáció összeállítása, tanulmányok elkészítése)

•

A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja

•

A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó feladatok ellátása

•

A terület előkészítési munkák irányítása (közműépítési munkák elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása)

•

A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az
elkészült munkák átvétele)

•

Az

önkormányzat

beruházásában

megvalósuló

egyes

létesítmények

(pl.

Közintézmények) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési
munkák kiírása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült
munkák átvétele)
•

A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel
kísérése és biztosítása

•

A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók,
beépítési formák megvalósulásának elősegítése)

•

A fejlesztések mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges
pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése)

A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
Medgyesegyháza

a

közvetlenül

szomszédos

településekkel

(medgyesbodzás,

mezőkovácsháza, Pusztaottlaka) való kapcsolata napi szinten is jelentős. Az említett
településekkel több szálon is együttműködik a kialakult intézményes, gazdasági és
személyes kapcsolatok révén. Medgyesegyháza közigazgatási, oktatási, egészségügyi

intézményei, kiskereskedelmi vállalkozásai a környező településeket megfelelő módon
kiszolgálják. A kistérségen belül jelentős a város foglalkoztatási szerepe. Medgyesegyháza
és a környező települések között, a dél-Békési kistérségi többcélú társulása által végzett
tevékenységeknek, és a közösen megvalósított együttműködésnek köszönhetően úgy szint
erős kötődés alakult ki. A város célja az összehangolt térségi együttműködés megőrzése,
további erősítése és tématerületi szélesítése.
Intézményesült településközi együttműködések
Dél-Békési kistérség többcélú társulás
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.
Főbb tevékenységi köre alapvetően a területfejlesztés, egészségügyi és szociális ellátás
területére összpontosul. A kistérségi tagtelepülések megegyeznek a járás településeivel.
A társulásban résztvevő és járási települések:
•

Almáskamarás

•

Magyardombegyház

•

Medgyesegyháza

•

Medgyesbodzás

•

Dombegyház

•

Medgyesegyháza

•

Dombiratos

•

Medgyesegyháza

•

Kaszaper

•

Medgyesegyháza

•

Kevermes

•

Nagybánhegyes

•

Kisdombegyház

•

Nagykamarás

•

Kunágota

•

Pusztaottlaka

•

Magyarbánhegyes

•

Végegyháza

DAREH
Medgyesegyháza tagja a 2006 márciusában alakult, - pillanatnyilag 93 tagot számláló délkelet-alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati
társulásnak. A tagtelepülések közös célja, hogy a társulás területén található bezárt,
megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja.
Cél, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő 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 során a környező településekkel való együttműködést. Ilyen együttműködésre
igen sok példa mutatkozik a 2014-2020 közötti támogatási időszakból is a térségi szintű
intézményi szolgáltatások biztosítása révén.
Településközi együttműködések az ITS megvalósítása során
Medgyesegyháza a település térségi szerepköréhez igazodva a stratégia megvalósítása
során is fenn kívánja tartani - lehetőség szerint erősíteni és bővíteni - a környező
településekkel már jelenleg is meglévő együttműködéseit. Továbbra is kiemelt
fontosságúnak tartja a térségi hatással bíró projektek esetén a környező településekkel való
projekt szintű együttműködéseket. Az ITS végrehajtása folyamán a tervezéssel megkezdett
térségi egyeztetéseket különböző információs csatornákon (hirdetőtábla, hivatali honlap)
keresztül a város továbbra is elvégzi. Ezek 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.
A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során
Medgyesegyháza város önkormányzata 2017 szeptemberében elkészítette integrált
településfejlesztési stratégiájának társadalmasításához kapcsolódó partnerségi tervét,
összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzattal.
A partnerségi terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került
kidolgozásra:
•

314/2012. (xi. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről

•

Útmutató a kis- és középvárosok számára az integrált településfejlesztési stratégia
2014 – 2020 elkészítéséhez 1

•

Városfejlesztési kézikönyv (nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium,
területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkárság) 2
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Belügyminisztérium, 2014. december 11. (Munkaanyag)

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő ITS társadalmi
elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra
kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.
Partneri csoportok
A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri
csoportok kerülnek bevonásra:
 A 314./2012. Korm. Rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör
•

Államigazgatási szervek

•

Önkormányzatok

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek
•

A helyi önkormányzati vezetők, képviselők

•

A város önkormányzatának különböző ügyosztályai

•

Megyei önkormányzat

•

Gazdasági szektor képviselői

•

Társadalmi szervezetek

•

Intézmények (önkormányzati, állami intézmények)

•

Helyi társadalom, lakosság

Szervezeti keretek
A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint
a helyi meghatározó véleményformálók is érintettként jelentek meg. A tervezési
folyamatot az irányító csoport koordinálta. Az irányító csoport a település főbb vezető
tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési irányainak kijelöléséért felelős személyeiből
tevődik össze: polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, főépítész.
A városi tisztségviselők mellett fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a
kijelölt felelős tervezőnek, aki felelős az ITS kidolgozásáért, illetve feladata a
dokumentumok kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is. Az önkormányzati
munkacsoport keretében önkormányzat irodái és csoportjai, valamint az önkormányzati
2

második, javított kiadás, 2009. január 28.

tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet kapnak a vizsgálati munkarész
és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, továbbá a városi koordinátor személyén
keresztül a belső projektmenedzsment feladatok vonatkozásában is.
Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk
keretében támogatták a tervezői-szakértői csapat munkáját.

A helyi egyeztető munkacsoport (továbbiakban: hmcs) Medgyesegyháza közéletének
fontosabb szereplőiből, véleményformálóiból került összeállításra. Tagjai helyi civil és
szakmai szervezetek, fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a
város irányításáért felelős intézmények vezetői, akik sajátos nézőpontjukkal segítették a
tervezői munkát. Munkacsoport fontos résztvevői továbbá a helyi nyilvánosságot és
magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személyek és szervezetek is. A
hmcs a tervezés fontosabb fázisainál ülésezett, főleg a megalapozó vizsgálat
eredményeinek értékelése, a jövőképalkotás és a célok kialakítása, valamint a készülő ITS
főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők részére történő visszacsatolás során.
Szerepe a partnerségi folyamatban: véleményezés, javaslattétel, aktív részvétel az
egyeztetéseken.
Monitoring rendszer kialakítása
A stratégia tervezése számos esetben olyan feltevéseken 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. Ellenben
egyrészt az információk hiányos jellege miatt, másrészt a külső és a belső környezet gazdasági, jogi környezet - folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt
eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető egyértelműnek. A hatásmechanizmusokat
jó néhány olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk,
amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását irányító szervezet számára erősen
korlátozott.
A stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus
nélkül, amely alapján a készítési folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk,

elvégezve a szükséges módosításokat. Ezeket az esetleges visszacsatolásokat a monitoring
rendszer

biztosítja.

Alapja

a

megvalósításra

vonatkozó

folyamatos

adat-

és

információgyűjtés, ami alapján ellenőrizhető, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a
folyamatok, illetve várható-e a tervezett hatások elérése. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy
az elképzelttől eltérően haladnak a folyamatok, - s a célok várhatóan nem, vagy csak
részben teljesülnek - akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait, lehetőséget
teremtve a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a tevékenységekbe. Az eltérés
típusától és mértékétől függ a szükséges helyreállító intézkedés. Ilyen korrekció lehet,
hogy módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a szervezeti kereteket, vagy a
feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem
végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok módosítására is sor kerülhet.
Ebből következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős
menedzsment eszköze: a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha
azt folyamatosan működtetik.
Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó eredményindikátorok meghatározása
A stratégia megvalósulásának nyomon követése - ezen belül a célok elérésének ellenőrzése
- csak akkor lehetséges, ha garantált a célok mérhetősége. A 2007-2013 támogatási időszak
egyik lényeges tapasztalata, hogy a célok megvalósításának méréséhez szükséges adatok
nem, vagy csak korlátozott számban álltak a települések rendelkezésére, így a stratégia
koordinálásának egyik fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére.
A 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elvét követve az
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ennek következtében a stratégiában
megfogalmazott célokhoz objektíven ellenőrizhető mutatók, indikátorok kerülnek
hozzárendelésre. A monitoring rendszer hatékony működésének feltétele a szakmailag
megalapozott indikátorkészlet létrehozása.
Az indikátorok alábbi alapelvek szerint kerültek meghatározásra
•

Legyen hozzáférhető

•

Legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon

•

Legyen objektíven mérhető, egyértelmű

•

Adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára

•

Az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell
vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre

•

Egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai
eltérőek

Az indikátorok definícióját a következő oldalon található táblázat összegzi, amelyben
egyben az indikátorok forrása is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése mérése, előállítása - az operatív menedzsment feladata.

2. Táblázat: tematikus célok eredményindikátorai

Tematikus cél
T1: a város épített és
természeti értékeinek
megőrzése és megújítása, a
településen élők
életminőségének javítása

T2: a város gazdasági
szerepkörének erősítése és
ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatottak számának és
képzettségi szintjének
növelése

Javasolt eredmény
Indikátor

Mértékegység
és előzetes
tervérték

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés gyakorisága

A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel
és létesítményekkel való
lakossági elégedettség

Pontérték (cca.
2)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Külföldi és belföldi turisták
költése

Eft

Ksh, tourinform

Évente

Primer energia felhasználás

Pj (cca. 0,15)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Helyi társadalmi akciókban
résztvevők száma

Fő (cca. 500)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

A kmr és a kevésbé fejlett régiók
közszféra adatai nélkül számított
foglalkoztatási rátáinak (20-64
évesek) különbsége

% (cca. 5)

Áfsz statisztika,

Évente

(cca. 50.000)

Munkaügyi központ
statisztika

3. Táblázat: területi (városrészi célok) eredményindikátorai
Mértékegység
és előzetes
tervérték

Területi (városrészi) cél

Javasolt eredmény indikátor

V1: városközpont – a történelmi
belváros funkcióbővítő fejlesztése,
a szolgáltatási funkció erősítése a
meglévő épített örökség
hasznosításával

A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel és
létesítményekkel való lakossági
elégedettség

Pontérték

Primer energia felhasználás

V2: lakóterületek – magas
környezeti minőséget biztosító
kertváros jellegű lakóterületek

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Pj (cca. 0,15)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Elégedettség a települési
környezet minőségével

Pontérték

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

V3: nyugati gazdasági terület – a
funkciók körének bővítése, a
közösség-tudat erősítése,
megfelelőbb és emberibb
életkörülmények biztosítása az itt
élők számára

Primer energia felhasználás

Pj (cca. 0,01)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

V4: keleti gazdasági terület- az
infrastrukturális adottságok

Primer energia felhasználás

Pj (cca. 0,01)

Önkormányzati

Évente

(cca. 1,5)

(cca. 1,5)

Területi (városrészi) cél

Javasolt eredmény indikátor

Mértékegység
és előzetes
tervérték

fejlesztése a helyben élők
életkörülményeinek javítása ás a
társadalmi egyenlőtlenség
csökkentése érdekében

Mérés
gyakorisága

adatszolgáltatás

V5:
Bánkút–
az
épített Elégedettség a települési
örökségmegőrzése, a városrész környezet minőségével
központi területének fejlesztése, a
külterületi
helyzetből
adódó
hátrányok csökkentése

Pontérték

Elégedettség a települési
környezet minőségével

Pontérték

A jobb életlehetőségekkel
rendelkező hátrányos helyzetű
személyek száma

Fő (cca. 45)

V6: egyéb külterületek,
Lászlótelep – a külterületi
helyzetből és a szétszórtságból
eredő hátrányok kompenzálásának
elősegítése

Indikátor forrása
(mérés módja)

(cca. 1,5)

(cca. 1,5)

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Évente

Az eredményorientáltság megerősítése a 2014—2020 közötti európai uniós támogatási
időszak kohéziós politikájának egyik kiemelten kezelendő célja. Az eredmények mérése az
előző időszakénál nyomatékosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén.
Az alkalmazott indikátorok fajtái:
•

Eredményindikátorok:

ezen

indikátorokat

a

tematikus

célok

meghatározásánál kerültek alkalmazásra. Meghatározásuk során

eredményeinek
az operatív

programok eredményindikátorai lettek alapul véve.
•

Kimeneti indikátorok: az egyes operatív programokban prioritástengelyenként
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során a lehető
legszélesebb körben kerültek beépítésre a monitoring mutatók közé.

Az indikátorok a középtávú célok elérését mérik, ezáltal eredmény jellegűek. A stratégia
megvalósításához rendelkezésre álló forrás mennyisége, valamint az ITS végrehajtásának
értékelését hivatottak segíteni. A jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján
elég nehézkes az indikátorokhoz tartozó alapértékek meghatározása és az alapján a célértékek
pontosítása. Ezek pótlása és kiegészítése elengedhetetlen a későbbiek során az ITS
monitorozása, első éves felülvizsgálata során, hiszen a monitoring és értékelési rendszer, így a
kiinduló- és célértékek végleges meghatározása akkor valószínűsíthető, ha a stratégiában
megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége elérkezik abba a fázisban,
hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és kimenetelek azonosíthatóak és
számszerűsíthetőek legyenek.
A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása
A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel, illetve visszacsatol a végrehajtás
folyamatába. Indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring
elsődleges célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy
változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a
megvalósításhoz. Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring: felelősét,
kivitelezőjét, gyakoriságát, formai elvárásait, illetve a visszacsatolás módját. A monitoring
jelentések az évente készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott
javaslatokat az akciótervekben is szem előtt kell tartani.

Megvalósítás
szervezete

Stratégia:
célok és
beavatkozások

Kontrolling:
beavatkozások
megfogalmazása

Stratégia
beavatkozásai előkészítés

Monitoring
jelentés
Stratégia
beavatkozásai megvalósítás

A monitoring folyamatának összefoglalása
A monitoring folyamatát a fenti ábra összegzi:
A monitoring folyamat szervezete:
Képviselő-testület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat
fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, valamint 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, továbbá 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
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 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.

