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1 Bevezetés 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a 
megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. Ennek érdekében a 
Belügyminisztérium nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett a járásszékhelyek  

 integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS),  

 (ahol szükséges) településfejlesztési koncepciójának,  

 valamint az ezek kiindulási alapjaként szolgáló ún. megalapozó vizsgálatnak a 
kidolgozására.  

A folyamat részeként Baktalórántháza város vonatkozásában is elkészülnek a fenti 
dokumentumok. A stratégiai tervezés tétje jelentős: egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen 
városban szeretnénk élni) hosszú távra meghatározzák a település fejlődését, jövőjét; másrészt 
jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakban 
rendelkezésre álló forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve azokat mely 
területeken és mennyire hatékonyan tudja felhasználni.  

Jelen dokumentum Baktalórántháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely a 
2010-ben készült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozása. Az ITS kijelöli a 
középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások 
körét és a megvalósítás eszközeit – elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP), másodsorban az ágazati operatív programok forrásainak felhasználásához, 
illetve egyéb fejlesztési források mozgósításához. 

Az ITS az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra: 

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

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-
2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2014. 12. 11.), 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, NFGM, 2009. január 28.). 

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat 
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számszerűsített 
adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági és társadalmi 
folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre reagálnak 
az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított beavatkozások. 

Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet alapján történt. 
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2 Helyzetelemzés összefoglalása 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Baktalórántháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától északkeletre, 31 km távolságban található. 
A város jól megközelíthető, kelet-nyugati irányban a 41. sz. főút, észak-dél irányban a Kisvárdát 
Nyírbátorral összekötő út keresztezi. A településen halad át a 116-os számú vasútvonal, valamint 
itt találkoznak a környező városokból és falvakból induló buszjáratok útvonalai is. 

Baktalórántháza város állandó népessége a 2013-as statisztikai adatok alapján 3767 fő, a 
lakónépesség száma 3899 fő volt. 

A város közigazgatási területe 3524 hektár, melyből 408 hektár belterület, 3116 hektár külterület. 
A településre jellemző a zöld területek magas aránya, határán közvetlenül egy 312 hektár 
nagyságú, részben nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló erdő található. Földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhetően a város térségi központként funkcionál. 

Baktalórántháza további 11 településsel (Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Nyíribrony, Nyírjákó, 
Nyírkércs, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod) együtt alkotja a Baktalórántházai járást, 
amelynek területe 254 km2, népessége 19 294 fő – ezzel az egyik legalacsonyabb népességű 
járás a megyében. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 
Kormányrendelet a komplex fejlettségi mutató alapján a komplex programmal fejlesztendő 36 
járás közé sorolta (az ország 197 járása közül az 5. legrosszabb helyzetben lévő járás). 

 

Gazdaság 

Baktalórántháza Magyarország egyik legelmaradottabb megyéjében, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található, ahol a gazdasági fejlettség jellemzésére használt egy főre jutó GDP 
mindössze az országos átlag 54,7%-a.  

A város gazdasága alapvetően a helyi kis- és középvállalkozásokra épül, amelyben kitüntetett 
szerepet játszanak az agrár- és faipari termékeket feldolgozó cégek. Hiányoznak ugyanakkor a 
nagyobb vállalatok, ami egyrészt a munkaerőpiac helyzetére, másrészt a település 
gazdálkodására is negatív hatással van. A szerkezetváltásnak köszönhetően a tercier szektor 
térhódítása Baktalórántházán is végbement: a foglalkoztatottak legnagyobb része a szolgáltatási 
ágazatban dolgozik, míg a másik két szektor nagyjából egyharmados aránnyal részesedik a 
foglalkoztatottak számából. A turizmus jelentősnek számító szegmenst képvisel, azonban az 
adottságokat eddig nem tudták megfelelően kihasználni.  

Az elmúlt években több cégnél is voltak elsősorban infrastrukturális, fizikai, műszaki jellegű 
fejlesztések, amelyek közvetetten hozzájárultak a munkahelyek megtartásához és teremtéséhez. 
Az önkormányzat is tudatosan törekszik a fennálló gazdasági problémák kiküszöbölésére, a 
gazdasági felzárkózáshoz és diverzifikációhoz szükséges feltételek javítására. Ennek egyik 
eszköze volt a közművesített, vasúti kapcsolattal rendelkező ipari park létrehozása a város déli 
részén, amelynek kihasználtsága alacsony, 40%-os. A befektetési vonzerők között az ipari park 
mellett meg kell említeni a jó elérhetőséget, valamint a helyi termelésre épülő vállalkozói 
struktúrát. Hátrányt jelent viszont a város periférikus fekvése, kedvezőtlen termelési szerkezete, a 
magas hozzáadott értékű szektorok hiánya, az alacsony képzettség, valamint a beszállítói 
kapacitások hiánya. 
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Társadalom 

A roma népesség átlagnál magasabb természetes szaporulata által előidézett pozitív 
természetes népességváltozás terén elért kedvező helyzetet a jelentős fokú elvándorlás rontja, 
amivel negatív demográfiai folyamatok jelenléte érzékelhető. A városban magas a 15 év alattiak 
részesedése, az aktív korú népesség részesedése az országos átlagnál magasabb, ami a 
népesedési és foglalkoztatási tendenciákra kedvező hatással van. Hátrány ugyanakkor, hogy 
nem megfelelő az aktív korúak képzettségi szintje, ami alacsony foglalkoztatottsági szinttel 
párosul. Mindennek eredményeként kedvezőtlen jövedelmi helyzet figyelhető meg, magas az 
inaktívak és eltartottak aránya, a lakosság közel kétharmada nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel.  

A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok legnagyobb foglalkoztatója az 
önkormányzat – közfoglalkoztatás keretében. Az önkormányzat ezen kívül mintaértékű 
kezdeményezésekben vesz részt a szociális gazdaság és az aktív munkaerő-piaci programok 
területén is. 

 

Közlekedés 

A város csomóponti szerepkörben van, de ez részben alsóbbrendű utak találkozását jelenti, 
amelyek a térségbeli falvak megközelítését szolgálják. A város déli részét átszeli a 41-es főút, 
valamint közelében halad el az M3 autópálya, mindkettőnek jelentős szerepe van 
Baktalórántháza elérhetőségében. Megoldatlan viszont az észak-déli irányú forgalom elvezetése, 
hiányzik egy korszerű közúti kapcsolat a 4-es főút, valamint a Záhonyi Átrakó Körzet irányába. A 
város mellékvonali vasúti kapcsolattal rendelkezik, amely rossz állapotú, alacsony 
teljesítőképességű, a vonalon realizált átlagos menetidő országosan is a legrosszabbak közé 
tartozik. A város közösségi megközelítését az autóbusz-közlekedés segíti elsősorban. Az 
önkormányzati utak minősége kielégítő, de vannak burkolatlan utak, főként a város délkeleti 
részén. Épített kerékpárút észak-dél irányban szeli át a várost. Problémát okoznak a hiányzó 
járdaszakaszok és ezáltal a fokozott balesetveszély. 

 

Közszolgáltatások 

Baktalórántháza egyenlő eséllyel hozzáférhető intézményrendszere térségi, járási szintű 
igényeket képes kielégíteni, járásközponttá válásával ez a szerepköre tovább erősödött. A 
legtöbb közintézmény a település központjában található.  

A településen bölcsőde nem működik, de 2009-ben jól megközelíthető helyen átadták a Bóbita 
Gyermekházat, amely segít az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a kisebb gyermekek 
közösségi életre való szocializálásában. Az alapfokú köznevelési feladatokat a Zengőerdő Óvoda 
és a Reguly Antal Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat látja el – elsősorban helyi 
szinten. A középfokú oktatás terén a mezőgazdasági szakképző iskola megyei vonzással 
rendelkezik.  

Baktalórántháza az egészségügyben, valamint a szociális ellátásban is térségi szerepet tudhat 
megáénak, előbbit a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ, utóbbit a Kistérségi Szociális 
Központ révén. A városban van a Központi Orvosi Ügyelet székhelye is. Baktalórántháza város 
közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását a József Attila Művelődési Központ és Könyvtár 
biztosítja.  
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Természeti és épített környezet 

Baktalórántháza területén megyei és országos viszonylatban is kiemelkedően magas az 
erdősültség (az erdőterületek egy része védett), aminek oka részben a kötött és félig kötött 
homokfelszínen kialakuló talajok gyenge termőképességében keresendő. Száraz, gyér lefolyású, 
vízhiánnyal jellemző területen fekszik, rossz vízgazdálkodása miatt szántóföldi termelésre 
kevésbé alkalmas.  

Az elmúlt évek funkcióbővítő városrehabilitációja során a városközpontban új zöldfelületek 
létesültek, amelyek csaknem egybefüggő, gondozott zöldterületet alkotnak. A város többi 
területét tekintve azonban akadnak hiányosságok a nyilvános parkterületek minősége a 
mennyiség szempontjából, az 1 főre jutó parkosított közterület értéke alacsony. A zöldfelületek 
közösségi használatát jelentősen javítaná a Degenfeld-kastély több hektáros parkjának 
nyilvánosság előtt történő megnyitása. A zöldfelületek közé tartoznak az intézményi zöldterületek, 
az iskola, gimnázium udvarai, a sport- és rekreációs felületek. Ezek közül az önkormányzat által 
parkerdőként nyilvántartott területek nincsenek hasznosítva, ahogy Városi Strandfürdő területe is 
elhanyagolt.  

A település legjelentősebb történelmi emlékei közé tartozik három temploma (római katolikus, 
református, görög katolikus), valamint a Degenfeld-kastély egyedülálló, gazdag 
növényállománnyal rendelkező parkjával, ami a település legnagyobb zöldterületét képezi. A fenti 
épületek – a görög katolikus templom kivételével – műemléki védettséget élveznek.  

Az épített környezet az elmúlt másfél évtizedben részben megújult, mind a közintézmények, mind 
a lakásállomány tekintetében történtek felújítások, építések. 

 

Közműellátottság, hírközlés 

A városban a közművesítettség szintje megfelelő, az elmúlt években és a jelenleg is zajló 
közüzemi beruházások révén folyamatosan záródik a közműolló, javul az ellátás színvonala. 
Szinte minden lakás rá van kötve a villamos energia hálózatra, valamint a vezetékes 
vízhálózatra. A városban jelen van a vezetékes gázfogyasztás is, de a gázhálózatra kapcsolódó 
lakások száma az elmúlt években csökkent. A rendszeres hulladékszállítás és a lakossági 
szelektív hulladékgyűjtés szervezetten működik. A településen elérhető a nagy sebességű 
internet-hálózati kapcsolat és kábeltelevíziós szolgáltatás. 

 

Környezetvédelem, klímatudatosság, energiahatékonyság 

A városban több különböző típusú környezeti terhelés jelentkezik. A légszennyezés legfontosabb 
forrása a közlekedés, elsősorban a tranzitforgalom, továbbá a téli időszakban a lakossági fűtés. 
Az ipari zajterhelés főleg a város délnyugati részén, az itt működő Mevisz Kft. révén van jelen. Az 
elmúlt időszakban energiahatékonysági beruházások is történtek: nyílászárók cseréje, épületek 
hőszigetelése, megújuló energiahordozók felhasználásának elősegítése. A lakásállomány 
energiaszerkezete legtöbb esetben nem megfelelő, megújuló energiaforrást alig használnak, 
elsősorban a lakosság anyagi helyzete miatt, támogatás nélkül nem tudnak élni ezekkel a 
lehetőségekkel. A nap-, szél- és geotermikus energia kiaknázható mennyiségben van jelen. A 
magas erdősültségnek, az erdőtelepítésre alkalmas területeknek, valamint a mezőgazdasági 
termelésnek köszönhetően lehetnek biomassza energiahordozóként történő felhasználása is 
elterjedhet. A város környezete a klímaváltozás hatására az átlagosnál kevésbé érzékeny, mivel 
a homokos alapkőzet miatt a talajvízszint ma is alacsony. 
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1. táblázat SWOT-elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Magas a fiatal- és aktív korúak aránya 
 Csökkenő mértékű munkanélküliség 
 Ingázási célpont 

 Szelektív elvándorlás 
 Hátrányos helyzetű lakosok magas aránya 
 Alacsony jövedelmi helyzet 
 Alacsony képzettségi szint 
 Magas munkanélküliségi ráta (11,54%) 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Erős civil szervezeti háttér 
 Hagyományokra épülő rendezvények 
 Művelődési Központ 

 Nincsenek szélesebb körben ismert 
rendezvényei 

 Passzivitás, érdektelenség 

3. Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Járásközponti helyzetnek megfelelő, térségi 
szintű intézményi infrastruktúra 

 Intézményi szolgáltatások funkcióbővülése 
 Esélyegyenlőség a közszolgáltatások 

elérhetőségében 
 Megújult városközpont 

 Az intézmények fenntartása jelentős 
költségterhet jelent 

 Egészségügyi és szociális ellátás leterheltsége 
 Az önkormányzat korlátozott befolyása egyes 

közszolgáltatások esetében a megváltozott 
fenntartói viszonyok miatt 

 Egyes közintézmények nem megfelelő állapota 
(pl. szociális intézmények) 

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 Ipari Park jelenléte 
 Helyi termelési struktúrák egymásra épülése 
 Települési környezetbe mélyen beágyazott 

vállalkozások 
 Agrár-feldolgozóipari, erdőgazdálkodási 

központ 
 Mintaértékű kezdeményezések a szociális 

gazdaság területén 

 Ipari Park alacsony kihasználtsága 
 Periférikus elhelyezkedés 
 Nagyvállalatok hiánya, kkv-k dominanciája 
 Vállalkozások alacsony likviditása 
 Túlzottan az agráriumra épülő, egyoldalú 

szerkezet 
 Csökkenő turisztikai vendégforgalom 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Feladat-átstrukturálás miatt javuló 
hatékonyság 

 Pozitív fizetési egyenleg 

 Korlátozott összegű helyi adók 
 Átengedett központi adók csökkenése 
 Önkormányzati bérlakások igényekhez mérten 

alacsony száma 

6. Táji és természeti adottságok 

 Kedvező adottságok a megújuló 
energiaforrások hasznosítására 

 Magas erdősültség 
 Védett természeti értékek 
 Nincs ár- és belvízveszély 

 Rossz termőképességű talaj 
 Mély talajvízszint 

7. Zöldfelületek 

 Városközpont megújult, rendezett zöldfelületei 
 Jelentős rekreációs célzatú zöldfelület 

 Nyilvános közterületek alacsony aránya 
 Zöldfelületek részben nem megfelelő 

minősége 
 Kastélykert, parkerdő hasznosítatlansága 
 Utcai sávos zöldfelületek rendezetlensége 

8. Épített környezet 

 Védett műemlék 
 Városrehabilitáció során megújult intézményi 

épületek 
 Harmonikus települési környezet 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások 
viszonylag magas aránya 
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9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Javuló közlekedés-földrajzi elhelyezkedés (M3 
autópálya)  

 Főútvonal melletti fekvés 
 Csomóponti fekvés 
 Vasút jelenléte 
 Megfelelő elérhetőség közösségi közlekedési 

eszközökkel 

 M3 autópályára vezető út rossz állapota 
 41-es út erős tranzitforgalma 
 Járdák és kerékpárutak részleges hiánya 
 Időszakos parkolási hiányok a 

városközpontban 
 Utak gyenge áteresztőképessége 
 Alacsony színvonalú vasúti szolgáltatások 

10.Közművek és elektronikus hírközlés  

 Közművekkel való jó ellátottság 
 Záródó közműolló 
 Nagy sebességű internet elérés 

 Alacsony társadalmi státuszú közösségek nem 
tudják kihasználni a közművesítettség előnyeit 

11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Intézmények energiahatékonysági fejlesztése 
 Jó adottságok megújuló energiaforrások 

kiaknázására 
 Lakosság növekvő környezettudatossága 

 Egyes intézmények energiahatékonysága nem 
megfelelő 

 Lakossági energiahatékonyság terén 
elmaradás 

 Tranzitforgalom miatti növekvő lég- és 
zajszennyezés 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Falvakból városokba munkavállalói céllal való 
odavándorlás 

 Javuló képzettségi szint 

 Elvándorlás fokozódása a gazdasági 
magterületek irányába 

 Korstruktúra kedvezőtlen változása térségi és 
országos szinten 

 Társadalmi elöregedése  
 A hátrányos helyzetűek és inaktívak számának 

növekedése 
 Helyi szociális válság kialakulása 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Civil szervezetek erősödése  Civil szervezetek tevékenységének 
ellehetetlenülése a jogszabályi környezet 
változásával 

 A helyi kohézió ellen ható globalizációs 
folyamatok  

3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Feladatellátás átstrukturálása következtében 
új lehetőségek a járásközpontok számára 

 Közigazgatási szerepkör további erősödése 
 Elektronikus közszolgáltatások iránti igény 

növekedése 

 Csökkenő állami támogatások 
 Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

kedvezőtlen alakulása 
 Részleges ellenérdekek a járási központ és a 

járás többi települése között 
 A város szükségleteinek, igényeinek 

alulreprezentáltsága az országos/megyei/járási 
fejlesztési elképzelések között 

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 A város tőkevonzó képességének javulása az 
M3 autópálya közelsége miatt  

 Jelentős befektetők megjelenése 
 Az önkormányzati és a vállalkozó szféra 

közötti erősödő együttműködés  
 Intenzívebb határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatok 

 Szomszédos országok olcsóbb munkaerejének 
tőkeelszívó hatása 

 Jogszabályi környezet változása miatt 
befektetések elmaradása 

 A kiskereskedelmi tevékenység keresleti és 
kínálati viszonyainak kedvezőtlen alakulása 

 Csökkenő befektetői érdeklődés Magyarország 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Alternatív mezőgazdasági tevékenységek 
terjedése 

 A bio mezőgazdasági termékek iránti kereslet 
növekedése 

 A gazdasági együttműködések (integrátor 
szervezetek, új típusú szövetkezetek) 
felértékelődő szerepe 

 A nem kiemelt termőhelyi adottságú területek 
speciális támogatása  

 Belföldi és külföldi turisztikai kereslet 
növekedése 

 A kulturális és örökségturizmus előtérbe 
kerülése  

 Az idegenforgalom szezonalitásának 
csökkenése 

 Gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatok 

és Kelet-Közép-Európa iránt a gazdasági 
válság továbbgyűrűző hatásai miatt  

 A város hazai és nemzetközi versenytársainak 
erősödése a gazdaság minden területén 

 Kedvezőtlen vállalkozási feltételek  
 Kedvezőtlen turisztikai tendenciák  
 A különbségek növekedése a járásközpont és a 

környező település között 
 A város szükségleteinek, igényeinek 

alulreprezentáltsága az országos/megyei/járási 
fejlesztési elképzelések között 

 Az európai uniós források tekintetében élesedő 
verseny 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Feladatátstrukturálás pozitív hozadékai 
 Helyi adók összegének növekedése 

 Központilag visszaosztott adók csökkenése 
 Kedvezőtlen makrogazdasági változások 

6. Táji és természeti adottságok  

 Növekvő igény az alternatív erőforrásból 
származó energia előállítása iránti  

 Energiaerdők telepítésével biomassza 
erőművek ellátása 

 Klímaváltozás okozta negatív hatások 
 A természeti-környezeti értékek (élővizek, 

növény- és vadállomány) károsodása az 
ökológiai szemlélet hiányában 

 Fokozódó antropogén tevékenység 

7. Zöldfelületek 

 Kastélykert nyilvánossá tétele 
 Rekreációs tevékenységek elterjedése 

 Klímaváltozás okozta negatív hatások 
 Nem helybeli használók növekedése miatti 

degradáció 

8. Épített környezet 

 A város arculatához illeszkedő beépítések  
 Magánerős építkezések és felújítások 

számának növekedése 
 Vidéki életkörülmények felértékelődése  
 Kulturális és örökségturizmus jelentőségének 

növekedése 

 Elvándorlás fokozódása 
 Kihasználatlanság miatt jelentkező amortizáció 

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 M3 autópályára való eljutás feltételeinek 
javítása 

 A környezetbarát közlekedési módok 
terjedése 

 Közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt 
pályázati források 

 Vasútvonal kihasználatlansága, megszüntetés 
veszélye 

 Összekötő utak felújításának elmaradása 

10. Közművek és elektronikus hírközlés  

 Nagy sávszélességű internet kapcsolat 
elterjedése 

 Infokommunikációs technológia fejlődése 

 Közművekre és elektronikus adatátviteli 
rendszerekre való rácsatlakozás elmaradása 

 Geopolitikai környezet változása 

11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Környezeti hatékonyság javulása 
 Klímaváltozás kedvező hatásainak 

kiaknázása 

 Klímaváltozás okozta negatív hatások 
 Az energiafüggőség fokozódása 
 Környezetterhelő ipari létesítmények 

betelepülése 
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1. térkép Problématérkép  
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2. térkép Értéktérkép 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Baktalórántházán 5 városrész került kijelölésre, amelyek elhelyezkedésük, gazdasági szerepük, 
társadalmi rétegződésük és egyéb jellemzőik alapján részben eltérő funkciókat töltenek be a 
város és a környező települések életében. 

3. térkép Baktalórántháza városrészei 

 

A városrészek fő funkciói az alábbiak: 

 A központi városmagot is magában foglaló Városközpont tömöríti a város népességének 
37%-át, valamint itt koncentrálódnak a különböző közfunkciót betöltő, továbbá egyéb 
kereskedelmi és szolgáltató intézmények, szervezetek.  
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 A zömmel kertvárosias és a falusias jellegű lakóterületeken él a lakosság csaknem 2/3-a. 
Bakta és Lórántháza városrészekben jelentős kiterjedésű szegregátumok is találhatóak. 

 Az Iparterület városrészben található az Ipari Park, amely a város elsődleges gazdasági-
befektetési célterülete. 

A városrészek lakosságszámát vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb 
népességkoncentrációjú területek Bakta (40%) mellett a Városközpont (37%) és Lórántháza 
(20%) városrészek, míg az Iparterület (1%) és Flóratanya (2%) elenyésző népességszámmal 
jellemezhetőek. Hasonló megoszlás jellemző a lakásállomány esetében is. 

1. ábra A lakónépesség számának megoszlása 
városrészenként (2011) 

 
Forrás: KSH 

2. ábra A lakások számának megoszlása 
városrészenként (2011) 

 
Forrás: KSH  

A korcsoportos megoszlás tekintetében a 0-14 éves korosztály Lórántházán (24,9%) és Baktán 
(24,4%), addig a 60 év fölötti korosztály Flóratanyán képvisel nagyobb arányt (28,6%). Ez 
részben visszatükrözi az etnikai folyamatokat is. 

3. ábra A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként (2011) 

 

Forrás: KSH 
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2. táblázat Az egyes városrészek szociális jellegű mutatói (2011) 

  

Bakta-
lórántháza 
összesen 

Város-
központ 

Lóránt-
háza 

Bakta 
Ipar-

terület 
Flóra-
tanya 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

33,3 19 42,2 41,1 22,6 44,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
évnél idősebbek arányában 

13,4 16,7 12,2 10,3 6,9 6,7 

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

54,2 43,6 51,5 65 48,4 41,2 

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

23,2 11,4 27,9 31,2 12,9 20,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül 

44,6 53 48,1 35 50 54,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

37,3 36,5 36,7 37,2 47,1 53,6 

Forrás: KSH 

A fenti táblázat alapján látható, hogy az egyes városrészek szociális mutatói között jelentős 
különbségek tapasztalhatók a településen belül. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a 
táblázat rovataiban sötét színnel jelöltük azokat a mutatókat, melyek esetében a városi átlaghoz 
képest kedvezőtlen irányú eltérés tapasztalható, illetve világos színnel azokat, amelyeknél a 
helyzet kedvezőbb.  

A lakosság képzettségi szintjét tekintve a Városközpont messze megelőzi a többi 
településrészt (itt ugyanis a városi átlagnál kisebb az alacsony iskolai végzettségűek aránya: 
19,0% és nagyobb a felsőfokú végzettségűeké: 16,7%). Az alacsony iskolai végzettség 
tekintetében kedvező mutatókkal rendelkezik az Iparterület (22,6%) is, a felsőfokú 
végzettségűekre vonatkozó mutató ugyanakkor itt adja az egyik legrosszabb értéket (6,9%).  

A jövedelmi helyzet tekintetében Flóratanyán a legkedvezőbb a helyzet (itt a legalacsonyabb a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya – 41,2 %), de az Iparterület 
városrészben (48,4%) és a Városközpontban (43,6%) is alacsonyabb értékkel találkozhatunk, 
mint a városi átlag.  

Az előző mutatóval jól korrelál a foglalkoztatottak aktív korú népességen belüli aránya, mely 
tekintetében ugyancsak Flóratanya (54,1%) a Városközpont (53%) rendelkezik a legkedvezőbb 
értékekkel, míg Bakta városrészben rendkívül alacsony értékkel számolhatunk (35%).  

Végül a foglalkoztatott nélküli háztartások arányát tekintve, az Iparterület városrész (47,1%) és 
Flóratanya (53,6%) esetében a legrosszabb a helyzet.  
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3. táblázat: Városrészek funkciói 

Városrészek 

Funkciók 
Városközpont Bakta Lórántháza Iparterület Flóratanya 

Ipari, logisztikai      

Kereskedelmi      

Zöldfelületi, környezeti      

Turisztikai, rekreációs      

Közlekedési, távközlési      

Közösségi      

Közigazgatási      

Humán szolgáltatási      

Lakó      

Város(rész)-központi      

 

 domináns funkció 

 kiegészítő funkció 
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3 Középtávú célok és azok összefüggései 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elérendő céljait nagymértékben meghatározzák  

 egyrészt az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 
tematikus célja és az egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz 
illeszkedő ún. beruházási prioritásai; 

 másrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai 
Programja és Operatív Programja.  

Mivel várhatóan az európai uniós támogatások továbbra is kiemelt szerepet játszanak majd 
Baktalórántháza fejlődésében, ezért az ITS kidolgozásának fontos eleme a városi célrendszer 
illeszkedése a magasabb rendű célkitűzésekhez. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célhierarchiája maximálisan épít a város meglévő 

stratégiai dokumentumaira és ágazati programjaira, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

 Baktalórántháza Város Településfejlesztési Koncepciója (2015), 

 Baktalórántháza Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 (2015), 

 Baktalórántháza Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010), 

 Baktalórántháza Város Településrendezési Terve (2008). 

Mindez jelzi, hogy a város jelenleg is egy kiforrott, szakmailag megalapozott és társadalmilag 

elfogadott célrendszerrel rendelkezik, ezért az ITS-nek nem célja egy teljesen új stratégia 

létrehozása, hanem sokkal inkább egyfajta szintézis, amely során a jelenlegi állapotnak és a 

jövőben várható folyamatoknak megfelelően formáljuk, pontosítjuk a korábbi célkitűzéseket. 

A városfejlesztés stratégiai dokumentumai elvárt eredményként azt jelölik ki, hogy a központi 

funkciót betöltő Baktalórántháza térségi szervező képessége növekedjen, korszerű feltételek 

között működő (köz)szolgáltatások váljanak elérhetővé a város és a környező települések 

lakossága számára. Baktalórántháza kedvező feltételeket kíván kínálni mind a gazdasági 

szereplők működési környezete, mind pedig a lakosság életminősége tekintetében. 

3.1 Jövőkép 

A Baktalórántházai járás központjaként funkcionáló Baktalórántháza reális jövőképének 
kialakításakor számos külső tényező figyelembe vételére került sor, melyek alapvetően 
meghatározzák a város átfogó fejlődésének irányvonalait és korlátait: 

 a város kedvező földrajzi elhelyezkedése és előnyös térszerkezeti adottságai; 

 központi szerepkör a járáson belül; 

 a lakosság, a gazdasági szervezetek és a potenciális turisták általános és speciális 
szükségletei, elvárásai a településsel, a közszolgáltatásokkal és a városi funkciókkal 
szemben; 

 a fejlesztések megvalósításához rendelkezésre álló támogatási források és a mellé 
rendelendő önerő megléte, ami behatárolja a tervezett fejlesztések körét és 
megvalósíthatóságát. 
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Mindezen tényezőket, valamint a jelenlegi és jövőbeni várható trendeket figyelembe véve 
összefoglalóan a következőképpen fogalmazható meg Baktalórántháza jövőképe: 

 

Társadalom: 

A lakosság száma (kb. 4 ezer fő) stagnálást, esetleg enyhe csökkenést mutat, ugyanis a lassuló 
mértékű elvándorlást a születések száma csak korlátozott mértékben képes ellensúlyozni. A 
negatív vándorlási mérleg hátterében az áll, hogy a közeli megyeszékhely és a távolabbi városok 
elszívó ereje erőteljesebben érvényesül. A lakosság korcsoportos megoszlása kedvező a megye 
városaihoz viszonyítva, de a 60 éven felüliek aránya enyhén növekszik (16-18%).  

A szükséglet-orientált, magas színvonalú szakképzésnek köszönhetően a város munkaerő-
potenciálja jól képzett és rugalmas, megfelelő bázist jelent a primer szektor számára, valamint az 
arra épülő a feldolgozóipari cégek megtelepedéséhez, amelyek stabil munkaerő-piaci helyzetet 
teremtenek. 

A városban élők életminőségének fontos alapfeltételét jelentő humán szolgáltatások 
infrastruktúrája kiépült, fejlett. A szolgáltatások színvonala magas, korszerű egészségügyi ellátás, 
magas minőségű oktatási-nevelési szolgáltatások, szükségletekre reagáló szociális ellátás és 
ügyfélbarát közigazgatás jellemzi a várost, amely nemcsak saját lakosait, hanem a környező 
települések lakosságát is kiszolgálja. 

A város mind a helyi lakosság, mind az idelátogatók számára egyre szélesebb körű és 
színvonalasabb kulturális, rekreációs és szabadidős kínálatot tud nyújtani. A nagyobb, 
hagyománnyá váló rendezvények hírneve erősödik, ami hozzájárul a pozitív arculat és a helyi 
identitás megerősödéséhez. Az önkormányzat támogatja a civil önszerveződéseket, valamint az 
aktív pihenés és a sportolás különböző formáit. 

A gazdasági fejlődés hatására a társadalmi polarizáltság, a jövedelmek közötti különbségek 
mérséklődnek. A hátrányos helyzetű csoportok létszáma csökken, életminőségük javul, 
felzárkózási esélyeik és életük önálló irányításának lehetősége növekednek – elsősorban az 
önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a civil szervezetek hatékony 
együttműködésének köszönhetően. Mivel a hátrányos csoportok társadalmi reintegrációja a helyi 
közösség szintjén és a lakosság aktív részvételével megy végbe, így a város lakosainak 
toleranciaszintje emelkedik, a társadalmi kohézió erősödik. 

Gazdaság: 

A város gazdaságszerkezetét alapvetően befolyásolja a fejlett mezőgazdaság és az arra épülő 
feldolgozóipar, amelynek megtelepedését a kedvező elérhetőség, valamint a kiépült üzleti 
infrastruktúra is segíti. Az agrárvertikum kiszámítható és stabil munkalehetőségeket nyújt a város 
és a vonzáskörzet munkavállalói korú népességének, így a foglalkoztatási ráta növekedésével 
együtt a munkanélküliségi ráta csökken. A megerősödött helyi kis- és középvállalkozói szektor 
egyfelől beszállító kapcsolatokat épít ki a térség nagyobb cégeivel, másfelől megfelelő 
színvonalon képes kiszolgálni a lakosság változatos igényeit. A végrehajtott fejlesztéseknek és a 
térségi szintű együttműködésnek köszönhetően a turizmus is egyre fontosabb szerepet tölt be a 

Lassuló elvándorlás 

Javuló foglalkoztatás 

Színvonalas humán 
szolgáltatások 

Széleskörű kulturális 
és rekreációs kínálat 

Társadalmi 
integráció és kohézió 

A gazdaság fontos 
pillére a 
mezőgazdaságra 
épülő feldolgozóipar 

Baktalórántháza Város Jövőképe 

„A hagyományosan központi szerepkörrel rendelkező Baktalórántháza kihasználja a 
megyeszékhely dinamizáló hatását, és a szomszédos országok közelsége és a fő 
közlekedési útvonalak kiépítése révén felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A 
fejlesztések eredményeként kialakuló esztétikus és egészséges környezet, a 
biztonságos társadalmi háttér és megélhetési viszonyok, a fejlett üzleti és humán 
szolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a város és térsége lakosai számára.” 
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város gazdaságában. A város gazdálkodása a sajátbevételek növekvő arányának köszönhetően 
kiegyensúlyozott. 

Táji, természeti és épített környezet: 

A főbb környezetvédelmi mutatók illeszkednek az EU normákhoz: a levegőminőség javítása, a 
zöldfelületek minőségének javítása és közösségi hasznosítása folytatódik. A szelektív 
hulladékgyűjtés a város egész területén szervezetten működik, az újrafeldolgozással hasznosított 
hulladék mennyisége emelkedik (10%<). A szennyvíz biológiai tisztítására is alkalmas telepnek 
köszönhetően a talaj és a felszín alatti vizek minősége javul. Az épített környezet fejlesztésekor 
elsődleges szempont a meglévő örökségek fenntartható megőrzése, az energiahatékonyság 
növelése (energiahatékony épületállomány), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (alternatív 
energiaforrások használata). 

A környezetvédelmi tudatformálás folyamatos, állandó eleme a város politikájának. Ez ésszerűbb 
fogyasztásra és környezetkímélő termelésre ösztönöz, aminek köszönhetően a lakosság és az 
üzemek környezetterhelése csökkenő tendenciát mutat.  

A város közigazgatási határán belül megáll a természeti területek fogyása, az aktív védelemnek 
köszönhetően a város külterületének ökológiai stabilitása növekszik, ami kedvezően hat a 
lakosság egészségi állapotára, a helyi mező-, erdő- és vadgazdálkodásra, valamint az öko- és 
falusi turizmusra. Egységes ökológiai hálózat jön létre, amely a belterületekre is kiterjed a 
növekvő arányú zöldterületek mentén. A város külterületén a parlag területek többsége 
felszámolásra kerül extenzív mezőgazdasági hasznosítással és erdősítéssel. 

A belső úthálózat jó minőségű, a belterület esetében ésszerű teherkorlátozásokat vezettek be a 
közlekedésbiztonság növelése és a környezetszennyezés mérséklése érdekében. A közösségi 
közlekedés feltételei kedvezőek helyközi és távolsági szinten egyaránt. A buszjáratok 
racionalizált és magas színvonalú rendszere összhangban van a lakosság szükségleteivel. A 
közlekedési eszközök többsége környezetbarát üzemeltetésű. A kerékpárút-hálózat teljes körű 
kiépítése a lakosságot a kerékpár környezetkímélő használatára ösztönzi. 

Térségi szerepkör: 

Baktalórántháza a megyeszékhely Nyíregyháza tágan értelmezett vonzáskörzetébe tartozik, és a 
közeli járásszékhelyek (Mátészalka, Nyírbátor, Vásárosnamény) is térségi szerepkörük 
megerősítésére törekednek. Ennek ellenére a város gazdasági-társadalmi vonzáskörzete 
megerősödik a városi funkciók koncentrációjának, a kedvező elérhetőségi viszonyoknak és a 
javuló gazdasági környezetnek köszönhetően. A stratégiai és projekt-szintű együttműködés a 
környező településekkel kiegyensúlyozott térségi fejlődést eredményez, amelynek motorja a 
felzárkózó Baktalórántháza. Így a város és vonzáskörzetének belső periférikus helyzete 
megszűnik, intenzívebben be tudnak kapcsolódni a megyei gazdaságfejlesztési folyamatokba.  

Baktalórántháza a térségi szintű turisztikai desztináció megteremtésében és fejlesztésében is 
kiemelt szerepet játszik. A települések természeti és kulturális értékekre építve kialakítható egy 
térségi szinten egységes és versenyképes turisztikai kínálat, amely erősítheti a megye 
idegenforgalmi vonzerejét is. 

Nemzetközi szinten elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokra, a befektetés-ösztönzésre és a 
turisztikai marketingre fektet hangsúlyt a város.  

Összefoglalóan kijelenthető, hogy Baktalórántháza a jövőben is a térség egyértelmű gazdasági, 
foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és turisztikai központja – úgy, hogy mindezzel 
párhuzamosan megőrzi sajátos kisvárosi arculatát, identitását. 

 

Fenntarthatóság 

Környezettudatosság 

Kiterjedő 
zöldfelületek 

Jól működő 
közlekedési rendszer 

Erősödő térségi 
szerepkör 

Térségi szinten 
tervezett turisztikai 
kínálat 
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Baktalórántháza fentiekben megfogalmazott jövőképe, valamint a város előtt álló kihívások 
alapján kijelölhetőek a település gazdasági-társadalmi fejlesztéseinek stratégiai céljai, a hozzájuk 
tartozó részcélok és a potenciális beavatkozások. Baktalórántháza hosszú távú, átfogó 
célkitűzése, amellyel a kitűzött jövőkép megvalósulását el kívánja érni a következő: 

 

Az általános cél tehát az, hogy 

 a lakosság életminősége és életfeltételei javuljanak; 

 a város tartós versenyképessége biztosítva legyen; 

 a város fenntartható fejlődési pályára álljon; 

 a kohézió erősödjön, és a partnerség fejlődjön. 

4. ábra Baktalórántháza átfogó céljának elemei 

 

A fejlesztéseknek azt kell szolgálniuk, hogy Baktalórántháza élhető kisvárossá fejlődjön, ahol a 
növekvő számú lakosság települési komfort érzete magas, és emelkedik a helyi kötődésük szintje 
is. A vonzó feltételek, a megfelelően képzett munkaerő, valamint a kedvező földrajzi fekvés 
jelentette gazdasági lehetőségeket szintén a város fejlődési érdekeit véve kell hasznosítani. A 
fejlesztésekkel párhuzamosan különös figyelmet kell fordítani arra, hogy javuljon a város arculata 
és ismertsége. Mindezek közvetlenül hozzájárulnak a jövőkép eléréséhez. 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Baktalórántháza középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű tematikus célokat, másrészt a 
városrészi szintű területi célokat foglalják magukban.  

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Az átfogó cél megvalósulásához az alábbi középtávú célok járulnak hozzá, amelyek ágazati 
bontásban kerülnek meghatározásra: 

Magas 
életminőség 

Verseny-
képesség 

Fenntarthatóság 
Kohézió és 
partnerség 

Átfogó cél 

Átfogó cél: „Baktalórántháza saját értékeinek erősítésével és hangsúlyozásával, a 
város elhelyezkedését kihasználva növelje versenyképességét és népesség megtartó 
erejét, modern kisvárosi lakókörnyezete, valamint fejlett köz- és közösségi, szociális 
és munkaerő-piaci szolgáltatásai biztosítsák a lakosság életminőségének javulását.” 
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T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -megőrzés szolgálatában 

T2. A közlekedési feltételek javítása 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó javítása 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének emelése 

T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

 

 

Baktalórántháza esetében a város kedvező elérhetőségét, illetve a határ 
viszonylagos közelségét kihasználva hosszú távon a termeléshez és 
szolgáltatási tevékenységhez szükséges vállalkozói infrastruktúra és 
innovatív környezet megteremtése a cél. A gazdaságfejlesztés a befektetői, 
beruházási aktivitás ösztönzésére, az ipari és mezőgazdasági vállalkozások 
innovatív tevékenységének, új vállalkozások létrejöttének, a meglévő 

tőkeszegény kis- és középvállalkozások fejlesztésének és a terület tőkevonzó képességének 
elősegítésére. A vállalkozási környezet javítása többrétű: 

 Elsősorban a hazai és a nemzetközi vállalkozások számára vonzó befektetői környezet 
kialakítására van szükség, amelynek első lépése megfelelő infrastrukturális feltételek, 
infokommunikációs szolgáltatások, telephely kialakítások támogatása. Ez lehetővé teszi a 
már meglévő kis- és középvállalkozások megerősödését is. 

 Az infrastrukturális feltételek kialakítása mellett cél egy olyan vállalkozói információs 
szolgálat létrehozása, amely jelentősen megkönnyíti és egyszerűsíti a helyi vállalkozások 
adminisztrációját és támogatja őket az üzletvitelben, piacszerzésben és a tőkebevonási 
lehetőségek feltárásában.  

 Mivel Baktalórántháza életében a gazdaságon belül jelentős szerepet tölt be a 
mezőgazdaság, így szükséges egyrészt a korszerű, környezetbarát, a helyi adottságokra 
épülő biogazdálkodási formák elterjesztése. A fenntartható fejlődés elvét figyelembe véve 
kell megteremteni a természet és a gazdaság összhangját, támogatni kell a gazdálkodók 
szövetkezési formáit az érdekérvényesítő képességük és piaci versenyképességük javítása, 
és a termelő kapacitások jobb kihasználása érdekében. 

 Szintén fontos a hagyományos mezőgazdasági feldolgozóipari tevékenységek piaci igények 
alapján történő fejlesztésének ösztönzése, a nagyobb hozzáadott értéket előállító 
tevékenységek támogatása. Elengedhetetlen a régi, elavult technológiák cseréje, korszerű, 
energiatakarékos gépek, berendezések és tároló kapacitások üzembe helyezése, amelyek 
hatékonyabbá, termelékenyebbé és nagyobb bevételt termelővé teszik a vállalkozásokat. Cél 
a helyben termelt javak minél szélesebb körének és mennyiségének helyben történő 
feldolgozása, a minél magasabb feldolgozottsági fok elérése, melynek révén növelhető a 
megmaradó jövedelemtömeg.      

 A gazdasági potenciál szoros összefüggésben áll a helyi munkaerőpiac összehangolt 
keresletével és kínálatával. A helyi gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítése, a 
munkanélküliség visszaszorítása, a külső befektetők letelepítése, a kis- és középvállalkozói 
szektor megerősítése az oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének 
összehangolt fejlesztése nélkül nem érhető el. Ez csak az önkormányzat, az illetékes 
intézmények és munkaerő-piac szereplőinek szoros együttműködésével valósítható meg. A 
fejlesztések eredményeként korszerű tudásbázissal rendelkező, szakképzett és minőségi 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -megőrzés szolgálatában 
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munkaerő-piaci potenciál jön létre, amely elősegíti a gazdaság fejlődését és a helyi 
munkaerőpiac sajátos problémáinak hatékonyabb kezelését a szakpolitikai irányvonalaknak 
megfelelően. 

Mindezek eredményeként 

 vonzó vállalkozási környezet jön létre, ezáltal megnő a város tőkevonzó képessége, 

 munkahelyteremtő beruházások valósulnak meg,  

 a város képessé válik a foglalkoztatás bővítésére, 

 megerősödik a helyi vállalkozói szféra, 

 pozitív demográfiai folyamatok indulnak el (pl. a képzett és vásárlóképes fiatal lakosság 
helyben maradása, helyi társadalom kedvezőbb korösszetétele). 

 

 

A városi közlekedés fejlesztése a közlekedésbiztonság és parkolás 
szempontjából felmerülő hiányosságok pótlására, a közösségi és egyéni 
közlekedési megoldások összehangolására, a szerkezeti hiányok pótlására, 
illetve a környezetbarát közlekedési módok használatának elősegítésére 
irányul.  

A településen járdák és kerékpárutak kialakítása, forgalomszabályozási 
technika fejlesztése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a gépjármű, kerékpáros, illetve 
gyalogos közlekedés biztonsága megfelelővé váljon, valamint csökkenjen a zsúfoltság egyes 
nagy forgalmú intézmények közelében. Az infrastruktúra létrehozása mellett ez a feladat 
forgalomtechnikai és közlekedés-szabályozási beavatkozásokat is megkíván. Ezek közül fontos a 
forgalmi korlátozások bevezetése, forgalomcsökkentett övezetek kijelölése: az önkormányzati 
utak esetében meg kell vizsgálni, hogy mely belterületi útszakaszok esetében lehet korlátozni 
vagy kitiltani a teherforgalmat, a nem önkormányzati tulajdonú utak esetében pedig jelezni kell az 
erre irányuló lakossági, települési igényt. 

A közlekedés környezeti ártalmainak felszámolásához járul hozzá a kerékpáros közlekedés 
rendszerének korszerűsítése, amely egyrészt a szükséges infrastruktúra megteremtését, 
másrészt a közlekedési módok közötti váltást lehetővé tevő csomópontok kialakítását jelentik. A 
parkolóhelyek hiányát a városközpontban elhelyezkedő parkolók kiépítésével lehet ellensúlyozni. 
Ily módon lehetővé válik a belváros gyalogos és zöldfelületeinek kiterjesztése is. A közlekedés 
átgondolt, tervszerű fejlesztése nem csak forgalmi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 
szempontból jelent előrelépést, hanem multiplikátor hatásként elősegíti az érintett területek 
feltárását és gazdasági-társadalmi felértékelődését is. 

Mindezek eredményeként  

 kiteljesednek a város központi funkciói a térség települései irányába, 

 javul a közlekedésbiztonság, 

 emelkedik a környezetbarát helyváltoztatási megoldások használatának aránya, 

 a belváros parkolási problémái enyhülnek, 

 csökken a közlekedési eredetű zaj- és levegőszennyezés. 

 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
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A városi-kisvárosi életforma napjainkban egyre inkább felértékelődik, ezért 
indokolt a városszerkezettel és az épületállománnyal kapcsolatos, tudatos 
koordináció erősítése. A település történelmi központjának spontán 
kialakulásából származó adottságok, a városi funkciók fejlődése, valamint a 
földrajzi helyzet felértékelődése miatt a városszerkezet fejlesztése, az egyes 
városrészek funkcióinak megfelelő kialakítása szükségessé vált.   

A településszerkezet fejlesztése terén a város „arculatának”, karakterének megfelelő, ugyanakkor 
az egyes településrészek funkcióit is kiszolgáló támogató városi környezet kialakítása a cél, 
amely egyrészt elősegíti a helyi lakosság életminőségének javítását, másrészt vonzó migrációs 
célterületté teszi a várost, harmadrészt pedig hozzájárul a gazdasági környezet fejlődéséhez. A 
legfontosabb fejlesztési, fejlődési területek a következők: 

 kiegyensúlyozott településszerkezet megteremtése; 

 a hagyományosan kialakult élhető, barátságos kisvárosi település karakter fejlesztése és 
tudatosítása; 

 műemlékek és helyi védelem alatt álló épületek megóvása, felújítása és hasznosítása; 

 közterültek és közösségi területek állapotának javítása – figyelembe véve a városrész-
specifikus sajátosságokat (pl. főtér, egyéni és közösségi közlekedési csomópont, sportolási 
terület, rekreációs terület, műemléki környezet); 

 belterületi vízrendezés hiányosságainak és problémáinak kezelése; 

 a zöldfelületek megújítása és rendszerbe szervezése: a zöldfelületi hálózat elemei nemcsak 
a környezeti állapot javításához és a város ökológiai stabilitásához járulnak hozzá, hanem 
fontos közösségi térként is funkcionálnak; 

 a gazdasági és közfunkciókat betöltő épületállomány ütemezett megújítása: ezen a területen 
az önkormányzat hatásköre elsődlegesen a saját tulajdonában lévő ingatlanok 
rekonstrukciójára terjed ki – a cél az, hogy a fizikai jellegű felújítások hozzájáruljanak az 
adott épület és az érintett városrész funkcióinak megerősítéséhez és bővítéséhez. 

A fejlődésre való tudatos felkészülés eredményeként Baktalórántháza jó eséllyel elkerülheti 
azokat a problémákat, amelyek Magyarországon a spontán fejlődésnek indult városok esetében 
jelentkeznek. A fejlesztések hatására javul a lakosság életminősége, erősödik az identitása, 
valamint növekszik a város népességmegtartó és vonzó ereje. 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
definiálja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A törvény részben 
lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy a fent 
felsorolt feladatok közül maga határozza meg, hogy melyiket milyen 
mértékben és módon kívánja ellátni. 

Baktalórántháza Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
ellátandó közszolgáltatásra irányuló feladatait magas színvonalon, a város lakosságának 
megelégedésére hajtsa végre. Ennek érdekében két alapvető beavatkozási irány jelölhető ki: 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó javítása 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének emelése 
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 a közszolgáltatások, közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra (épület és eszközök) 
megteremtése, 

 a szolgáltatások minőségének javítása (módszertani fejlesztések, minőségirányítási 
rendszerek bevezetése, humánerőforrás-fejlesztés). 

A beavatkozások eredményeként megvalósul a közszolgáltatások teljes körének minőségi 
fejlesztése, amely egyrészt pozitív hatást vált ki a lakosok önkormányzattal szembeni 
hozzáállását és elvárásait tekintve, másrészt a minőségi életvitel alapjait teremti meg.  

 

 

A társadalmi kohézió erősítésének célja, hogy fejlődjön a lakosok identitás-
tudata, minél szélesebb körben erősödjön a közösséghez való tartozás 
érzése, azáltal elérjük a helyi társadalom különböző (gazdasági, társadalmi) 
státuszú csoportjai közötti szegregációs tünetek megszüntetését is.  

Kiemelt feladat a hátrányos helyzetűek komplex felzárkóztatása és az 
esélyegyenlőség biztosítása a helyi esélyegyenlőségi programnak 

megfelelően. A program elemei között szerepeltetni kell a lakhatási körülmények javítását, a 
foglalkoztatottság és a gazdasági aktivizálódás ösztönzését, a képzés-szakképzés, az oktatás, 
az egészségügy és a szociális ellátás területét, valamint az önszerveződések, civil szervezetek 
bevonását is. Ennek eredményeként minimálisra csökken a társadalom széthúzó ereje, a 
lakosság közösségként funkcionál. 

5. ábra Baktalórántháza városfejlesztési célrendszere és alapelvei 

 

T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 



Baktalórántháza város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 28 

ITS Konzorcium 

  
 

3.2.2 Városrészi szintű területi célok 

A 2-3 éves – helyenként hosszabb – időtartamra szóló városrészi szintű célok meghatározása az 
egyes városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltárása, valamint 
az azokra épülő SWOT-elemzések alapján történt meg. A városrész-specifikus fejlesztési célok 
referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi fejlesztésekhez is. Ennek megfelelően olyan 
kérdésekre is választ adnak, mint a településrész funkcionális fejlesztési iránya, a 
területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági környezetének 
fejlődési irányai. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében további 
fejlesztésekre, esetlegesen visszafejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város 
kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődése.  

A fentiek alapján a városrészi célok: 

V1. Városközpont: Modern települési központ kialakítása a lakossági és gazdasági 
szolgáltatások kínálatának bővítése és minőségének emelése érdekében. 

V2. Bakta: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével, a lakókörnyezet 
fejlesztésével Bakta városrész lakosságának nagyobb mértékű integrálása 
Baktalórántháza társadalmi-gazdasági folyamataiba, továbbá a gazdasági környezet 
fejlesztésével a város tőkevonzó képességének növelése és a helyi vállalkozások 
fejlődési lehetőségeinek biztosítása. 

V3. Lórántháza: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével, a 
lakókörnyezet fejlesztésével Lórántháza városrész lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Baktalórántháza társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

V4. Iparterület: A gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésével a város 
tőkevonzó képességének növelése és a helyi vállalkozások versenyképességének 
javítása. 

V5. Flóratanya: Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város népességvonzó és megtartó 
erejének növelése érdekében. 

 

 

A városrész Baktalórántháza központi területe, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan olyan 
funkciók fejlesztése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak, a térségi 
központi szerepkörből adódóan elvárhatóak. A városi szolgáltatások kiteljesedését, valamint a 
fenntarthatóságot leginkább a köz- és gazdasági funkcióknak a városrészben történő 
koncentrálása segíti elő. A belvárosi területek megújításával, kiterjesztésével és 
racionalizálásával a cél egy olyan városmag megteremtése, amely 

 egységes arculatú,  

 sajátos szerkezetét megőrzi,  

 lehetővé teszi a modern kisvárosi életformát – biztosítva az egyes szolgáltatások gyors és 
egyszerű elérhetőségét, 

 közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan 
megerősödött. 

Mindennek eredményeként nő a város népességmegtartó képessége, turisztikai vonzereje és 
gazdasági potenciálja. 

 

V1. Városközpont: Modern települési központ kialakítása a lakossági és gazdasági 
szolgáltatások kínálatának bővítése és minőségének emelése érdekében. 
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Bakta a város egyik lakófunkciójú területe, amelynek egy része szegregált, illetve szegregáció 
által veszélyeztetett. Emellett itt helyezkedik el a város belterületén a vállalkozási célra 
hasznosítható terület is. A fejlesztések iránya ebben a városrészben tehát hármas:  

 egyrészt a lakófunkciók megtartása és további fejlesztése, oly módon hogy a kedvező 
feltételek a városi lakosság növekedését legyenek képesek előidézni,  

 másrészt a hátrányos helyzetű lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalmi 
felzárkózásukat elősegítő intézkedésekre van szükség,  

 harmadrészt pedig a vállalkozásra alkalmas terület infrastrukturális fejlesztésére. 

Elengedhetetlen tehát a lakáskörülmények javításának elősegítése, amelyre igény egyaránt 
jelentkezik szegregátumokban és a nem szegregált területeken is. Fontos a kiskereskedelmi 
szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő fejlődésének ösztönzése, valamint Bakta és a többi 
településrész közlekedési kapcsolatát. A közlekedési feltételek javítása terén kiemelt feladat a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. 

A fizikai infrastruktúra javítása azonban önmagában nem elegendő a lakosság társadalmi 
integrációjának javításához. Szükséges a hátrányos helyzetűek – különösen a gyerekek –
egyenlő esélyeinek megteremtése. Ez főként a képzési és munkaerő-piaci programokba történő 
integrációval, szociális szolgáltatások és közérdekű információk hozzáférhetőségének 
javításával, valamint az általános közigazgatási, közszolgáltatási rendszerek integrált 
feladatellátásának fenntartásával segíthető elő. Mindezen fejlesztések megvalósításának 
hatékony formája lehet egyfajta anti-szegregációs, szociális városrehabilitációs program 
megvalósítása. 

 

 

Lórántháza városrész Baktalórántháza egyik lakófunkciójú területe, ahol egy viszonylag nagy 
területű szegregátum is található. A fejlesztések iránya ebben a városrészben tehát kettős: 
egyrészt a lakófunkciók megtartása és további fejlesztése, oly módon hogy a kedvező feltételek a 
városi lakosság növekedését legyenek képesek előidézni, másrészt a hátrányos helyzetű 
lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalmi felzárkózásukat elősegítő 
intézkedésekre van szükség – hasonlóan Bakta városrész érintett, leszakadó területeihez.  

 

 

Az Ipari Park és a környező területek a település gazdaságának egyik pillére, amely jelentős 
mértékben hozzájárulhat a munkaerőpiac stabilizálódásához. A beavatkozások ebben a 
városrészben a befektetés-ösztönzésre, az Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére, a 

V2. Bakta: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével, a 
lakókörnyezet fejlesztésével Bakta városrész lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Baktalórántháza társadalmi-gazdasági folyamataiba, továbbá a gazdasági 
környezet fejlesztésével a város tőkevonzó képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségeinek biztosítása. 

 

V3. Lórántháza: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével, a 
lakókörnyezet fejlesztésével Lórántháza városrész lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Baktalórántháza társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

 

V4. Iparterület: A gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésével a város 
tőkevonzó képességének növelése és a helyi vállalkozások versenyképességének 
javítása. 
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kiegyensúlyozott és versenyképes területhasználat biztosítására, valamint az elérhető üzleti 
szolgáltatások bővítésére és minőségének emelésére irányulnak. Mindezt intenzív befektetés-
ösztönzési tevékenységgel kell kiegészíteni. 

Az ipari, gazdasági szerep erősítése nem történhet meg megfelelően képzett munkaerő 
hiányában, tehát közvetetten a képzés területe is jelentős hatást gyakorol (nemcsak) az Ipari 
Park fejlődési potenciáljának alakulására. Ehhez hasonlóan a foglalkoztatási programok  sem 
csak az Ipari Park városrészhez kapcsolódnak, de ugyanúgy hozzájárulhatnak az itt működő 
vállalkozások versenyképességéhez és új vállalkozások betelepüléséhez. 

 

 

Flóratanya Baktalórántháza külterületi, lakófunkciójú városrésze. A fejlesztések irányát a 
lakófunkciók megtartása és további fejlesztése jelenti oly módon, hogy a kedvező feltételek a 
városi lakosság növekedését legyenek képesek előidézni. A városkörnyéki tanyákon élők 
lakáskörülményei, foglalkoztatási és aktivitási helyzetük meglehetősen kedvezőtlen. Leginkább a 
gyerekek kerülnek ezáltal hátrányos helyzetbe. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés eddig is 
biztosított volt, míg az iskolások tömegközlekedése a városba az önkormányzat által üzemeltetett 
saját autóbusszal megoldott.  

A kitűzött cél elérése új funkció kialakítását nem igényli, hanem a meglévő, természetesen 
kialakult funkció további erősítését célozza. A kedvező lakókörnyezet megteremtése érdekében 
fontos a kiskereskedelmi szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő fejlődésének ösztönzése, 
valamint a zöldfelületek, közösségi terek arányának növelése, karbantartása. 

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő 
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő 
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.  

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 

  

V5. Flóratanya: Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város népességvonzó és megtartó 
erejének növelése érdekében. 
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Baktalórántháza saját értékeinek erősítésével és hangsúlyozásával, a város elhelyezkedését kihasználva növelje 
versenyképességét és népesség megtartó erejét, modern kisvárosi lakókörnyezete, valamint fejlett köz- és közösségi, 

szociális és munkaerő-piaci szolgáltatásai biztosítsák a lakosság életminőségének javulását. 

T2. A közlekedési 
feltételek javítása 

T3. Az épített és 
természeti környezet 
állapotának átfogó 

javítása 

T4. A köz- és közösségi 
szolgáltatások 

minőségének emelése 

T5. A társadalmi 
kohézió és a helyi 
identitás erősítése 

T1. Gazdaságfejlesztés 
a munkahelyteremtés és  

-megőrzés 
szolgálatában 

V1. Városközpont: Modern 
települési központ 

kialakítása a lakossági és 
gazdasági szolgáltatások 
kínálatának bővítése és 
minőségének emelése 

érdekében. 

V2. Bakta: A társadalmi 
esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével, a lakókör-
nyezet fejlesztésével Bakta 

városrész lakosságának 
nagyobb mértékű integrálása 
Baktalórántháza társadalmi-

gazdasági folyamataiba, 
továbbá a gazdasági környe-

zet fejlesztésével a város 
tőkevonzó képességének 

növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési 

lehetőségeinek biztosítása. 

 

V3. Lórántháza: A 
társadalmi esélyegyenlőség 

feltételeinek 
megteremtésével, a 

lakókörnyezet fejlesztésével 
Lórántháza városrész 

lakosságának nagyobb 
mértékű integrálása 

Baktalórántháza társadalmi-

gazdasági folyamataiba. 

V4. Iparterület: A gazdasági 
infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztésével 
a város tőkevonzó 

képességének növelése és 
a helyi vállalkozások 

versenyképességének 

javítása. 

V5. Flóratanya: Fejlett 
lakókörnyezet kialakítása a 
város népességvonzó és 

megtartó erejének növelése 

érdekében. 

A hagyományosan központi szerepkörrel rendelkező Baktalórántháza kihasználja a megyeszékhely dinamizáló hatását, és a 
szomszédos országok közelsége és a fő közlekedési útvonalak kiépítése révén felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A 
fejlesztések eredményeként kialakuló esztétikus és egészséges környezet, a biztonságos társadalmi háttér és megélhetési 
viszonyok, a fejlett üzleti és humán szolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a város és térsége lakosai számára. JÖ
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6. ábra: Baktalórántháza jövőképe, valamint átfogó, tematikus és területi céljai  
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4. táblázat: A városrészi és tematikus célok összefüggése 

Városrészek / Tematikus célok 

T1. 
Gazdaságfejlesztés a 
munkahelyteremtés 

és -megőrzés 
szolgálatában 

T2. A közlekedési 
feltételek javítása 

T3. Az épített és 
természeti környezet 
állapotának átfogó 

javítása 

T4. A köz- és 
közösségi 

szolgáltatások 
minőségének 

emelése 

T5. A társadalmi 
kohézió és a helyi 
identitás erősítése 

V1. Városközpont: Modern települési központ kialakítása 
a lakossági és gazdasági szolgáltatások kínálatának 
bővítése és minőségének emelése érdekében. 

     

V2. Bakta: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével, a lakókörnyezet fejlesztésével Bakta 
városrész lakosságának nagyobb mértékű integrálása 
Baktalórántháza társadalmi-gazdasági folyamataiba, 
továbbá a gazdasági környezet fejlesztésével a város 
tőkevonzó képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségeinek biztosítása. 

     

V3. Lórántháza: A társadalmi esélyegyenlőség 
feltételeinek megteremtésével, a lakókörnyezet 
fejlesztésével Lórántháza városrész lakosságának 
nagyobb mértékű integrálása Baktalórántháza 
társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

     

V4. Iparterület: A gazdasági infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztésével a város tőkevonzó 
képességének növelése és a helyi vállalkozások 
versenyképességének javítása. 

     

V5. Flóratanya: Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város 
népességvonzó és megtartó erejének növelése 
érdekében. 

     

 

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

Baktalórántháza Város Önkormányzata városfejlesztési tevékenységei során arra törekszik, hogy 
az EU által finanszírozott városrehabilitációs programokon kívül is az elérhető legtöbb támogatási 
forrást mozgósítani tudja a város kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Az önkormányzat a 
városi és városrészi célok teljesítéséhez kapcsolódó projektek maradéktalan végrehajtására 
törekszik, ami által csökkenthetők a városon belüli területi különbségek.  

Azon beavatkozásokat, amelyek egy földrajzilag jól körülhatárolható területen helyezkednek el, 
célszerű területileg integráltan végrehajtani a valódi hatásosság érdekében. Az így kijelölt 
akcióterületek (AT) a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek 
kijelölése azonban nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó 
fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei, valamint a magánszféra beruházásai 
a jövőben is érinteni fogják Baktalórántháza teljes területét.  

A fejlesztési akcióterületek lehatárolása során az alábbi alapelvek voltak irányadók: 

 az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, 
amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges 
magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; 

 az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak 
legyenek; 

 funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a 
funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak; 

 a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást lehessen elérni a magántőke 
mobilizálásával; 

 a szociális és „funkcióbővítő” jellegű akcióterületek teljesítsék azokat a feltételeket, 
amelyeket a korábbi hasonló pályázati konstrukciók előírtak akár a szociális mutatók, akár az 
ellátandó funkciók tekintetében. 

A fenti alapelveknek megfelelően Baktalórántházán 2 olyan terület határolható le indikatív 
jelleggel, ahol komplex beavatkozások megvalósítását tervezi az önkormányzat (az 
akcióterületek lehatárolásra a projektfejlesztés szakaszában módosulhat): 

1. A Városközpont városrészt lefedő akcióterületen – a TOP érintett prioritásához 
illeszkedve – a népességmegtartás és a gazdaságélénkítés tekinthető átfogó célnak. Az 
akcióterület lehatárolás indoka kettős: egyrészt ez a városrész koncentrálja Baktalórántháza 
(köz)szolgáltatási funkcióit, így a belvárosi területek komplex fejlesztése az egész település 
gazdasági-társadalmi fejlődését elősegíti, másrészt számos olyan fejlesztési elképzelés 
azonosítható a városrészben, amelyeket – a pozitív hatások elérése érdekében – 
integráltan célszerű megvalósítani. 

2. A szociális városrehabilitációs akcióterületként azonosítható Bakta városrészben magas 
a hátrányos helyzetű lakosok száma és aránya, ami megmutatkozik az akcióterület 
kedvezőtlen képzettségi, munkaerő-piaci és lakhatási mutatóiban. A koncentráltan 
megjelenő problémák kezelése nemcsak a – KSH által részben szegregátumként is 



Baktalórántháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 34 

ITS Konzorcium 

  
 

azonosított – városrész érdeke, hanem az egész település felzárkózását és gazdasági 
versenyképességét is befolyásolja. 

4. térkép Baktalórántháza akcióterületei 

 

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 

fejlesztések összefoglaló bemutatása 

Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek vagy egyéb projektek, az 
átfedések erősítik a tervezett fejlesztések közötti kapcsolódást, szinergiát.  

4.2.1 Városközpont AT 

Baktalórántháza belvárosában az elmúlt időszakban már számos fejlesztés történt, de ezek nem 
kezeltek minden problémát a funkcionalitás, az épített környezet, a közlekedés és a zöldfelületek 
szempontjából. Az akcióterület Baktalórántháza központi területe, fejlesztésének fókuszában 
ebből adódóan olyan funkciók erősítése áll, amelyek a település teljes lakossága számára 
relevánsak, és a járási hatókörű funkciókból adódóan elvárhatóak. A belvárosi területek 
megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan Városközpont 
megteremtése, amely 

 egységes arculatú,  

 sajátos szerkezetét megőrzi,  

 biztosítja a modern kisvárosi életformát, 

 közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan 
megerősödött. 
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A fentieknek megfelelően a gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztést a 
Városközpontban az alábbi fő tevékenységek szolgálják:  

 Térségi Központi Igazgatási Épület építése, 

 önkormányzati tulajdonban lévő üzletsor felújítása, 

 Római Katolikus Templom külső felújítása, területrendezés, 

 kulturális szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés, eszközbeszerzés, 

 önkormányzati bérlakások felújítása, 

 parkoló építés a járási központ mellett, 

 városi terek létrehozása. 

Ezeken kívül számos egyéb fejlesztés megvalósítását is tervezi az önkormányzat a Városközpont 
területén, azonban azok várhatóan egyedi projektként is megvalósíthatóak, az akcióterületi 
fejlesztés költségvetésébe nem számolandók bele. 

 városi piac területrendezése és korszerűsítése, 

 bölcsőde létrehozása, 

 önkormányzati intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, 

 önkormányzati intézmények energetikai felújítása megújuló energiaforrással, 

 települési belvízvédelem, 

 települési konyha felújítása eszközbeszerzéssel, 

 gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek javítása, 

 idősek tartós bentlakásos intézményének felújítása és korszerűsítése. 

 

4.2.2 Szociális városrehabilitációs AT 

Baktalórántházán két szegregátum található a KSH adatai szerint, ezek közül a baktai 
városrészben elhelyezkedő a nagyobb kiterjedésű és a kedvezőtlenebb helyzetű. A rossz 
társadalmi mutatókkal rendelkező városrészben olyan beavatkozás-csomag szükséges, amely 
integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait, valamint az itt élők munkaerő-
piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit – összhangban Antiszegregációs 
programmal. Ennek érdekében szükséges önkormányzati épületek felújítása, útfelújítás, utak 
szilárd burkolattal való ellátása, közműfejlesztés, járdaépítés és szociális bérlakások építése 
(utóbbi abban az esetben, ha a szegregációs folyamatokat nem erősíti). A fizikai jellegű 
tevékenységeket a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi integrációját segítő soft beavatkozások 
egészítik ki (pl. munkaerő-piaci képzések; tartós munkanélküliek foglalkoztatása; civil társadalom 
fejlesztése). 

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 

egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

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

Az ITS keretében azonosított projekttípusok (az akcióterületi fejlesztéseken kívül) az alábbiak: 

 Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét 
képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem 
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt 
(ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett 
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.  

 Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó 
fejlesztéseket tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos 
jellegű projektelemből áll, és a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed. 

 Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések. 

A tervezett beavatkozások jelenleg ismert részleteit (pl. lehetséges tevékenységek, becsült 
költségvetés, indikatív ütemezés) a következő fejezetek tartalmazzák azzal az előfelvetéssel, 
hogy ezek a projektkidolgozás későbbi fázisaiban kerülnek pontosításra, véglegesítésre.  

4.3.1 Kulcsprojektek 

 Sportcsarnok építés: Baktalórántháza város frekventált területén építendő sportcsarnok 
tartalmaz egy nemzetközi mérkőzés lejátszására is alkalmas szabvány kézilabdapályát, 
fittness-termet, szociális és kiszolgáló helyiségeket, valamint 300 ülőhelyes lelátót. A 
városban egy kézilabda pálya méretű tornaterem található a Naményi úton a 
középiskolában. A tornaterem a belmagassága miatt nem alkalmas hivatalos versenyszerű 
sportesemények rendezésére, noha Baktalórántháza sporteredményei egyébként ezt 
indokolnák. Jelenleg hiányzik a teremben végezhető versenysport és tömegsport megfelelő, 
jól elérhető infrastruktúra, ami hozzájárul az egészséges életmód elterjesztéséhez is.  

 A Degenfeld-kastély integrált fejlesztése: a kastély funkcióváltó felújítása jelenleg is zajlik, 
de ez csak a létesítmény egy kis részét érinti. Annak érdekében, hogy a kastély valódi 
vonzerővel rendelkező turisztikai attrakcióvá váljon, amire egy térségi szintű turisztikai 
desztináció épülhet, az alábbi projektek megvalósítása szükséges: 

 Tanösvény kialakítás és területrendezés a Degenfeld parkban (a csónakázótó 
rekonstrukciójával), 

 Funkció bővítő felújítás a Degenfeld-kastély területén (melléképület felújítása, recepció 
és kávézó kialakítása), 

 Gróf Károlyi Gyula emlékház és park kialakítása, 

 Turisztikai szálló a Degenfeld parkban. 

A fejlesztések hatására a városba látogató turistákat egy komplex turisztikai program várja, 
ahol lehetőség lesz szabadidős, tudományos, kulturális, szórakoztató és sporttevékenység 
végzésére, és megfelelő szálláshely igénybevételére. 

 Afrikai harcsatenyésztő telep létesítése: 2004-ben a strandfürdő működését meg kellett 
szüntetni, mert a vízforgató berendezés nem felelt meg az Európa Unió előírásainak. Az 
újranyitáshoz szükséges felújításokra saját forrás nem állt rendelkezésre, és támogatási 
forrást sem lehetett igényelni. Időközben a közeli városokban élményfürdők létesültek, ami 

                                                           
1 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 
elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2014. 12. 11.) 
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miatt egy esetleges strandfelújítás esetén a kihasználtság alacsony szintű lenne, így a strand 
gazdaságos fenntartását nem lehetne megoldani. A terület adottságai viszont nagyon 
kedvezőek: a termálvízre alapozva kialakítható egy afrikai harcsatenyésztő telep tároló-
kiszolgáló épülettel, medencékkel, a termálkút felújításával (tervezett kapacitás: 1000 T/év). 
A terület funkcióváltása új munkahelyeket teremt, valamint hozzájárul az egészséges 
táplálkozás elterjedéséhez is. 

 Kertészeti telep létesítése üvegházzal, fóliával: a térség legnagyobb problémája a 
munkanélküliség. A befektetések hiányában az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a 
közmunkaprogramon keresztül. A város természeti adottságai lehetővé teszik egy élőmunka-
igényes kertészeti telep létesítését. Egy éven belül több ciklusban zajlik a termelés a 
kereslettől függően (vágott virág, primőr zöldség). Az értékesítést a viszonteladók felé is 
saját foglalkoztatottak fogják végezni és önkormányzati gépjárművel, így a tevékenység 
versenyképes és fenntartható lesz. 

 BLTG településgazdálkodási Kft. tehéntelepének fejlesztése, bővítése; sertéstartás 
feltételeinek megteremtése: az önkormányzat által üzemeltett konyhák, illetve a térségi 
közkonyhák által megnőtt a kereslet a telephelyen termelt tej és előállított tejtermékek iránt. 
A megnövekedett szükségletet a meglévő állománnyal és technológiával már nem lehet 
kielégíteni, az állatállomány számának növelése, a fejőüzem korszerűsítése jelenthet 
biztosítékot a közkonyhák olcsó termékhez jutásához. Ezt célszerű kiterjeszteni a sertéshús 
beszerzésére is. Ennek érdekében megtörténik a 20 db-os tehénállomány felfejlesztése 
ötven darabra, a szükséges istálló építésével és a fejőüzem kapacitásbővítésével, továbbá 
megvalósul 500 darab sertés tartására ól építése és terménytároló kialakítása. 

 Városi piac területrendezése és korszerűsítése: a város főterén található piac jelenleg 
semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik. Esőzést követően a funkcióját nem tudja 
betölteni, a felázott talajon az elárusító sátrak megközelíthetetlenek. A tervezett projekt 
keretében fedett árusítói pultok kerülnek kialakításra, továbbá díszburkolatot és vízelvezető 
rendszer készül. A piac felújításával a városközpont gazdasági funkciója erősödik, a piaci 
kereskedelem újjáéled, a lakosság komfortérzete javul, ami hozzájárul a város 
népességének megtartásához. 

 Ipari terület közművesítése: a projekt során a 41-es számú főútvonal és a vasúti sínpálya 
közötti terület teljes közművesítésére (víz, szennyvíz, gáz, villamos áram, csapadékvíz és 
szilárd útburkolat) kerül sor a vasútállomástól a strandfürdőig a településrendezési terv 
szerinti iparterületen. A kedvező elhelyezkedésű helyszín megfelelő telephelyet jelent a 
potenciális befektetők számára. 

 Bölcsőde létrehozása Baktalórántházán: a kormányzati fejlesztési stratégia része, hogy a 
járásközpontokban legyen lehetőség a 0-3 éves korú gyermekek nappali elhelyezésére 
intézményesített környezetben, ami nagymértékben javítja a kisgyermekes szülők gyors és 
rugalmas visszatérését a munkaerőpiacra, ami kedvezően hat a foglalkoztatottságra, az 
érintettek jövedelmi szintjére is. Ennek érdekében egy 4-csoportos bölcsőde kialakítását 
tervezi az önkormányzat. 

 4915. Nyírbátor-Kisvárda összekötő út településhatáron belüli felújítása: az összekötő 
út egyes szakaszainak felújítására már sor került, de a városhatáron belül ez régóta 
megoldásra váró probléma. A biztonságos és gyors közlekedés érdekében 3 km hosszon 5 
cm kopóréteg felhordása szükséges az úttestre. 

4.3.2 Hálózatos projektek 

 Önkormányzati intézmények világítás és fűtés korszerűsítése: az önkormányzat egyes 
intézményeiben (Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Szociális Központ, Városi Könyvtár) még 
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neon csöves világítótestű rendszer, illetve öntöttvas radiátoros fűtési rendszer működik, ami 
korszerűtlen és gazdaságtalan. Ezért ezekben az intézményekben megtörténik a meglévő 
világítási testek cseréje energiatakarékos világító testekre, valamint a fűtőtestek, radiátorok 
cseréje  

 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása megújuló energiaforrással: az 
önkormányzat egyes intézményeinek (Polgármesteri Hivatal, Járóbeteg-szakellátó, Zengő 
Erdő Óvoda, Városi Sporttelep) energia-felhasználása jelentős. A gazdasági szempontokat 
és a fenntartható fejlődés figyelembe véve szükséges az épületek energiahatékonyságának 
fokozása megújuló energiaforrások bevonásával (telephelyenként 25 kW-os 
napelemrendszer kiépítése).  

 Kistérségi kerékpárút építése: Baktalórántháza járásközpont közigazgatási, oktatási, 
egészségügyi, kulturális és munkaerő-piaci funkciói kibővültek az igazgatási és egyéb 
átalakulásokat követően. Megközelíthetősége azonban leszűkül a személyautóra és a Volán 
buszjárataira, ami nem minden esetben igazodik az ügyfélfogadási, a rendelési vagy a 
munkaidőhöz. A térségben az egyik leggyakrabban használt közlekedési eszköz a kerékpár, 
amely alkalmas a települések közötti közlekedésre is. Ehhez szükséges összesen mintegy 
60 km kerékpárút kiépítése térségi szinten: 

 Apagy-Nyírmada szakaszon (Rohod, Baktalórántháza, Levelek érintésével) Ófehértó, 
Nyíribrony, Magy rácsatlakozással,  

 Ramocsaháza-Nyírkércs-Baktalórántháza szakaszon, 

 Laskod-Petneháza-Nyírjákó-Baktalórántháza szakaszon. 

 Gyalogos és kerékpárút építése a Kistérségi Ifjúsági, Sport- és Szabadidő 
Központhoz: az önkormányzati tulajdonában van a Baktai erdő szélén álló Kistérségi 
Ifjúsági, Sport és Szabadidő Központ. A létesítmény a rekreációs, szórakoztató, tömeg- és 
utánpótlássport rendezvények fő helyszíne (tavasztól őszig napi rendszerességű 
rendezvényekkel). A helyszín megközelítése gyalogosan és kerékpárral is csak a közúton 
lehetséges, ami közlekedésbiztonságilag kockázatos. Ezért szükséges 1,3 km 
hosszúságban a várost és a szabadidőközpontot összekötő szilárd burkolatú kerékpárút 
építése a szükséges mellék- és alépítményekkel. 

 Kerékpárút felújítás: Baktalórántházán is egyre többen választják a kerékpáros közlekedést 
a rövidebb távolságok megtételére. A meglévő kerékpárút a 1994-ben épült, azóta kisebb 
javításokon, kátyúzásokon kívül egyéb felújítás nem történt. A kerékpáros közlekedés 
feltételrendszerének javítása érdekében a felújítása időszerű, annál is inkább, hogy a 
kerékpárúttal kapcsolatos műszaki előírások időközben megváltoztak, aminek nem minden 
esetben felel meg a jelenlegi létesítmény. Ezért szükséges a várost átszelő kerékpárút 
felújítása, a meglévő aszfaltburkolat felmarása, a kerékpárút szélesítése, padkával, új 
burkolattal való ellátása. 

 Re-Cikli Bicikli - Kerékpárkölcsönző szolgáltatási rendszer kialakítása a 
Baktalórántházi kistérségben: a projekt során kialakításra kerül egy kistérségi kerékpár-
kölcsönzési rendszer, a hozzá kapcsolódó, teljes körű szolgáltatási palettával. A 
hivatásforgalmi és turisztikai célokat is szolgáló rendszer a kistérség összes települését, és 
így turisztikai desztinációját érinti. A kölcsönzéshez szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat 
is biztosít a rendszer (turisztikai desztinációkhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok, 
okos alkalmazás, kölcsönzéshez kapcsolódó internetes portál stb.).  

A kölcsönzési rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges humánerőforrás a 
projekt keretében megvalósított két képzés – kerékpárszerelő; turisztikai szervező, értékesítő 
képzés – által kerül bevonásra, kiválasztásra és felkészítésre. A képzések résztvevői a 
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térségben élő munkanélküli fiatalok közül kerülnek ki. A projekt több fejlesztési 
kezdeményezéshez is kötődik egyszerre (pl. turisztikai desztinációk fejlesztése, térségi 
kerékpárút fejlesztése). 

 Települési belvízrendezés: mivel Baktalórántháza a belvíz által kevésbé veszélyeztetett 
települések közé tartozik, ezért az elmúlt időszakban nem juthatott forráshoz a belterületi 
belvízrendszer rekonstrukciójára. Az önkormányzat saját forrásból csak a legszükségesebb 
karbantartási feladatokat tudta elvégezni (elsősorban közfoglalkoztatás keretében). Az 
infrastrukturális problémák megoldása érdekében szükséges 4000 fm új belvízelvezető árok 
létesítése, 5000 fm árok felújítása, 3000 fm belvízelvezető csatorna lefedése, valamint 22 
akna építése felújítása. 

 Városi terek felújítása, rendezése: a közparkokban és a köztereken a növényállomány 
elavult, az utcabútorok megrongálódtak, elhasználódtak. A járásközponti funkcióval a 
városba utazók és ezzel együtt a parkokban ideiglenes megpihenők száma is 
megnövekedett. A parkok infrastrukturális helyzete azonban nem teszi lehetővé ezen 
igények kielégítését az elvárható szinten. A projekt során rendezésre kerülnek a város terei, 
parkjai, zöldfelületei. Új térbútorok kerülnek kihelyezésre, a helyi klímának megfelelő 
növényfajok telepítésre, valamint megújulnak a világítási eszközök. Kiépülnek a parkok 
vízelvezetési rendszerei és egy egységes, gazdaságos öntöző rendszer. A fejlesztés 5 
helyszínt érint az alábbi utcákban: Köztársaság tér, Kossuth utca, Vásártér utca. 

4.3.3 Egyéb projektek 

 Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő Központ felújítása, bővítése: Baktalórántháza 
külterületén, a Baktai erdő közvetlen szomszédságában található a Kistérségi Ifjúsági, Sport 
és Szabadidő Központ (a régi Tűzoltópálya). A térség egyik kedvenc szabadidős 
tevékenységre használt ingatlanát szervezett formában térítésmentesen használhatják az 
igénybevevők. A sportpálya többfunkciós (labdarúgás, atlétika) lehetőséget biztosít a 
sportolásra, amit szükséges bővíteni igény szerinti átalakítható röplabda és kosárlabda 
pályával. Az épületben az emeleten található szobák felújítása és eszközökkel való ellátása 
után lehetőség nyílik táboroztatásra. Az egészséges életmódra, mozgásra nevelés 
infrastruktúrájának biztosítása hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, ami közvetett 
módon hozzájárulhat a térség gazdasági felemelkedéséhez, a népességmegtartáshoz. 

 Egészségügyi alapellátás feltételrendszerének javítása eszközbeszerzéssel: a 
kormányzati egészségügyi politika egyik fontos irányvonala a prevenció mellett, hogy a beteg 
mihamarabb megkapja az orvosi segítséget, ha lehet már a háziorvosi rendelőben, ne kelljen 
továbbküldeni szakrendelésre, kórházba. Az elmúlt pályázati ciklusba létesített járóbeteg-
szakrendelőben működik az egészségügyi alapellátás is, azonban forráshiány miatt az 
alapellátás eszközök fejlesztésére, pótlására már nem volt lehetőség. A cél a hiányosságok 
felszámolása, a magas színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása.  

A központi orvosi ügyelet 2007-ben kapott új épületet a mentőállomás mellett. 14 településen 
látja el a feladatot, az ügyeleti kocsi elmúlt 10 éves, cseréje szükségszerű, valamint a 
zavartalan betegellátás érdekében szükséges eszközbeszerzés is. 

 Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális feltételeinek javítása: Baktalórántháza a 
társulási formában működő szociális alapszolgáltatás gesztor települése. Az ellátás 4 
települést érint. Az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása nem kielégítő, új 
eszközök beszerzési az ellátás biztonságos biztosítása érdekben szükségszerű (1 darab 
ételkiszállító gépjármű, 2 db robogó, 4 db kerékpár, irodabútorok, számítástechnikai 
eszközök). 
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 Gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek javítása: 
Baktalórántháza a társulási formában működő gyermekjóléti ellátás gesztor települése. Az 
ellátás 9 települést érint. A gyermekjóléti szolgáltatás régi épületben kap helyet, ahol külső 
felújítási munkálatok történtek a városrehabilitációs program keretében, a rekonstrukció a 
belső terekre és a gépészetre nem terjedt ki. Az épület funkcionális és energetikailag 
felújításra szorul. 

 Idősek tartós bentlakásos intézményének felújítása és korszerűsítése 
Baktalórántházán: az idősek tartós bentlakásos intézményének épülete elavult műszaki 
állapota miatt teljes rekonstrukciót igényel (nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, 
tetőhéjazat felújítás, fűtés és világítás korszerűsítése, alternatív energiaforrás felhasználása 
25 kW-os napelemrendszerrel). 

 Gyermekek átmeneti otthona komplex felújítása: a gyermekek átmeneti otthona régi 
épület épületben kap helyet, ahol kisebb átalakítást követen csak állagmegőrző, karbantartó 
munkálatokat tudott elvégezni az önkormányzat. Az épület funkcionálisan, energetikailag és 
esztétikailag is felújításra szorul (nyílászáró csere,  hőszigetelés, tetőfelújítás, 
fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti munkák, bútorzat beszerzése).  

 Települési konyha felújítása eszközbeszerzéssel: Baktalórántházán a Petőfi utca 4. szám 
alatti konyha látja el a településen a közétkeztetést (gyermekétkeztetés, óvodai, iskola 
étkeztetés, szociális étkeztetés, öregotthon lakóinak étkeztetése, valamint a közszférában 
dolgozók étkeztetése). Az intézményben az elmúlt tíz évben nem történt fejlesztés, a 
fogyóeszközök pótlása és a karbantartás kivételével. Az egészséges táplálkozás, az 
egészséges munkakörülmények biztosítása, a jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő 
infrastrukturális háttér megteremtése az önkormányzat egyik fontos feladata a közétkeztetés 
biztosítása szempontjából. Mindennek érdekében szükséges a 140 m²-es konyha belső 
rekonstrukciója, kapacitásainak bővítése és eszközbeszerzés. 

 Önkormányzati szociális bérlakások építése: a szociális bérlakások iránti igény 
megnövekedett az utóbbi időben, az önkormányzat nem tud minden igénylőnek lakást 
biztosítani. A lakhatási körülmények javítása érdekében indokolt újabb szociális bérlakások 
építése a városban. 

 Piacképes képzések a hátrányos helyzetű lakosság részére: a projekt a munkanélküliség 
és a leszakadás problémáját kezeli. Ennek érdekében 20 fő alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező, szegregált területen élő munkanélküli férfi képzése történik meg. A kőműves 
tanfolyam gyakorlati része során a projekt költségvetéséből biztosított anyagok 
felhasználásával felújítják saját házukat, valamint a szegregált területen lévő leginkább 
leromlott ingatlanokat, javítva ezzel az érintett lakosság lakhatási körülményeit. 20 alacsony 
iskolai végzettségű nő részére mezőgazdasági növénytermesztő képzést tartanak. A 
gyakorlati képzés folyamán saját kertben termesztenek növényeket, saját felhasználásra, 
ami elősegítheti az öngondoskodást. A projekt eredményeként mindkét célcsoport piacképes 
végzettséghez jut. 

 Autóbusz beszerzés a munkaerő mobilitás elősegítésére: a menetrend szerinti 
buszjáratok nem igazodnak a járási központban megtalálható munkahelyek munkaidejéhez, 
illetve a járóbeteg szakrendelő rendelési idejéhez. A projekt során beszerzésre kerülő két 
mikrobusz minden munkanap többször is – az igényeknek megfelelően – járná be a járás 
településeit, így biztosítaná nemcsak a munkavállalók, hanem az egyéb (igazgatási, 
egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi) elintézni ügyet akaró személyek járási központba 
és hazajutását. 

 Szegregált területen lévő földutak szilárd burkolattal való ellátása: a szegregált 
területek infrastrukturális fejlesztése hozzájárulhat a városvezetés egyik esélyegyenlőségi 
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céljának, a szegregátumok felszámolásának eléréséhez. A lakókörnyezet javítása, az 
életkörülmények komfortosabbá tétele a társadalmi felzárkózás egyik eszköze, ami 
közvetetten hozzájárul a település gazdasági stabilitásához is. A projekt során 
Baktalórántháza szegregált területein meglévő földutak (Táncsics, Ibolya, Csongrád, Sóvári 
utca) szilárd burkolattal való ellátása történik meg. 

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai 

céljaihoz 

Baktalórántháza tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt 
pozitív hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy meghatározott akcióterületen 
megvalósuló kulcsprojekt, vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei) 
kifejezetten pozitív szinergiákat eredményezhet. 

Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi táblázat 
foglalja össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden 
érintett célnál megjelenítésre került a projekt.)  
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5. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

T1. Gazdaságfejlesztés a 
munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 

Sportcsarnok építés 

Turisztikai szálló a Degenfeld parkban 

Afrikai harcsatenyésztő telep létesítése 

Kertészeti telep létesítése üvegházzal, 
fóliával 

BLTG településgazdálkodási Kft. 
tehéntelepének fejlesztése, bővítése; 
sertéstartás feltételeinek megteremtése 

Városi piac területrendezése és 
korszerűsítése 

Ipari terület közművesítése 

 A Városközpont fejlesztése a 
gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Autóbusz beszerzés a munkaerő 
mobilitás elősegítésére 

T2. A közlekedési 
feltételek javítása 

4915. Nyírbátor-Kisvárda összekötő út 
településhatáron belüli felújítása 

Kistérségi kerékpárút építése 

Gyalogos és kerékpárút építése a 
Kistérségi Ifjúsági, Sport- és Szabadidő 
Központhoz 

Kerékpárút felújítás 

Re-Cikli Bicikli - Kerékpárkölcsönző 
szolgáltatási rendszer kialakítása a 
Baktalórántházi kistérségben 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Autóbusz beszerzés a munkaerő 
mobilitás elősegítésére 

Szegregált területen lévő földutak 
szilárd burkolattal való ellátása 

T3. Az épített és 
természeti környezet 
állapotának átfogó 
javítása 

Sportcsarnok építés 

Tanösvény kialakítás és 
területrendezés a Degenfeld parkban 

Funkció bővítő felújítás a Degenfeld-
kastély területén 

Gróf Károlyi Gyula emlékház és park 
kialakítása 

Turisztikai szálló a Degenfeld parkban 

Önkormányzati intézmények világítás 
és fűtés korszerűsítése 

Önkormányzati intézmények 
energetikai felújítása megújuló 
energiaforrással 

Települési belvízrendezés 

Városi terek felújítása, rendezése 

A Városközpont fejlesztése a 
gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő 
Központ felújítása, bővítése 

Szegregált területen lévő földutak 
szilárd burkolattal való ellátása 

T4. A köz- és közösségi Sportcsarnok építés  A Városközpont fejlesztése a Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő 
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Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

szolgáltatások 
minőségének emelése 

Funkció bővítő felújítás a Degenfeld-
kastély területén 

Gróf Károlyi Gyula emlékház és park 
kialakítása 

Bölcsőde létrehozása Baktalórántházán 

gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Központ felújítása, bővítése 

Egészségügyi alapellátás 
feltételrendszerének javítása 
eszközbeszerzéssel 

Szociális alapszolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

Gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

Idősek tartós bentlakásos 
intézményének felújítása és 
korszerűsítése Baktalórántházán 

Gyermekek átmeneti otthona komplex 
felújítása 

Települési konyha felújítása 
eszközbeszerzéssel 

Önkormányzati szociális bérlakások 
építése 

T5. A társadalmi kohézió 
és a helyi identitás 
erősítése 

Sportcsarnok építés 

Tanösvény kialakítás és 
területrendezés a Degenfeld parkban 

Funkció bővítő felújítás a Degenfeld-
kastély területén 

Gróf Károlyi Gyula emlékház és park 
kialakítása 

Városi terek felújítása, rendezése A Városközpont fejlesztése a 
gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő 
Központ felújítása, bővítése 

Önkormányzati szociális bérlakások 
építése 

Piacképes képzések a hátrányos 
helyzetű lakosság részére 
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4.5 A fejlesztések ütemezése 

A következő szempontok figyelembevételével történt meg a tervezett fejlesztések lehetséges 
ütemezése, amelyet a források rendelkezésre állása, illetve a megváltozott külső körülmények a 
későbbiekben módosíthatnak: 

 indokoltság, szükségesség: 

 a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete, 

 az akcióterületi fejlesztések időszerűsége, 

 a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága, 

 a fejlesztések egymásra épülése, 

 hatások: 

 az akcióterületi fejlesztések hatása a város egészére, 

 az akcióterület jelentősége a város lakófunkciójára nézve, 

 az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása, 

 finanszírozás és fenntarthatóság: 

 a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye, 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága, 

 a bevonható magánforrások mértéke, 

 a létrehozott kapacitások fenntarthatósága. 

6. táblázat A tervezett fejlesztések indikatív ütemezése 2015-2023 

Projekt megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Akcióterületi projektek 

A Városközpont fejlesztése a 
gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

         

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

         

Kulcsprojektek 

Sportcsarnok építés          

A Degenfeld-
kastély 
integrált 
fejlesztése 

Tanösvény kialakítás és 
területrendezés a 
Degenfeld parkban 

         

Funkció bővítő felújítás 
a Degenfeld-kastély 
területén 

         

Gróf Károlyi Gyula 
emlékház és park 
kialakítása 

         

Turisztikai szálló a 
Degenfeld parkban 

         

Afrikai harcsatenyésztő telep létesítése          

Kertészeti telep létesítése üvegházzal, 
fóliával 
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Projekt megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BLTG településgazdálkodási Kft. 
tehéntelepének fejlesztése, bővítése; 
sertéstartás feltételeinek megteremtése 

         

Városi piac területrendezése és 
korszerűsítése 

         

Ipari terület közművesítése          

Bölcsőde létrehozása Baktalórántházán          

4915. Nyírbátor-Kisvárda összekötő út 
településhatáron belüli felújítása 

         

Hálózatos projektek 

Önkormányzati intézmények világítás és 
fűtés korszerűsítése 

         

Önkormányzati intézmények energetikai 
felújítása megújuló energiaforrással 

         

Kistérségi kerékpárút építése          

Gyalogos és kerékpárút építése a 
Kistérségi Ifjúsági, Sport- és Szabadidő 
Központhoz 

         

Kerékpárút felújítás          

Re-Cikli Bicikli - Kerékpárkölcsönző 
szolgáltatási rendszer kialakítása a 
Baktalórántházi kistérségben 

         

Települési belvízrendezés          

Városi terek felújítása, rendezése          

Egyéb projektek 

Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő 
Központ felújítása, bővítése 

         

Egészségügyi alapellátás 
feltételrendszerének javítása 
eszközbeszerzéssel 

         

Szociális alapszolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

         

Gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

         

Idősek tartós bentlakásos 
intézményének felújítása és 
korszerűsítése Baktalórántházán 

         

Gyermekek átmeneti otthona komplex 
felújítása 

         

Települési konyha felújítása 
eszközbeszerzéssel 

         

Önkormányzati szociális bérlakások 
építése 

         

Piacképes képzések a hátrányos 
helyzetű lakosság részére 

         

Autóbusz beszerzés a munkaerő 
mobilitás elősegítésére 

         

Szegregált területen lévő földutak 
szilárd burkolattal való ellátása 

         

4.6 A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

A tervezett projektek finanszírozási forrásait elsősorban a 2014-2020 közötti európai uniós 
támogatások jelentik, ami az egyes szereplők saját forrásaival egészül ki, részben a támogatások 
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társfinanszírozása, részben a teljes mértékben saját forrásból megvalósítandó fejlesztések 
kapcsán. Baktalórántháza Város Önkormányzata kiegyensúlyozott költségvetési helyzetének 
köszönhetően biztosítani tudja a tervezett fejlesztésekhez szükséges önerőt. A beavatkozások 
megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra a stabil költségvetési helyzet 
megőrzése érdekében: 

 egyfelől fontos, hogy a létrejövő vagy megújuló létesítmények működtetése ne terhelje meg 
a város költségvetését, 

 másfelől számos olyan fejlesztést tervez, amely már önmagában is a költséghatékony 
fenntartás irányába hat. 

A városok, ezen belül különösön a járásszékhelyek számára kiemelt figyelmet érdemel a Terület 
és Településfejlesztési (TOP) források új eljárás szerinti felhasználása. A TOP keretein belül 
meghatározott források tervezése és felhasználása az ún. Integrált Területi Programok (ITP) 
kialakításával valósul meg, amely tartalmazza a megyék területén megvalósítani tervezett 
intézkedéseket (a megyei jogú városok kivételével). A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
rendelkezésre álló keret 89,28 milliárd forint (Nyíregyháza nélkül)2. Ezen túlmenően a megye 
szereplői részére allokált indikatív forráskeretek (allokációk) ismertek az alábbiak szerint.  

7. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forráskerete terhére tervezett forrásallokáció  

Prioritás Tervezett intézkedések Tervezett allokáció 

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére  

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése  12,783 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés  
7,973 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  
5,715 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével  

6,891 

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés  

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés  

16,52 

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten a városi 
területeken  

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  8,415 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás arányának növelése  
14,052 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése  

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  3,44 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése  
1,91 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja  1,554 

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés  

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási együttműködések (paktumok)  
7,408 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok  
0,964 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása  1,654 

7. Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések 
(CLLD)  

7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése  
CLLD  

7.2. A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a 

helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés 

segítségével  

CLLD  

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (tervezet, 2015.05.11.) 

                                                           
2 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat 
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A TOP forrásain túl az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapjai terhére az alábbi források 
állnak rendelkezésre: 

 Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a 
közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési 
hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és 
a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési 
kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből 
fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az 
egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a 
korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának 
növelésére és a kutatás-fejlesztésre. 

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a 
magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági 
növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe 
vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 
A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. 

 A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva.  

 A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 
fejlődés támogatása. 

 A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 
lehetőségeit tartalmazza. 

 A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető célja, hogy a 
leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, 
valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető 
fogyasztási cikkekhez juttassa. 

Mindezek mellett a városok egyéb EU-s és nemzetközi támogatást is bevonhatnak fejlesztéseik 
megvalósításába: 

 Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, Magyarország-
Szlovákia, Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna) 

 Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT) 

 Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap) 

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb 
projektek finanszírozás forrása szerinti összefoglalását a következő táblázat mutatja be. 
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8. táblázat A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt megnevezése 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Akcióterületi projektek   

A Városközpont fejlesztése a gazdaságélénkítés 
és a népességmegtartó erő növelése céljából 

5053 
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

Bakta városrész szociális városrehabilitációja 300 

TOP 4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja  
TOP 5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

Kulcsprojektek   

Sportcsarnok építés 600 állami forrás 

A 
Degenfeld-
kastély 
integrált 
fejlesztése 

Tanösvény kialakítás és 
területrendezés a Degenfeld 
parkban 

60 

TOP 1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése 

Funkció bővítő felújítás a 
Degenfeld-kastély területén 

30 

TOP 1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése 

Gróf Károlyi Gyula emlékház és 
park kialakítása 

50 
TOP 1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  

Turisztikai szálló a Degenfeld 
parkban 

100 magán forrás 

Afrikai harcsatenyésztő telep létesítése 200 Vidékfejlesztési Program 

Kertészeti telep létesítése üvegházzal, fóliával 120 Vidékfejlesztési Program 

BLTG településgazdálkodási Kft. tehéntelepének 
fejlesztése, bővítése; sertéstartás feltételeinek 
megteremtése 

450 Vidékfejlesztési Program 

Városi piac területrendezése és korszerűsítése 45 

TOP 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése  
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 
Vidékfejlesztési Program 

Ipari terület közművesítése 120 
TOP 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

Bölcsőde létrehozása Baktalórántházán 120 

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

4915. Nyírbátor-Kisvárda összekötő út 
településhatáron belüli felújítása 

220 
TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Hálózatos projektek   

Önkormányzati intézmények világítás és fűtés 
korszerűsítése 

20 

TOP 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 
KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági 
korszerűsítése megújuló energiaforrások 
alkalmazásának kombinálásával 

Önkormányzati intézmények energetikai 
felújítása megújuló energiaforrással 

60 
TOP 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 

                                                           
3 A projekt költségvetése nagymértékben függ attól, hogy a tervezett tevékenységek közül végül melyeket 
valósítják meg az akcióterületi fejlesztésként és melyeket egyedi projektként. 
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Projekt megnevezése 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

KEHOP 5.2. Épületek energiahatékonysági 
korszerűsítése megújuló energiaforrások 
alkalmazásának kombinálásával 

Kistérségi kerékpárút építése 2500 
TOP 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés  

Gyalogos és kerékpárút építése a Kistérségi 
Ifjúsági, Sport- és Szabadidő Központhoz 

60 
TOP 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés  

Kerékpárút felújítás 30 
TOP 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés  

Re-Cikli Bicikli - Kerékpárkölcsönző szolgáltatási 
rendszer kialakítása a Baktalórántházi 
kistérségben 

120 

TOP 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés  
GINOP 5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások 
ösztönzése 
EFOP 1. Együttműködő társadalom 
EFOP 2. Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi együttműködés erősítése érdekébe 

Települési belvízrendezés 300 
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

Városi terek felújítása, rendezése 60 

TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 
TOP 1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
TOP 7.1. Kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése 

Egyéb projektek   

Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő Központ 
felújítása, bővítése 

150 
TOP 1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

Egészségügyi alapellátás feltételrendszerének 
javítása eszközbeszerzéssel 

40 
TOP 4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális 
feltételeinek javítása 

15 
TOP 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Gyermekjóléti alapellátás szolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

30 
TOP 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Idősek tartós bentlakásos intézményének 
felújítása és korszerűsítése Baktalórántházán 

70 
EFOP 2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és 
társadalmi felzárkózási területen 

Gyermekek átmeneti otthona komplex felújítása 30 
TOP 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Települési konyha felújítása eszközbeszerzéssel 80 
TOP 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

Önkormányzati szociális bérlakások építése 153 
TOP 4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

Piacképes képzések a hátrányos helyzetű 
lakosság részére 

28 

TOP 5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok  
EFOP 1. Együttműködő társadalom 

Autóbusz beszerzés a munkaerő mobilitás 
elősegítésére 

15 
TOP 3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Szegregált területen lévő földutak szilárd 
burkolattal való ellátása 

150 
TOP 4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 
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5 Anti-szegregációs program 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Baktalórántháza város 
Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll: 

 szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

 az azonosított területek helyzetelemzése, 

 célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása. 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. 
évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. Járásszékhely 
esetében azok a legalább 50 lakossal rendelkező területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot, míg a 
szegregációval veszélyeztetett területek esetén az érték 30% és 35% közé esik.  

A térkép sötétzöld színnel, valamint számmal jelöli a szegregátumokat, míg a világoszöld színnel 
jelölt területeket szegregációs folyamatok veszélyeztetik. A kartogram olyan területeket is 
megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony 
népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. 

A szegregátumok területe 2001 és 2011 között jelentős mértékben megnövekedett, amelynek 
csak részben az az oka, hogy a szegregációs mutatók értékéi is megváltoztak.4 A már korábban 
is meglévő szegregátumok területileg tovább növekedtek, továbbá egy új szegregátum jött létre a 
város délnyugati részén. 

5. térkép Baktalórántháza szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (2001, 2011) 

  

Forrás: KSH 

                                                           
4 Szegregátumnak a legalább 50%-os értékkel rendelkező területeket nevezték, míg a szegregációval 
veszélyeztetett területek értéke 40% és 50% közötti volt. 

A szegregált és 
szegregációval 
veszélyeztetett területek 
azonosítása 
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1. szegregátum 

Általános jellemzés: A terület Lórántháza városrész északi, északkeleti részén található, 
önmagában is jelentős szeletet hasít ki a városszerkezetből. A területen a lakófunkció dominál, 
de részben jelen van a gazdasági funkció, és a szegregátum nyugati részén a szolgáltató funkció 
is. A szegregátum délnyugati részén a mezőgazdasági tárolás és feldolgozás (malom- és 
sütőipari tevékenység) jelent potenciális zavaró, és esetleg szegregációt erősítő forrást, 
ugyanakkor a terület nyugati peremén (Jókai Mór utca) található Lórántháza városrész 
funkcionális alközpontja, templomokkal, közterekkel, orvosi rendelővel, közösségi tereivel, amely 
a szegregáció oldásában kiemelt szerepet kaphat. 

Lakónépesség: A szegregátum lakossága a város teljes népességének 9,19%-a. A város 
átlagánál 60%-kal nagyobb arányban vannak jelen a fiatal korosztályba tartozók (34,4%), az aktív 
(57,2%) és az idős korúak (8,3%) aránya viszont kisebb. A fiatalok magas részesedése 
önmagában pozitívumot is jelenthet, ugyanakkor a helyzet eszkalálódásával ez idővel, aktív 
korúvá válásukkal munkaerő-piaci és foglalkoztatási problémává válhat. A rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 62,6%, a szegregációs mutató (rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők és legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya) 
48,5%, ezzel ez a legrosszabb helyzetben lévő városterület. Ennek ellenére a munkanélküliségi 
ráta a városi átlagnál alacsonyabb, 12,4%, igaz magasabb viszont a legalább 360 napja 
álláskeresőként regisztrált tartós munkanélküliek részesedése (6,7%). A foglalkoztatottság 
37,1%, ami kb. ötödével alacsonyabb a város átlagánál. 

Épített környezet: A terület lakásállománya 91 db-ból áll, ami a város teljes állományának 7,72%-
a. A lakáshelyzet tarthatatlanságát mutatja, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások 
részesedése több mint kétszeresen (27,5%) haladja meg a települési átlagot, amelynek 97%-a 
komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. Az egyszobás lakások területen mért 
részesedése (9,3%) is magasabb a település átlagánál. A területen kertkapcsolatos, részben 
autentikus, hosszanti elrendezésű paraszti épületek, részben kertvárosi jellegű családi házak 
állnak. A kertkapcsolatok, kertművelés jelenlétének a szociális gazdaság erősítésében lehet 
szerepe a későbbiekben. 

 

2. szegregátum 

Általános jellemzés: A város keleti, délkeleti szegélyén helyezkedik el, közvetlenül érintkezik a 
41-es főúttal. Kiterjedése nagy, észak-déli irányban nagyjából 1 km-re nyúlik, kelet-nyugati 
irányban a legnagyobb szélessége 400 m. Legközelebbi pontja 600 m-re, a legtávolabbi (Ibolya 
utca) kb. 1,6 km-re van a városközponttól. A szegregátum területén, valamint a határoló utcákon 
nincs autóbusz megállóhely, a legközelebbi 550 m-re található, a Vasút utca és a Naményi út 
találkozásánál. A szegregátumhoz legközelebbi intézmény a Reguly Antal Általános Iskola a 
Petőfi utcában, amely elhelyezkedése révén elsősorban a szegregátum nyugati, északnyugati 
részét (Petőfi utca, Szabadság utca, Ady köz) tudja jól kiszolgálni. A terület a városszerkezet 
szerves része, attól nem különül el. A szegregátumban nem különíthető el funkcionális alközpont, 
ami tovább nehezíti a hatékony szegregációellenes intézkedések kiválasztását. 

Lakónépesség: A szegregátum mérete mellett lakónépességének nagysága is jelzi a probléma 
súlyát, mivel a város lakónépességének közel 17%-a lakik itt. Az 1. szegregátumhoz hasonlóan 
itt is az átlagnál magasabb a fiatalkorúak aránya, valamint attól elmarad az aktív és az idős 
korúak részesedése. Az aktív korúak 58%-a nem rendelkezik általános iskolánál magasabb 
végzettséggel, ez háromnegyedével több a városi átlagértéknél. A felsőfokú végzettségűek 25 év 
felettiek körében mért aránya viszont messze alulmúlja a települési átlagot, és annak 
egyharmadát sem éri el (3,8%). Az aktív korúak közel kétharmada nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, a legfeljebb általános iskolai végzettségűek és rendszeres 
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munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (szegregációs mutató) 43%. Ezzel összhangban a 
város átlagánál közel harmadával magasabb az alacsony presztízsű munkahelyeken dolgozók 
aránya (58,8%), a gazdaságilag nem aktív népesség pedig 69%-ot ér el a lakónépességen belül. 
Emellett értelemszerűen a foglalkoztatottsági adat is rosszabb a városénál (36,7%). 

Épített környezet: A vizsgált területen 170 db lakás található, ami a teljes városi lakásállomány 
14,43%-a. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 17,1%, ez a városi értéket 27%-osan 
haladja meg. Ugyancsak magasabb a komfort nélküli (12,6%), valamint az egyszobás lakások 
aránya is (9,4%). A területen kertkapcsolatos, egyrészt autentikus, falusias hosszanti 
elrendezésű paraszti házak, másrészt kertvárosi jellegű családi házak vannak, funkcionális 
jellegű építmény nincs a területen. Ez utóbbi hiánya azért is jelent hátrányt, mert ez hátráltatja a 
helyi közösség alulról jövő szervezését. A kertek jelenléte ugyanakkor jó lehetőséget biztosít a 
szociális gazdaságban való előrelépésre. 

 

3. szegregátum 

Általános jellemzés: A szegregátum 2001-hez képest újonnan alakult ki, ami jellemzi a 
településen tapasztalható nehéz demográfiai állapotokat. A Bakta városrész délnyugati 
szegletében lévő városrész annak ellenére vált szegregátummá, hogy ez van legközelebb a 
városközponthoz, a legtávolabbi pontja kb. 900 m-re van a centrumtól. A terület kizárólag 
lakófunkciójú, a hozzá legközelebbi intézmény a Gimnázium épülete, a legközelebbi 
lakóingatlantól kb. 300 m-re. A legközelebbi autóbusz megállóhely a Vasút utca és Naményi út 
kereszteződésében van, de a szegregátum északi részéhez közel fekszik a városközpontban 
lévő autóbusz-állomás is. A szegregátum észak-déli kiterjedése 350 m, kelet-nyugati kiterjedése 
kb. 100 m. A szegregátum kis méretű, így a területen nem található funkcionális alközpont, 
valamint a terület a többi szegregátumhoz hasonlóan a városszerkezetbe integrálódik. 

Lakónépesség: A terület a város népességének 4%-át adja. A másik két szegregátumhoz 
hasonlóan itt is az átlagnál magasabb a 0-14 év közöttiek aránya (24,5%), de itt az aktív korúak 
jelenléte is átlagon felüli (73,6%). Mindez viszont a 60 év felettiek igen alacsony jelenlétét 
eredményezi (1,9%). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők (47,9%) 44%-kal 
haladják meg a városi átlagot, a felsőfokú végzettségűek ugyanakkor a városi érték ötödét sem 
érik el (2,5%). A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya negyedével  több a 
települési értéknél (67,5%), a szegregációs mutató 35,9%. A foglalkoztatásban a másik két 
szegregátumhoz hasonlóan negatív állapotok láthatók. Az alacsony presztízsű munkakörökben 
foglalkoztatottak másfélszer vannak többen a városi átlagnál (66,7%), valamint az itt élők 
kétharmada (67,5%) nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A munkanélküliségi ráta 
messze itt a legmagasabb, közel háromszorosan haladja meg a város értékét (43,5%), ennek 
közel negyede tartós munkanélküli. A foglalkoztatottság 32,8%-os. 

Épített környezet: a terület lakásállománya 37 db, ez a város teljes állományának 3,14%-a. A 
lakáshelyzet terén az előző két szegregátummal ellentétben kedvezőbb a helyzet: az alacsony 
komfortú lakások aránya csak 5,4%, ami 60%-kal jobb a városénál, egyszobás lakás pedig nincs 
a területen. A város szerkezeti adottságait követve ebben a szegregátumban is a kertkapcsolatos 
épületek dominálnak, főleg kertvárosi beépítési jelleggel családi házak. A lakófunkciótól eltérő 
funkció a területen nincs jelen, de relatíve közel fekszik hozzá a városközpont funkcionális 
területe, valamint több intézmény is. 

Összefoglalóan a szegregátumok és népességük leszakadásával kapcsolatosan az alábbi fő 
problémák azonosíthatók:5 

                                                           
5 Forrás: Baktalórántháza Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
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 Lakókörülmények: vízvezeték-, gázvezeték-, elektromos és szennyvízhálózatra való 
rákapcsolódás hiányos, egészségre káros problémák a lakóépületekben (pl. penészedés, 
vizesedés, rágcsálók jelenléte), lakások állag- és méretbeli problémái, fürdőszoba hiánya, 

 Köznevelés: évfolyamismétlők magas aránya a HH/HHH gyermekek körében, alacsony 
iskolai végzettség az aktív-korú népességen belül, 

 Foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok: HH/HHH személyek magas száma, rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező háztartások nagy aránya, magas munkanélküliségi 
ráta, inaktívak (ezen belül az eltartottak) magas aránya, szakképesítés és gazdasági igények 
közötti eltérések, 

 Egészségügy: lakhatási és higiéniai problémák, egészségtudatosság, prevenciós személet 
hiánya. 

5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat 

érintő beavatkozások 

Kiindulásként fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat már korábban felismerte a szegregáció 
kialakulásának veszélyét és annak a város életére nézve káros következményeit, így a következő 
konkrét intézkedéseket hozta: 

 A romák foglalkoztatásának, és képzésének elősegítése érdekében 2 fő roma munkaerő-
piaci menedzsert alkalmazott, akik segítik a roma lakosság és a munkáltatók közötti 
kapcsolatfelvételt és hátrányos helyzetű lakosság munkába állását. 

 Csatlakozott a Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósított kistérségi gyerekesély 
programhoz. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának és integrációjának érdekében létrehozta 
a Bóbita Gyermekházat, amelynek vezetője és egyik munkatársa is roma származású. 

 Tehetséggondozó programokat (roma színjátszó kör, tradicionális hangszeres csoportok) 
indított. 

 Az integrációs folyamatok megkönnyítésének érdekében roma származású pedagógust 
foglalkoztatott. 

 A 8 általános iskolai osztállyal nem rendelkezők számára felzárkóztató képzéseket, a 8 
általánossal rendelkezők részére pedig középfokú szakmai képzéseket szervezett az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat helyi kirendeltségével partnerségben. 

 Számos segélyezési formát biztosított (pl. a téli hónapokban tüzelő támogatás, a rezsi 
tartozást felhalmozók megsegítésére kamatmentes szociális kölcsön). 

 A középiskolában működtetett Hátrányos Helyzetű Diákok Arany János Kollégiumi 
Programjával igyekezett elősegíteni a HH diákok továbbtanulását.  

A konkrét antiszegregációs célú projekteket a következő táblázat tartalmazza. 

9. táblázat A szegregátumokat érintő fontosabb intézkedések 

Intézkedés Év Forrás Szegregátum 

Árpád köz, Árpád utca és Rákóczi utca felújítása 2008 TEUT 2008 1. szegregátum 

Mankó utca útépítés 2010 TEKI 2009 1. szegregátum 

Modellkísérleti programok a Baktalórántházi 
Kistérségi Szociális Központban 

2013 TÁMOP-5.4.9-11 
Minden 
szegregátum 
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Intézkedés Év Forrás Szegregátum 

A Közép-Nyírségben élő hátrányos helyzetű 
lakosok számára nyújtott esélynövelő 
szolgáltatások elérésének biztosítása, ifjúsági 
információs pont kialakítása, foglalkoztatás, 
képzés elősegítése 

2009 ÉAOP-5.1.3 
Minden 
szegregátum 

Munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatási 
rendszer a Baktalórántházi kistérségben 

2011 TÁMOP-5.1.1-09/6 
Minden 
szegregátum 

Forrás: Baktalórántháza Város Önkormányzata 

Baktalórántháza önkormányzata – összefogva a térség érintett és bevonható szervezeteivel – 
tehát számos beavatkozást tett és tett a szegregált állapot megszüntetése és általában a 
település hátrányos helyzetű lakosainak felzárkóztatása érdekében. Az ez irányba tett lépések 
sikeressége kapcsán figyelembe kell venni, hogy az 1. szegregátum nyugati peremén 
funkcionális alközpont segítheti a munka eredményességét, ráadásul ebben a szegregátumban a 
gazdasági funkció is jelen van. A 3. szegregátumban még részben visszafordítható folyamatok 
jelentkeznek, ráadásul a városközpont közelsége is a pozitív változás irányába hat. A 
legnehezebb helyzet a 2. számú szegregátum esetében van, ahol a nagy kiterjedés, a funkciók 
hiánya és a városközpont nagy távolsága egyaránt negatív irányú folyamatokat generál. Ez a 
jelenség mutatkozott meg a szegregátum 2001. évi állapotához képest bekövetkezett 
területnövekedésben. 

A szegregáció megszüntetésében közvetve minden, a településen jelen lévő intézmény részt 
vállal. Bizonyos civil szervezetek (pl. Bakta-SZOL Alapítvány) fő tevékenységei közé tartozik a 
hátrányos helyzetűek segítése. A szegregált területek a legtöbb esetben az átlagnál magasabb 
arányban tömörítik az etnikai népességet, így a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének 
is alapvető szerepe van. A közösségszervezésben jelentős szerepet tudnak vállalni az egyházak 
is, itt szintén az 1. szegregátum peremén lévő egyházi jelenlétet (görög katolikus és református 
egyházak) lehet megemlíteni, mint potenciális résztvevőket, de közvetve minden egyházi 
szervezet részt vesz a szegregáció felszámolásában. 

A 2010-ben megalkotott anti-szegregációs program alapvető célja a szegregátumok 
szegregáltsági fokának csökkentése, azaz  

 az alacsony státuszú lakososok arányának csökkentése,  

 a szegregációval veszélyeztetett területek további szegregálódásának megakadályozása 

 és a szegregátum területén élő lakosok életminőségének javítása. 

Az életminőség jelentős elemét képezik a lakhatás körülményei, az itt élők jövedelmi viszonyai, 
és ez utóbbihoz szorosan kapcsolódik a megfelelő képesítés megszerzése, amely a 
jövedelemszerzést elősegítő tényező. Az előzőekben ismertetett átfogó cél megvalósítását a 
város tehát az alábbi konkrét célokkal kívánja elérni:  

1. A szegregátumban élők lakókörülményeinek javítása; 

2. A szegregátumban élők munkaerő-piaci aktivitásának növelése; 

3. A szegregátumban élők képzettségi szintjének növelése. 

Ez a célrendszer jelenleg is aktuálisnak és hatályosnak tekinthető. 
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5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszú 
távon megvalósítható folyamat, amely során a következő – fizikai és nem fizikai jellegű – 
eszközök alkalmazandók és alkalmazhatók: 

 Oktatási integráció és felzárkóztatás: a közoktatás rendszerében nyújtott teljesítmény 
alapvetően meghatározza a későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutás lehetőségét, 
ezáltal a várható munkaerő-piaci státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység 
újratermelődésének megakadályozásához tehát nagyrészt az oktatáson keresztül vezet az 
út, erre azonban az önkormányzat befolyása az érintett köznevelési intézmények fenntartói 
viszonyainak megváltozása óta korlátozott. 

 A szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása: a szociális 
szolgáltatások esetében hangsúlyosan figyelmet kell fordítani egyfajta egyensúlyra: egyfelől 
nem célszerű minden szolgáltatást a szegregátumba telepíteni, mert az közvetett módon 
tovább erősíti a szegregált állapotot, másfelől fontos a szolgáltatók aktív jelenléte is, mert 
csak ezáltal biztosítható, hogy minden érintett egyenlő eséllyel hozzáférhessen a 
jogszabályilag járó ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz. 

 A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges 
készségek és képességek kialakítása: a közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere 
mellett elő kell segíteni az elsődleges munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, 
amelynek hatékony eszközei a személyes mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. 
Ezek jellemzően egyéni tanácsadást, képzési lehetőséget és átmeneti időtartamra 
munkalehetőséget is biztosítanak. 

 Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel: a hátrányos helyzetű 
lakosság egészségi állapota többek között a nem megfelelő higiénés feltételek és a 
szűréseken való alacsony részvétel miatt jellemzően elmarad a városi átlagtól. A prevenció 
és a célzott felvilágosítás mellett azonban azt is biztosítani kell, hogy az érintett lakosság 
könnyen és gyorsan megkaphassa a szükséges egészségügyi ellátásokat. 

 Intenzív közösségfejlesztés: a szegregátum relatív helyzetének megítélése és az ott élők 
életminősége nagymértékben függ a rendelkezésre álló közösségi terek számától, 
minőségétől, használhatóságától. Baktalórántháza Város Önkormányzata a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal együtt vizsgálja egy közösségi, illetve szolgáltató, 
kereskedelmi egység kialakításának lehetőségét. Az önkormányzat már megvásárolt a 
területen egy volt lakóházat, amelynek átalakításával nappali ellátást (étkezést, tisztálkodási 
lehetőséget stb.) biztosító szolgáltatást kíván létrehozni, ahol a szociális szolgáltatások 
bizonyos formáit vehetik igénybe. Ugyanitt roma fiatalok segítenének felvilágosító, 
tájékoztató munkával ügyintézési és egyéb kérdésekben. A közösségfejlesztési programok 
tervezésébe, megvalósításába, a felmerülő problémák megoldásába célszerű bevonni 

 egyrészt a szegregátum lakosait, mivel így növelhető a programok elfogadottsága és 
hatásossága,  

 másrészt civil szervezeteket, mert ezek többnyire a közszféra szereplőinél 
rugalmasabban tudják kezelni a felmerülő konfliktusokat, és hatékonyabban tudnak 
közvetíteni a szereplők között. 
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 Az adott lakóterület rugalmas és gyors elérhetőségének biztosítása: jóllehet a 
szegregátumok Baktalórántháza szerves részét alkotják, a városközpont és a munkahelyek 
elérhetőségét javítani kell – elsősorban településtervezési eszközökkel és közlekedési 
fejlesztésekkel (pl. utak szilárd burkolattal való ellátása, kerékpárút kiépítése stb.). 

 A lakhatási feltételek átfogó javítása: az életminőséget alapvetően befolyásolja a 
lakóingatlanok mérete, komfortfokozata és állapota – mindezen mennyiségi és minőségi 
mutatók a szegregátumok esetében jellemzően kedvezőtlenek. A rossz minőségű 
lakásállomány felszámolása történhet részleges vagy teljes felújítással, kisméretű lakások 
összevonásával, esetleg bővítéssel, indokolt esetben akár szanálással is. Az önkormányzat 
mozgásterét korlátozza, hogy a lakóingatlanok többsége magántulajdonú. Az egyes 
lakóingatlanokat érintő fejlesztések mellett elengedhetetlen a helyi infrastrukturális ellátottság 
hiányainak pótlása. Legalább ennyire fontos a lakókörnyezet esztétikai megújítása – akár új 
zöldfelületek kialakításával is –, amibe ideális esetben az érintett lakosság bevonható. 

 A szegregátumból integrált környezetbe való elköltözés támogatása: a szegregátum 
lakosságának folyamatos mentorálásával azonosíthatóak azok a potenciális családok, 
amelyek már rövid távon alkalmasak integrált környezetbe (jellemzően a város más részén 
lévő [szociális] bérlakásba) való elhelyezésre – a fokozatosság elvének maximális 
figyelembevételével. Nagyon fontos, hogy nemcsak az elköltözőket kell megfelelően 
felkészíteni, hanem a befogadó közeget is. A folyamatot közvetett módon támogathatja a 
helyi bérlakásrendelet szükség szerinti felülvizsgálata is, a szegregátumok területén kívül 
elhelyezkedő szociális bérlakások felújítása, illetve újak építése integrált környezetben. 

 A társadalmi kohézió erősítése szemléletformáló és közösségépítő akciókkal: a 
szegregátumokban élők integrációja csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha mind a 
közvetlenül érintettek, mind a város teljes lakossága körében egyértelművé válnak a 
szegregált állapot megszüntetésének egyéni és össztársadalmi szintű előnyei. A társadalmi 
befogadás elősegítését kisebb léptékű, interperszonális jellegű szemléletformálással és 
közösségi rendezvényekkel lehet elérni, amelybe lehetőség szerint minden korosztályt és 
társadalmi csoportot bevonnak. 

Az intézkedéseket város- és szegregátum-szinten is meg kell valósítani, utóbbira részben 
lehetőséget nyújt a tervezett szociális városrehabilitáció is (3.2.2 fejezet), illetve a szegregált 
helyzet mérséklésére, a hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztatására irányuló egyéb projektek 
(3.3 fejezet).   

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

Az ITS keretében tervezett fejlesztésekkel szemben alapvető elvárás, hogy ne idézzék elő 
zárványok, szegregátumok kialakulását, és semmilyen formában ne erősítsék a szegregációs 
folyamatokat. Ennek eléréséhez a következő intézkedések végrehajtása szükséges: 

 az előző alfejezetben megfogalmazott intézkedések minél nagyobb arányú beépítése a 
tervezett fejlesztésekbe 

 egyfelől önálló anti-szegregációs tartalmú projektek kidolgozásával – akár nagyobb 
volumenű akcióterületi vagy tematikus projektként, akár kisebb költségvetésű, de 
lokálisan hatékony projektként,  

 másfelől lehetőség szerint más projektekben való megjelenítéssel (pl. egy, a szociális 
vagy egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés tematikájába beépíthető a 
hátrányos helyzetű személyekkel való eredményes együttműködéshez szükséges 
készségek elsajátítása is);  
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 az anti-szegregációs szemlélet maximális érvényesítése az egyes projektek előkészítése és 
megvalósítása folyamán, amellyel többek között megelőzhető, hogy egy-egy fejlesztéssel 
érintett városrész felértékelődése spontán népességcseréhez, dzsentrifikációhoz vezessen – 
önmagát felerősítő negatív folyamatokat idézve elő a település más területein; 

 a tervezett fejlesztések térbeli elhelyezése során is előtérbe kell helyezni az 
antiszegregációs követelményeket, pl. alapvető szempont a megközelíthetőség biztosítása 
az esélyegyenlőségi elvárásokkal összhangban; 

 tényleges társadalmi párbeszéd és partnerség városi, akcióterületi és – szükség esetén – 
projektszinten egyaránt, amely során fontos, hogy a partnerség túllépjen a szokásos 
formákon, és valóban aktív együttgondolkodás jöjjön létre (ezáltal megakadályozható a vélt 
vagy valós társadalmi konfliktusok manifesztálódása); 

 a szegregátumban élők foglalkoztatásának elősegítése a projekt-megvalósítás során (ez 
részben a közfoglalkoztatás keretében teljesíthető, részben pedig előírható közbeszerzési 
feltételként). 

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A leszakadást erősítő társadalmi-gazdasági folyamatok esetében célszerű különbséget tenni az 
alapján, hogy belső, azaz a város által ténylegesen befolyásolható vagy külső folyamatról van 
szó. 

Belső folyamatok: 

 Egyes városrészek épített környezetének romlása beindíthatja a káros szegregációs 
folyamatokat. Az önkormányzat ezt a fizikai infrastruktúra karbantartási és szükség esetén 
felújítási munkálatok időben és térben megtervezett elvégzésével előzheti meg. 

 Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szolgáltatáshiányos városrészek. Ha 
ennek fennáll az veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely helyben 
elérhető közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében, illetve hogy esetlegesen milyen 
támogatásokkal tudja helyben tartani a vállalkozásokat. 

 A városrészek közötti migráció szintén zömmel természetes, piacvezérelte folyamat, amelyet 
az előző két pontban megfogalmazott tényezők is befolyásolhatnak. Az önkormányzat 
azonban az alábbi, részben közvetett beavatkozásokkal csökkentheti a negatív térbeli 
folyamatokat: 

 a fejlesztések térbeli mintázatának pontos megtervezése úgy, hogy a szegregált 
állapotot mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek, és semmiképpen ne alakuljon ki 
újabb szegregátum; 

 önkormányzati bérlakások esetében lehetőség van egyfajta átgondolt lakás-kiutalási 
rendszer kialakítására, amely nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe az anti-
szegregációs szempontok érvényesítését; 

 azon telepek vagy telepszerű képződmények esetében, ahol a magántulajdonú 
lakóingatlanok száma magas, a szükséges források rendelkezésre állása esetén 
elképzelhető a lakások felvásárlása (majd bontása és értékesítése és/vagy bérlakásként 
való felújítása) az önkormányzat által. 

Külső folyamatok: 

 Az elhúzódó gazdasági válság különösen hátrányosan érinti a szegregátumokban 
többségben lévő alacsony iskolai végzettségűeket, akik esetében az álláskeresés 
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elhúzódása tartós munkanélküliséget idézhet elő. Ennek negatív hatásait ellensúlyozhatják a 
célzott munkaerő-piaci beavatkozások (pl. közfoglalkoztatás átgondolt helyi megvalósítása, 
komplex képzési és munkaerő-piaci integrációs programok).  

 Sok esetben tapasztalható forráshiány azon ágazatok esetében (pl. szociális és 
egészségügyi ellátás), amelyek elősegíthetnék a szegregáció mérséklését. Amennyiben van 
lehetőség, az önkormányzatnak célszerű a jelenlegiek mellett további külső szolgáltatókat, 
egyházakat és civil szervezeteket bevonnia bizonyos feladatok ellátására, illetve kiegészítő 
finanszírozási lehetőségeket feltárni (pl. releváns pályázati források azonosítása). 
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6 A stratégia külső és belső összefüggései 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
európai uniós szinten meghatároztak 11 tematikus célkitűzést a kohéziós politika 2014-2020 
közötti végrehajtására vonatkozóan.6 Ezek eléréséhez az ITS keretében tervezett fejlesztések 
egyértelműen hozzájárulnak. Az ITS célrendszerének illeszkedését az EU tematikus 
célkitűzéseihez a következő táblázat mutatja be, amelyből látható, hogy az ITS megvalósítása 
egyértelműen hozzájárul az európai uniós szintű célok eléréséhez. 

10. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az EU tematikus célkitűzéseihez 

EU tematikus célkitűzések Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az 
innováció erősítése 

- 

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

- 

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

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 

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

T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

(6) a környezet megóvása és védelme és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és 
szűk keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban 

T2. A közlekedési feltételek javítása 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás 
támogatása 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

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

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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EU tematikus célkitűzések Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen át 
tartó tanulás érdekében 

emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

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

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 

tervdokumentumokhoz 

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

11. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési 
prioritásaihoz 

Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési 
prioritásai 

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

1. A gazdasági szereplők versenyképességének 
javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása  

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 

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

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 

3. Energia- és erőforráshatékonyság növelése 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési 
kihívások kezelése 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások 
minőségének emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás 
erősítése 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 
fejlesztések megvalósítása 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

 

A 2014 januárjában elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)7 
négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom 
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg, amelyekhez az 
ITS tematikus célkitűzései szorosan illeszkednek. 

12. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az OFTK specifikus céljaihoz 

OFTK specifikus céljai Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

S
za

kp
o

lit
i

ka
i c

él
o

k 

1. Versenyképes, innovatív gazdaság 
T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 

                                                           
7 Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról 

Partnerségi 
Megállapodáshoz 
illeszkedés 

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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OFTK specifikus céljai Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

2. Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 

3. Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és ellátás 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

4. Kreatív tudástársadalom, piacképes 
készségek, K+F+I 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 

5. Értéktudatos és szolidáris, 
öngondoskodó társadalom 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

6. Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 

7. Stratégiai erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata és környezetünk 
védelme 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

T
er

ü
le

ti
 c

él
o

k 

1. Az ország makroregionális szerepének 
erősítése 

- 

2. A többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 

3. Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

4. Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

5. Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés  

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és 
mobilitás biztosítása 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója három 
átfogó és 4 tematikus, illetve 3 területi stratégiai célt jelölt ki. Az operatív program keretében 
ezekhez 10 prioritást rendeltek. A prioritások és az ITS tematikus céljai között a koherencia 
egyértelmű és szoros. 

13. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a megyei operatív program prioritásaihoz 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Operatív 
Program prioritásai 

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

1. A megyei élelmiszergazdaság 
piacorientált megerősítése  

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 

2. Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
megteremtése 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó 
javítása 

3. Komplex megyei menedzsment és 
marketing tevékenység megvalósítása 

- 

4. A megye gazdasági fejlődését elősegítő 
oktatási és innovációs rendszer 
kialakítása 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 

5. A megyeszékhely komplex, integrált 
fejlesztése 

- 

6. A megye versenyképes decentrumainak 
fejlesztése 

- 

7. A megye járásközpontjainak és 
kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó 
javítása 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 

8. Élhető vidéki térségek megteremtése 

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó 
javítása 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

9. A külső perifériák felzárkóztatása  

T1. Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -
megőrzés szolgálatában 
T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó 
javítása 
T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

10. A leszakadó rétegek – ezen belül a 
romák – felzárkóztatása 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének 
emelése 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése 

 

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

A város aktuális településrendezési tervét 2008-ban készítették el: a hatályos szerkezeti tervet 
4/2008.(I.24.) Kt. számú határozatával, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 
1/2008. (I.25.) ÖK. rendeletével fogadta el a város képviselőtestülete. A településrendezési 
eszközök rendszeresen felülvizsgálatra, indokolt esetben módosításra kerülnek (ahogyan történt 
2015-ben is). A tervezett fejlesztési elképzelések összhangban vannak az érintett területek 
jelenlegi funkciójával, felhasználási kategóriájával.  

A településrendezési terv azonosítja a legfontosabb alapelveket, amelyekhez az ITS-ben 
foglaltaknak is illeszkedni kell. Az ITS-ben meghatározott tematikus és területi célkitűzések, 
illetve potenciális beavatkozások hozzájárulnak a településrendezési terv alapján létrehozandó 
kiegyensúlyozott térbeli szerkezethez. 

14. táblázat Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a településrendezési tervhez 

A településrendezési terv alapelvei Az ITS tematikus céljainak illeszkedése 

Környezettudatosság: Nagyobb figyelmet kell 
fordítani az utca- és településkép rendezésére: 
különösen az utak és járdák műszaki állapotának 
javításával és a zöldfelületek karbantartásával, 
fejlesztésével. 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

Kellemes lakókörnyezet és élettér: A település 
fejlesztése során elsősorban a minőségi 
szempontokat, a települési környezet, az 
életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. 
Meg kell őrizni az értékes települési adottságokat. 

T2. A közlekedési feltételek javítása 
T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 

Hagyományőrzés: Meg kell őrizni a település 
karakterét. A hagyományok tisztelete, védelme 
segít a település vonzerejének megtartásában, a 
lokálpatriotizmus erősítésében. 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának 
átfogó javítása 
T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás 
erősítése 

Széleskörű társadalmi részvétel: Az egyes 
feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában 
mind teljesebb körben kell ismertetni a lakossággal 
a várható hatásokat, és be kell vonni őket az 
előkészítésbe éppúgy, mint a megvalósításba. 

T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás 
erősítése 

6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Baktalórántháza Város Önkormányzata 2015. április 29-én fogadta el a 2014-2019 közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programját. A dokumentum egyrészt tartalmazza a tervezett 
fejlesztési elképzeléseket, amelyek az ITS-ben is megjelennek, másrészt kijelöl néhány 
irányelvet, amelyeket az önkormányzat a jövőben is követni kíván működési, szolgáltatási és 
fejlesztési tevékenységei során 

 a már elnyert, támogatási szerződéssel rendelkező fejlesztések megvalósítása, 

 a 2014-2020 közötti időszakban tervezett fejlesztési elképzelésekre való felkészülés, 

 a kötelező és önként vállalt feladatok minél magasabb színvonalú biztosítása (kapcsolódó 
cél: T3, T4), 

 munkanélküliség csökkentése közfoglalkoztatással és gazdaságfejlesztéssel (kapcsolódó 
cél: T1). 
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6.1.3.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

Az önkormányzat nem rendelkezik hatályos környezetvédelmi programmal. 

6.1.3.4 A települési sportkoncepcióval való összhang 

Baktalórántháza Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióját 2014-ben 
fogadta el az önkormányzat. A dokumentum célként fogalmazza meg a gyermek- és ifjúsági 
tömegsport, szabadidősport, fogyatékossággal élők sportja, utánpótlás-nevelés és a versenysport 
infrastrukturális feltételeinek megteremtését. Ehhez elsősorban az ITS következő céljai 
illeszkednek: 

T3. Az épített és természeti környezet állapotának átfogó javítása, 

T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének emelése, 

T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése. 

A tervezett intézkedések közül több is hozzájárul a sportkoncepcióban megfogalmazott célok 
eléréséhez (pl. Sportcsarnok építése, Kistérségi Ifjúsági Sport és Szabadidő Központ felújítása, 
bővítése). 

6.1.3.5 A helyi esélyegyenlőségi programmal való összhang 

Baktalórántháza Város Önkormányzatának 2013-2017 közötti időszakra szóló helyi 
esélyegyenlőségi programja azt a célt tűzte ki, hogy  

 biztosítsa az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés egyenlőségét, 

 hozzájáruljon egy élhetőbb település létrehozásához, ahol minden lakos – nemre, korra, 
bőrszínre, etnikai és vallási hovatartozásra, anyagi helyzetre és egészségügyi állapotra való 
tekintet nélkül – jól érezi magát a lakóközösségben, nincs kirekesztettség, hátrányos 
megkülönböztetés, 

 a település iskoláiból kikerülő fiatalok megállják a helyüket az életben, kevesebben váljanak 
munkanélkülivé. 

Ezekkel a célokkal elsősorban a T4. A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének emelése 
és a T5. A társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése mutat összhangot, de indirekt módon 
a másik három cél is kapcsolódik hozzá. 

6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok mely városi és 
városrészi problémákra és adottságokra reagálnak – elősegítve azok mérséklődését, illetve 
kiaknázását. Az alábbi táblázat igazolja, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
kitűzött célok a megalapozó vizsgálat helyzetértékelésében azonosított problémák megoldására, 
illetve az adottságok és lehetőségek kihasználására épülnek. 
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15. táblázat A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok 

T1. Gazdaságfejlesztés a 
munkahelyteremtés és  
-megőrzés szolgálatában 

 Ipari Park alacsony kihasználtsága 
 Periférikus elhelyezkedés 
 Nagyvállalatok hiánya, kkv-k dominanciája 
 Vállalkozások alacsony likviditása 
 Túlzottan az agráriumra épülő, egyoldalú szerkezet 
 Csökkenő turisztikai vendégforgalom 
 Magas munkanélküliségi ráta (11,54%) 

 Ipari Park jelenléte 
 Helyi termelési struktúrák egymásra épülése 
 Települési környezetbe mélyen beágyazott vállalkozások 
 Agrár-feldolgozóipari, erdőgazdálkodási központ  
 Mintaértékű kezdeményezések a szociális gazdaság területén 
 Csökkenő mértékű munkanélküliség 
 Ingázási célpont 

T2. A közlekedési feltételek 
javítása 

 M3 autópályára vezető út rossz állapota 
 41-es út erős tranzitforgalma 
 Járdák és kerékpárutak részleges hiánya 
 Időszakos parkolási hiányok a városközpontban 
 Utak gyenge áteresztőképessége 
 Alacsony színvonalú vasúti szolgáltatások 
 Tranzitforgalom miatti növekvő lég- és zajszennyezés 

 Javuló közlekedés-földrajzi elhelyezkedés (M3 autópálya)  
 Főútvonal melletti fekvés 
 Csomóponti fekvés 
 Vasút jelenléte 
 Megfelelő elérhetőség közösségi közlekedési eszközökkel 

T3. Az épített és természeti 
környezet állapotának átfogó 
javítása 

 Az alacsony komfortfokozatú lakások viszonylag magas aránya 
 Egyes intézmények energiahatékonysága nem megfelelő 
 Rossz termőképességű talaj 
 Mély talajvízszint 
 Nyilvános közterületek alacsony aránya 
 Zöldfelületek részben nem megfelelő minősége 
 Kastélykert, parkerdő hasznosítatlansága 
 Utcai sávos zöldfelületek rendezetlensége 
 Alacsony társadalmi státuszú közösségek nem tudják kihasználni a 

közművesítettség előnyeit 

 Védett műemlék 
 Városrehabilitáció során megújult intézményi épületek 
 Intézmények energiahatékonysági fejlesztése 
 Harmonikus települési környezet 
 Kedvező adottságok a megújuló energiaforrások hasznosítására 
 Magas erdősültség 
 Védett természeti értékek 
 Nincs ár- és belvízveszély 
 Városközpont megújult, rendezett zöldfelületei 
 Jelentős rekreációs célzatú zöldfelület 
 Közművekkel való jó ellátottság 
 Záródó közműolló 

T4. A köz- és közösségi 
szolgáltatások minőségének 
emelése 

 Az intézmények fenntartása jelentős költségterhet jelent 
 Egészségügyi és szociális ellátás leterheltsége 
 Az önkormányzat korlátozott befolyása egyes közszolgáltatások 

 Járásközponti helyzetnek megfelelő, térségi szintű intézményi 
infrastruktúra 

 Intézményi szolgáltatások funkcióbővülése 
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Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok 

esetében a megváltozott fenntartói viszonyok miatt 
 Egyes közintézmények nem megfelelő állapota (pl. szociális 

intézmények) 
 Korlátozott összegű helyi adók 
 Átengedett központi adók csökkenése 
 Önkormányzati bérlakások igényekhez mérten alacsony száma 

 Esélyegyenlőség a közszolgáltatások elérhetőségében 
 Megújult városközpont 
 Feladat-átstrukturálás miatt javuló hatékonyság 
 Pozitív fizetési egyenleg 

T5 A társadalmi kohézió és a 
helyi identitás erősítése 

 Szelektív elvándorlás 
 Hátrányos helyzetű lakosok magas aránya 
 Alacsony jövedelmi helyzet 
 Alacsony képzettségi szint 
 Nincsenek szélesebb körben ismert rendezvényei 
 Passzivitás, érdektelenség 

 Magas a fiatal- és aktív korúak aránya 
 Erős civil szervezeti háttér 
 Hagyományokra épülő rendezvények 
 Művelődési Központ 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható 
összefüggéseit mutatjuk be. A tematikus és a területi célok koherens rendszerben, egymást 
erősítve járulnak hozzá a stratégia célrendszerének megvalósításához és a jövőkép 
eléréséhez. A célrendszer térbeli hatásmechanizmusának feltárásával lehetővé válik a kedvező 
folyamatok felerősítése, illetve az esetleges negatív hatások megelőzése is (további részleteket a 
3.3 fejezet tartalmaz). 

 A Gazdaságfejlesztés a munkahelyteremtés és -megőrzés szolgálatában (T1.) célkitűzéshez 
kapcsolódó beavatkozásokat fizikailag elsősorban az ipari-gazdasági funkciójú területen kell 
megvalósítani (V4.), ami hozzájárulhat újabb vállalkozások betelepüléséhez – javítva a 
település egészének munkaerő-piaci mutatóit.  

 A közlekedési feltételek javítása (T2.) célkitűzés közvetlenül vagy közvetetten az egész 
város területét érinti, hiszen mind a külső elérhetőség, mind a városrészek közötti 
biztonságos közlekedés szempontjából szükségesek fejlesztések. A városrészi célok 
esetében külön az elérhetőség nem jelenik meg – ez így horizontális alapelvként 
értelmezhető. 

 Az épített és természeti környezet állapotának átfogó javítása (T3.) hatása – különböző 
módon és eltérő mértékben – szintén kiterjed a város teljes területére: jelenthet komplex 
városrehabilitációs beavatkozásokat vagy csak pontszerű/vonalas fejlesztéseket is.  

 A köz- és közösségi szolgáltatások minőségének emelése (T4.) célkitűzés eléréséhez 
mindenekelőtt a Városközponti cél (V1.) járul hozzá, mivel a közfunkciók nagy része a 
belvárosban található. A tematikus cél pozitív hatásait azonban a település minden lakosa 
érzékelheti. A végrehajtott beavatkozások közvetlen és közvetett módon minden városrész 
esetében kedvező gazdasági-társadalmi folyamatokat indíthatnak el. A fejlesztéseket pedig 
úgy kell megvalósítani, hogy hosszú távon egy egységes, nagy kiterjedésű városközponti 
terület jöjjön létre. 

 A szociális jellegű tematikus cél (T5.) elsősorban a Bakta és Lórántháza városrészekben 
elhelyezkedő szegregátumokhoz kapcsolódik (V4.; V5.), összességében azonban a többi 
városrészi céllal is megmutatkozik a koherencia: az elérendő városrészi célok mindegyike 
hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság helyi identitása erősödjön, és ezáltal javuljon a város 
népességmegtartó képessége. A szegregátumban tervezett komplex program 
végrehajtásával a környező területek is felértékelődnek. 

Mivel a fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok teljesülése nem 
idézi elő sem hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását, sem 
zárványok közbeékelődését. 

6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja vagy jelentős befolyása van rá, míg számos tényező az 
önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A 
legtöbb ilyen feltétellel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, amelyeket részletesen a 7. 
„A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezet mutat be. A megvalósítást befolyásoló 
legfontosabb tényezők az alábbiak: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig a járási, megyei és központi 
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására 
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koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik 
ki. A partnerség részleteit a 8.4 fejezet fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív 
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, valamint jól képzett, tájékozott 
operatív munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a 
biztosítéka annak, hogy a szükséges döntések időben és az elvárt tartalommal 
megszülessenek, majd a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos 
hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 
8.2 fejezet tárgyalja. 

 Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 
rugalmas alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi a stratégia megvalósításának 
folyamatos nyomonkövetését, illetve felülvizsgálatát. A monitoring és kontrolling rendszer 
működtetése lehetővé teszi a végrehajtás ellenőrzését, az akadályozó tényezők 
azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét 
a 8.5 fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek 
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a korlátozott belső 
anyagi lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 és a 4.6 fejezetek tartalmazza. 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

Az ITS-ben azonosított beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok  

 minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a helyzetelemzésben feltárt 
problémákra, hiányosságokra (6.2.1 fejezet), 

 egyértelműen hozzájáruljanak a települési szintű és a magasabb rangú (megyei, országos, 
EU-s) célkitűzések eléréséhez (6.1 fejezet), 

 kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson – ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban.8  

A gazdasági célú infrastrukturális fejlesztések lehetőséget teremtenek a munkahelyteremtésre. 
Ezek kedvező foglalkoztatási hatását egyértelműen felerősítik a közvetlenül vagy közvetetten 
kapcsolódó projektek (pl. az autóbusz beszerzése a munkaerő mobilitás elősegítésére). A 
foglalkoztathatóság emeléséhez nagymértékben hozzájárul a 0-3 éves korú gyermekek nappali 
elhelyezését biztosító intézmény tervezett létrehozása, valamint a sport- és szabadidős 
létesítmények, mivel utóbbiak közvetett módon elősegítik a lakosság egészségtudatosságát és 
egészségi állapotának javítását. Amennyiben a város gazdasági felzárkózása tovább folytatódik, 
az a hátrányos helyzetű lakosság nagyobb mértékű foglalkoztatását is előidézheti – így indirekt 
kapcsolat mutatható ki a szociális városrehabilitáció tevékenységeivel, valamint a roma lakosság 
számára szervezett piacképes képzésekkel is. A szociális szolgáltatások fejlesztése segíti a 
hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztatására irányuló városrehabilitáció eredményességét. 

                                                           
8 Az ITS keretében nem szükséges minden egyes projekt esetében a konkrét hatások részletes 
bemutatása, sokkal inkább az egyes beavatkozás-típusok közötti hatásmechanizmusok feltárása. A 
tervezett fejlesztések nagy száma miatt többnyire tematikusan csoportosítva kerül bemutatásra a projektek 
kölcsönhatása, egymásra épülése. 



Baktalórántháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 69 

ITS Konzorcium 

  
 

A turisztikai jellegű projektek (legyen szó akár attrakció-, akár szálláshelyfejlesztésről) 
egyértelműen kiegészítik egymást, mivel az idegenforgalmi vonzerő hosszú távon és 
nemzetközileg csak akkor erősíthető, ha széleskörű turisztikai kínálat és szolgáltatások állnak a 
vendégek rendelkezésére. Ezek a helyi lakosság számára is elérhetőek, ami közvetetten 
hozzájárul a helyi identitástudat erősödéséhez is. 

A tervezett közlekedési fejlesztések a legtöbb projekt esetében hozzájárulnak a hatásosság 
növeléséhez – például: 

 a 4915. j. út felújítása javítja a városközpont közlekedésbiztonságát, növelve a belváros 
vonzerejét; 

 a munkaerő mobilitását szolgáló kerékpárút-hálózat kialakítása javítja a város külső 
megközelíthetőségét, így eredményesebbé teheti a munkahelyteremtésre irányuló 
beavatkozásokat, továbbá az alternatív közlekedés nagyobb arányú igénybevételével 
csökken a közúthálózat forgalomterhelése, ami élhetőbbé teszi a várost és azon belül a 
városközpontot; 

 a Kistérségi Ifjúsági, Sport- és Szabadidő Központhoz vezető gyalogos és kerékpárút 
kiépítése közvetlenül hat a felújított létesítmény igénybevételére. 

A környezetvédelmi jellegű fejlesztések (pl. belvízrendezés, önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése) közvetlen hatása a többi projektre korlátozott, azok elsősorban a 
település környezeti állapotát és az önkormányzat gazdálkodási helyzetét javítják. 

A helyi identitás erősítésére irányuló beavatkozások közvetett módon szinte az összes többi 
projektre hatással vannak, hiszen a népességmegtartó erő növelésével egyaránt biztosítható a 
város által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet és a gazdasági szereplők számára rendelkezésre 
álló munkaerő-kínálat, de ugyanígy kedvező tendenciák indulhatnak el a társadalmi kohézió 
szempontjából is, ami a szociális városrehabilitáció esetében is fontos célkitűzés. 

 

A fentiek értelmében a tervezett beavatkozások közötti szinergikus hatásmechanizmus 
egyértelműen igazolható, negatív hatások vagy gátló kapcsolatok nem prognosztizálhatók. 
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

Az ITS megvalósítása és megvalósíthatósága szempontjából fontos, hogy azonosítsa azokat a 
kockázatokat, amelyek esetleges bekövetkezése a stratégia céljainak elérését veszélyezteti. Az 
egyes konkrét beavatkozások, projektek megvalósítását veszélyeztető kockázatokat az adott 
fejlesztések kapcsán kell meghatározni és kezelni.  

Jelen fejezet a stratégiai szintű kockázatok bemutatása mellett megbecsüli a bekövetkezés 
valószínűségét és hatásának mértékét, valamint meghatározza a kockázatkezelési 
intézkedéseket is. A kockázatok több szempont alapján csoportosíthatók: 

 attól függően, hogy az adott kockázat bekövetkezése, illetve megelőzése önkormányzati 
hatáskörbe tartozik-e, elkülöníthetők belső és külső kockázatok; 

 a stratégiaalkotás és -megvalósítás fázisait tekintve három típusú kockázat különböztethető 
meg: 

 tervezéshez kapcsolódó kockázatok: a legfontosabb kockázatot a stratégiaalkotás 
szempontjából a tervezési környezet folyamatos változása jelenti; a kockázat 
kiküszöbölése érdekében folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk valósultak 
meg, a városi projektportfólió a helyi igények és szükségletek, valamint az EU-
célkitűzések és a hazai operatív programok által kijelölt lehetőségek figyelembevételével 
került kialakításra; 

 megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a legfőbb nehézséget a tervezett projektek 
végrehajtásával kapcsolatos műszaki és pénzügyi problémák okozhatják, amelyek 
megfelelő előkészítési tevékenységgel jelentősen csökkenthetőek; 

 fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani az elért eredmények fenntartásának módjára és szervezeti 
hátterére; 

 a kockázatok különböző területeken jelentkezhetnek – felmerülhetnek pénzügyi, gazdasági, 
jogi, intézményi, műszaki vagy társadalmi nehézségek, amelyek akadályozhatják a stratégia 
céljainak elérését. 

16. táblázat A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

Kedvezőtlen makrogazdasági 
folyamatok 

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

A jogszabályi környezet kedvezőtlen 
irányú változása 

magas jelentős 

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

Közbeszerzési eljárások elhúzódása, 
sikertelensége 

közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú betartása minden 
érintett részéről 
A közbeszerzési dokumentumok megfelelő 
szakmai előkészítettségének biztosítása 
Közbeszerzési szakértő alkalmazása 
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Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

Hatósági dokumentumok hiánya, 
késése 

közepes közepes 

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

Saját forrás előteremtésének 
nehézségei 

közepes jelentős Alternatív forráslehetőségek felkutatása 

Hazai és európai uniós fejlesztési 
források elmaradása 

alacsony / 
közepes 

jelentős 

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

A fejlesztések megvalósítási költsége 
jóval meghaladja a tervezett mértéket 

közepes közepes 
Részletes projekttervek, átgondolt műszaki 
tervek, költségvetések készítése 
Tartalékkeret meghatározása 

A megvalósításhoz szükséges 
szakemberek hiánya 

alacsony közepes Megfelelő szakmai háttér biztosítása 

Előre nem látható műszaki problémák magas jelentős 
Részletes tanulmánytervek készítése, 
alapos helyzetfelmérés 

Nem megfelelő műszaki tervek vagy 
kivitelezés 

alacsony közepes 

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

Többletmunka felmerülése közepes közepes 
Esetleges többletmunkára felkészülés már 
az előkészítés során 

Kivitelezés csúszása közepes közepes 
Reális ütemterv összeállítása 
Kötbér alkalmazása 

Az indikátorok teljesítése nem 
lehetséges 

alacsony jelentős 
Teljesíthető és mérhető indikátorok 
meghatározása 

A fejlesztési programokhoz 
szükséges befektetők, partnerek 
hiánya 

közepes közepes 
Megfelelő marketing és promóciós 
tevékenységek, a befektetési lehetőségek 
kapcsán 

Lakossági ellenállás, negatív 
közvélemény 

közepes közepes 

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

Az érintett létesítmények fenntartási 
költségei emelkedése 

közepes közepes 

Korszerű, hatékony technológiák 
alkalmazása 
Költség-haszon elemzés előzetes 
elvégzése 

A megújított vagy új zöldfelületek 
gyors degradációja 

alacsony alacsony 
A városi klímát jól tűrő, honos növényfajok 
megfelelő időben történő betelepítése 
Fenntartási költségek biztosítása 
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon 

követése 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem 

beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

8.1.1 Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet 

A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok környezete, 
amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó szerepet tölt be a 
helyi önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos 
felhasználásából származó vélelmezett hatásokat sokszorosan felülmúlhatja az önkormányzat a 
hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is 
igaz: a megfelelő és támogató szabályozás hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi 
eszközökre alapozott fejlesztéseket. 

Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és 
szabályozási környezet biztosítása és fenntartása, legyen szó akár milliárdos befektetésekről, 
akár a szociális segély igénybevételéről. A helyi gazdaságpolitika céljait világosan meg kell 
fogalmazni, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási 
lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat. 

Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági 
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható 
és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések 
kockázatát. 

Különösen fontos továbbá az építési szabályok meghatározása és a területhasználat 
korlátainak felállítása úgy, hogy az megfelelő rugalmassággal módosítható lehessen, 
amennyiben befektetői igény jelentkezik – természetesen a helyi lakosok érdekeinek maximális 
érvényesítése mellett. A befektetői folyamatot szükség esetén adó- és illetékkedvezményekkel 
is ösztönözni, gyorsítani lehet. 

8.1.2 Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás 

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló 
kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek 
között egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet 
engedni annak közösségi vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az 
eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan 
használaton kívüli, az önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező 
ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások 
esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai eszközök stb.), amelyek időszakosan 
hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhető mások számára érték, hogy az önkormányzat 
számára nem jelentkezik közvetlen költség. Ezzel a jólét puszta javításán felül többek között 
támogatható a stratégia megvalósítását is segítő, de önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális 
vagy közösségi értékek létrejötte. 

Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához 
alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és szabályozói 
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pozíciójával élve – de nem visszaélve – bizonyos ingatlanok eladását vagy hasznosításba 
adását olyan feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által ellátandó feladatok 
megvalósítását garantálják (pl. játszótér építése a beruházó által használatba vett területen 
vagy más közterületen). Kölcsönös előnyök esetén lehetséges átgondolt PPP konstrukciók 
alkalmazása, ami biztosítja a magánbefektetések hatékonyságát, az önkormányzati likviditás 
megőrzését és az önkormányzat pénzügyi forrásainak szabadabb felhasználhatóságát. 

8.1.3 Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, pozitív 

arculat és identitás erősítése 

Jóllehet nehezen számszerűsíthető, a Baktalórántházáról kialakult, kialakított arculat, illetve a 
városhoz kapcsolódó emocionális tényezők hatással vannak a befektetői döntéseiket meghozó 
üzletemberekre, a városba látogató turistákra, de magára a város lakóira is. A tudatos, célzott és 
differenciált városmarketing tevékenység ezért nagyban támogathatja a városfejlesztési stratégia 
céljainak megvalósítását többek között az egyes projektek végrehajtásának elősegítésén, de akár 
az egész stratégia városi lakosság körében való elfogadottságának növelésén keresztül is. 

A városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan be kell azonosítani a 
fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és potenciális 
kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra kell intenzív városmarketing-akciókat 
irányozni: 

 városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek (befektetés-ösztönzés), 

 a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek (intenzív partnerség), 

 turistaként a városba látogatók (turisztikai PR és marketing), 

 a város és a környező települések lakossága (identitásképző és -erősítő akciók). 

A város, illetve a városban zajló bizonyos tevékenységek, környezeti és/vagy társadalmi értékek, 
gazdasági folyamatok szélesebb körben való megismertetése biztosíthatja Baktalórántháza 
(el)ismertségét, vagyis ezen információkat minél szélesebb társadalmi és szakmai kör számára 
kommunikálni kell.  

Tudatos és jól felépített marketing-kommunikációs stratégia mentén, megfelelő szervezeti 
háttér kialakításával kell a város speciális értékeit, adottságait és lehetőségeit szakmai 
fórumokon, befektetői körökben bevezetni és elterjeszteni. A gazdasági jellegű célokhoz 
elsődlegesen speciális ismertetőket érdemes készíteni, egységes adatbázist létrehozni, amelyből 
bármilyen időpontban előállítható aktuális adatszolgáltatás a befektetők, betelepülők felé, míg a 
városi életminőséghez kötődő programok esetén a civil szervezeteken és a városi médián 
keresztül történő népszerűsítés a célszerű. 

A sikeres marketing nem kizárólag egy-egy befektetés megvalósulásához járul hozzá, de a 
városban működő gazdasági társaságok tevékenységét, ismertségét és az irántuk táplált 
bizalmat is erősítheti aktuális és potenciális üzleti partnereik körében, ezzel közvetett módon 
hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez is. 

Baktalórántháza pozitív arculatának kialakítása és megerősítése, továbbá a városmarketing 
eszközeinek a különböző városi célcsoportok felé történő alkalmazása elősegítheti a város iránti 
lojalitás kialakulását – ez a helyi gazdaság és társadalom szereplői esetében a város 
problémáinak megoldásában való aktívabb közreműködést (pl. adományokkal vagy 
természetbeni segítségnyújtással) és üzleti partnerei körében a város image-ének továbbadását, 
a városmarketingbe való bekapcsolódását jelentheti. 

A marketing alapvető feladat a turizmus területén is. Természeti és kulturális értékeivel, hangulati 
elemek kialakításával a várost el kell adni a potenciális odalátogatók körében. A rendezvények 
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növelik a turisztikai vonzerőt, egyben a sok résztvevő potenciális terepe lehet az arculat további 
fejlesztésének és kommunikálásának – e rendezvényeket tudatosan használni is kell a 
városmarketing céljaihoz. Az idegenforgalom fejlődése a vendéglátásból származó bevételeken 
felül azért is fontos a városnak, mert a turisztikai attrakciók és a kiegészítő szolgáltatások és 
kulturális események a város lakóinak életminőségét is javítja. 

Baktalórántháza kommunikációs értékkel bíró tulajdonságainak összegyűjtése, célzott és 
rendszeres kommunikálása javítja a település lakóinak identitását, hozzájárul városi büszkeségük 
fejlesztéséhez – egyúttal a város környezetének, értékeinek megtartása, fejlesztése mellé is 
állíthatja őket. Rendszeres közvélemény kutatásokon keresztül érdemes időszakonként mérni a 
stratégia fogadtatását és az abból megvalósult elemek hatását. 

Az ITS-hez kötődő marketing akciók jellemzője a stratégia filozófiájának megfelelően az 
ágazat- és területspecifikus szemléletmód párhuzamos alkalmazása, valamint a 
rendszerszemlélet és a mérhetőség. Mindennek eléréséhez fontos egy, a város képéhez és 
fejlődési elképzeléseihez illő szlogen és jelkép-rendszer kialakítása, továbbá az egységes arculat 
alkalmazása. 

8.1.4 Foglalkoztatáspolitikai eszközök 

Az önkormányzat több olyan projekt, projektelem megvalósítását is tervezi, amelyek átfogó célja 
a helyi munkaerő-piaci stabilitás biztosítása. Ilyenek például a hátrányos helyzetűek számára 
szervezett képzések, továbbá a szociális gazdaság fejlesztésére és a közfoglalkoztatás hatékony 
alkalmazására irányuló projektek, amelyek alapvetően nem tekinthetők beruházási jellegű 
tevékenységeknek, így szerepeltetésük itt is indokolt. Az érintett projektek részleteit a 4.3 fejezet 
tartalmazza. 

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

A városfejlesztés jelenleg is hatékonyan és szakmailag jól működő szervezeti rendszere a 
jövőben is alkalmas a városrehabilitációval kapcsolatos tevékenységek átgondolt, ütemezett és 
eredményes megvalósítására. A szervezeti struktúra hármas tagolású: 

 A stratégiai menedzsmentet a város képviselőtestülete, jegyzője és polgármestere alkotják. 
Ők felelősek a döntéshozatal során a városfejlesztési célok elérése érdekében érdemi 
előrelépéseket tenni, valamint a stratégia megvalósulását, illetve ennek társadalmi-
gazdasági hatásait nyomon követni, értékelni. A stratégiai menedzsment feladata az ITS 
rendszeres vagy indokolt esetben történő aktualizálásának biztosítása is. 

 Az operatív menedzsmentet a Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztések 
megvalósításában közreműködő szervezeti egységei (elsősorban a pályázati és 
közbeszerzési referens), valamint az érintett intézmények vezetői alkotják. Ezek a 
szakemberek saját területükön végzik a stratégiai célok végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

 A fenntartásban közreműködő személyek a település, az önkormányzati intézmények 
munkavállalói, illetve mindazon személyek és szervezetek, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak a városfejlesztés eredményeként létrehozott, megújított létesítményekhez.  

Baktalórántháza tekintetében mindhárom szinten megfelelő tudással, tapasztalattal és 
konstruktív, a fejlesztések iránt elkötelezett személyek találhatóak.  
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17. táblázat A városfejlesztés szervezeti rendszere 

Menedzsment 
típusa 

Városfejlesztésben 
résztvevő szervezetek 

Feladatkörök, kompetenciák 

Stratégiai 
menedzsment 

Képviselőtestület 
a városfejlesztés általános irányvonalainak 
meghatározása, befektetés-ösztönzés 

P
A

R
T

N
E

R
S

É
G

 

lakosság, civil szervezetek, 

vállalkozások, szakhatóságok 

Bizottságok 
véleményezési, kezdeményezési, 
javaslattételi, közreműködési és/vagy 
felügyeleti jogkör saját szakterületükön 

Operatív 
menedzsment 

Baktalórántházai Közös 
Önkormányzati Hivatal  

döntés-előkészítés, városfejlesztési 
programok előkészítése és megvalósítása 

Fenntartás 
Érintett létesítmények 
tulajdonosa, fenntartója 
és üzemeltetője 

a fejlesztések eredményeként létrehozott 
vagy megújított létesítmények gördülékeny 
és hatékony fenntartása 

 

Baktalórántháza Város Önkormányzata szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános 
irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata. A bizottságokat véleményezési, 
kezdeményezési, javaslattételi, közreműködő és döntési jogosítványokkal ruházták fel, 
amelyek révén  

 saját szakterületükön közreműködnek a városfejlesztési tevékenységeket megalapozó 
dokumentumok tervezésében, véleményezésében,  

 figyelemmel kísérik a fejlesztések megvalósítását,  

 felügyelik a feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati intézmények működését,  

 valamint ezen általános hatáskörök mellett speciális feladatokat is ellátnak a 
városfejlesztéshez kapcsolódóan, amelyek jelentősége az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia kidolgozása és megvalósítása szempontjából is kiemelkedő (pl. önkormányzati 
intézmények felújításának menetrendje, ingatlanhasznosítás, vállalkozási feltételek stb.).  

A városfejlesztési tevékenységekben a jegyző is fontos szerepet játszik, hiszen jogszabályi 
felhatalmazás alapján koordinálja az önkormányzati rendeletek és koncepciók előkészítését. 

A városfejlesztési programok operatív megvalósítása a Baktalórántházai Közös Önkormányzati 
Hivatal, azon belül elsődlegesen a pályázati és közbeszerzési referens feladata, a fejlesztések 
pénzügyi egyensúlyát és szabályosságát a pénzügyi osztály munkatársai végzik.  

A szükséges humánerőforrás tekintetében elsődleges szempont, hogy a városfejlesztés 
projektmenedzsment-szervezetét olyan tapasztalt szakemberek alkossák, akik széleskörű 
projektmenedzsment ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek. A projektek megvalósításához 
legalább 1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési és jogi szakemberre van szükség, akik 
esetében a megfelelő végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvető elvárás. 
Baktalórántháza Város Önkormányzatának személyi állománya – a település viszonylag alacsony 
népességszáma miatt – nem jelentős, emiatt az alkalomszerűen szükséges szaktudást 
megbízási szerződések keretében lehet becsatornázni a városfejlesztési tevékenységek 
megvalósításába. A pontos szakmai elvárások, kompetenciák és az ahhoz kapcsolható 
személyek meghatározására a részletes projektfejlesztések szakaszában kerül sor. 

A településfejlesztési beavatkozások megvalósítása során a projektmenedzsment-szervezet az 
önkormányzat bizottságaival és a képviselőtestülettel, az érintett hivatali dolgozókkal, a 
projektpartnerekkel, valamint a fenntartásban érdekelt szervezetekkel együtt részletesen 
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meghatározza azokat a garanciális elemeket és szerződéses feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának, megvalósíthatóságának és 
fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését.  

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Megyei szinten a településközi koordinációban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata 
játszik kiemelkedő szerepet, mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezése 
és részben a megvalósítása is e szervezet hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a megye számára 
rendelkezésre álló forráskeretet hatékonyan, ésszerűen és maradéktalanul fel lehessen 
használni, elengedhetetlen a partnerség a megyei önkormányzat és a települések között.  

A térség településeinek tervezett fejlesztései esetében célszerű különbséget tenni a szűken 
értelmezett járás és a tágabb térség – főként városi jogállású – települései között. A közeli 
járásszékhelyek (pl. Mátészalka, Nyírbátor, Nagykálló) saját vonzáskörzetük kibővítésére és 
megerősítésére törekednek. Ennek eléréséhez több olyan projekt megvalósítása is várható, 
amelyek jellegükben hasonlóak a tervezett baktalórántházi beavatkozásokhoz. A közeli 
községekben, kisvárosokban kisebb léptékű, részben pontszerű fejlesztések valósulhatnak meg, 
amelyek kifejezetten a helyi lakosság életminőségének javítására irányulnak. 

A településközi koordináció elsődleges terepe a járási-kistérségi szint, intézményi keretét jelenleg 
a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja (jóllehet funkciói az 
elmúlt időszakban jelentős mértékben szűkültek). A térségi centrum funkcióból adódó feladatokat 
Baktalórántháza képes magas színvonalon ellátni, kérdéses azonban, hogy milyen mértékben 
tud gazdasági-társadalmi fejlődést generálni a környező – nemcsak a Baktalórántházai járásba 
tartozó – településeken. Egyértelműen leszögezhető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű, 
elszigetelt fejlődés, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a központ és környéke között, az 
negatívan befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését. 

18. táblázat Munkamegosztás Baktalórántháza és a vonzáskörzetébe tartozó települések között9 

Baktalórántháza mint járási központ által nyújtott 
tényleges és lehetséges szolgáltatások 

A környező települések által nyújtott tényleges 
és lehetséges szolgáltatások 

 Munkahely 
 Közigazgatás 
 Egészségügy, szakellátás 
 Középfokú oktatás 
 Kiskereskedelmi szolgáltatások 
 Üzleti és pénzügyi szolgáltatások 
 Kommunális szolgáltatások 
 Turizmus 
 Kulturális lehetőségek 

 Munkaerő 
 Kiegészítő turisztikai szolgáltatások, 

attrakciók 
 Lakóterület 
 Mezőgazdasági termékek 

A kapcsolatrendszer jól ábrázolja a város és a környező települések közötti szoros és 
részleteiben is pontosan meghatározható egymásrautaltságot, amelynek alapja az erősségeket 
építeni és a gyengeségeket megszüntetni kívánó gondolkodásmód és a funkciók ésszerű 
megosztása.  

A Baktalórántházai járás, illetve vonzáskörzet egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a 
térség képes legyen problémáit és szükségleteit közösen megfogalmazni, majd ezeket integrált 

                                                           
9 A város funkcionális vonzáskörzetének lehatárolását és bemutatását a Megalapozó Vizsgálat 
tartalmazza. 

Megyei szintű 
koordináció 

Járásszékhelyek 
konkurenciája 

Településközi 
koordináció járási-
kistérségi szinten 
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programokká, komplex projektekké alakítani. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint 
a város és környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció, párhuzamos 
kapacitások) megelőzéséhez tehát nemcsak Baktalórántháza, hanem a környező települések 
fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. A folyamatos kapcsolattartásnak, a közös 
gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjednie.  

Az ITS-ben kijelölt akcióterületi fejlesztéseket Baktalórántháza Város Önkormányzata elsősorban 
saját hatáskörben hajtja végre, hatásai a térségre és környező településekre közvetetten 
nyilvánulnak meg, azonban egyes területeken (pl. szociális vagy egészségügyi ellátás) 
településközi együttműködések keretében is célszerű átgondolni a közös fejlesztések 
megvalósítását. Mind a kistérségben, mind az egyes önkormányzati szervezetekben jelentős 
projektmenedzsment tudás halmozódott fel ahhoz, hogy az érintett települések fejlesztési 
elképzeléseit koordinálni tudják. Ehhez szükséges  

 a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos számbavétele,  

 az esetlegesen közösen megvalósítható projektek azonosítása, 

 a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről, 

 a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése, 

 a fejlesztések megvalósításának rendszeres (pl. évenkénti) felülvizsgálata,  

 valamint a kritikai észrevételek beépítése a települések és a térség stratégiai fejlesztési 
dokumentumaiba.  

A 314/2012. Korm. rendelet 31. §-a értelmében a környező települések önkormányzatai 
megismerhetik és véleményezhetik a stratégia tervezetét, a partnerségi egyeztetésre 2015. 
május-június folyamán került sor.  

Összességében megállapítható, hogy Baktalórántháza tervezett fejlesztései és az azt 
megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégia területi szintű kölcsönhatása a környező 
települések több milliárd forintnyi nagyságrendű fejlesztési elképzeléseivel pozitív mérleget 
mutat: a hatások szinergikusan kiegészítik, felerősítik egymást, felesleges, párhuzamos 
kapacitásokat létrehozó, egymást kioltó fejlesztések nem valósulnak meg. A beavatkozások 
eredményeként az ellátott funkciók optimalizálására kerül sor az Európai Unió egyik legfontosabb 
alapelvének, a szubszidiaritásnak a figyelembevételével. 

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és 

megvalósítása során 

Baktalórántháza Város Önkormányzata 2015 januárjában elkészítette a város fenntartható 
városfejlesztési programjának – településfejlesztési koncepciójának és integrált 
településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Tervét. 

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 (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 
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 Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 

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 településfejlesztési koncepció és 
integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a 
tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, 
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

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, 

 lakossági szint. 

Megvalósult egyeztetések: 

 A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör:  

 az önkormányzat 2015. március 25-én a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót 
küldött az előírt szervezetek számára, amelyek ismertették a hatáskörükbe tartozó 
kérdésekben a jogszabályi követelményeket és a települést érintő ágazati 
elhatározásokat, nyilatkoztak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt 
kívánnak-e venni, továbbá teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségeiket – a 
megkapott adatok beépítésre kerültek a megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési 
koncepció és az ITS vonatkozó fejezeteibe; 

 a dokumentumok tervezete 2015. május 26-án került kiküldésre a jogszabályilag előírt 
szervezetek számára.  

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: a szakmai egyeztetések a 
gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési, illetve a humán fejlesztési munkacsoport 
tagjainak részvételével megszervezett workshopok keretében zajlottak le.  

 2015. április 17-én a helyzetelemzés főbb megállapításainak egyeztetése, a SWOT 
elemzés véglegesítése, valamint a településfejlesztés fő irányainak kijelölése történt 
meg. 

 2015. május 27-én az ITS fő elemeinek egyeztetésére, a fejlesztési célok, prioritások, 
beavatkozások lehetséges területeinek megvitatására került sor. 

 Az egyeztetéseken részt vettek a város nagyobb foglalkoztatói is, amelyekkel az 
önkormányzat együttműködése folyamatos és stabil alapokon nyugszik. Így összhangba 
hozhatók a piaci szereplők, illetve az önkormányzat által megvalósítandó fejlesztési 
elképzelések, amelyek szinergikus hatásai hozzájárulnak a város fejlődéséhez.  

 Lakossági szint: a lakossági konzultáció 2015. május 27. és június 17. között zajlott.  

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint 
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének 
dokumentációja elérhető az önkormányzatnál (a városi koordinátornál).  

Partneri csoportok 

Megvalósult 
egyeztetések 

Vélemények 
kezelése 
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7. ábra A vélemények kezelésének lépései a partnerség folyamán 

 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre 
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, 
majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő 
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a 
dokumentumok a város honlapján – www.baktaloranthaza.hu – elérhetőek. 

8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

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

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Definíciója 

Mérték-

egység 
Bázisév Bázisérték 

Célérték 
(2023) 

Indikátor 

forrása (mérés 

módja) 

Mérés 

gyakorisága 

T1. 
Gazdaságfejlesztés a 
munkahelyteremtés 
és -megőrzés 
szolgálatában  

Foglalkoztatási ráta a 
15-64 évesek 
arányában 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül (%) 

% 2011 44,6 47,0 KSH 10 évente 

T2. A közlekedési 
feltételek javítása 

Gyalogos, kerékpáros 
vagy közösségi 
közlekedési módot 
választók aránya 

Napi utazások esetén fő 

közlekedési eszközként gyalogos, 

kerékpáros vagy közösségi 

közlekedési módot választók 

részaránya 

% 2011 81,4 83,0 KSH 10 évente 

T3. Az épített és 
természeti környezet 
állapotának átfogó 
javítása 

Elégedettség a 
települési környezet 
minőségével 

A lakosság elégedettsége a 
település épített és természeti 
környezetével 

pontérték 2015 
később 

kerül meg-
határozásra 

később 
kerül meg-

határozásra 

Önkormányzati 
felmérés 

5 évente 

T4. A köz- és 
közösségi 
szolgáltatások 
minőségének 
emelése 

Elégedettség a 
közszolgáltatások 
minőségével 

A lakosság elégedettsége az 
elérhető közszolgáltatások 
minőségével 

pontérték 2015 
később 

kerül meg-
határozásra 

később 
kerül meg-

határozásra 

Önkormányzati 
felmérés 

5 évente 

T5. A társadalmi 
kohézió és a helyi 
identitás erősítése 

Szegregátumban élők 
száma 

A szegregátumok 
lakónépességének száma 

fő 2011 1183 1050 KSH 10 évente 
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A városrészi célokhoz kapcsolódó indikátorok esetében elsősorban a KSH népszámlálási adataira lehet építeni. Amellett, hogy minden városrész esetében meg 
lett határozva egy területi célkitűzés és egy-egy kapcsolódó eredményindikátor, települési szinten a legfontosabb a városrészek közötti diszparitás csökkentése: 
vagyis nem elegendő az, hogy az egyes városrészekben javulás mutatkozzon meg az indikátorok értékében, ezzel egy időben a városon belüli különbségeknek is 
csökkennie kell. 

20. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi (városrészi) cél 
Eredmény 
indikátor 

Definíciója 
Mérték-
egység 

Bázisév 
Bázis-
érték 

Célérték 
(2023) 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

V1. Városközpont: Modern települési 
központ kialakítása a lakossági és 
gazdasági szolgáltatások kínálatának 
bővítése és minőségének emelése 
érdekében 

Funkciók száma 
Közösségi, közigazgatási vagy 
közszolgáltatási funkciót ellátó 
intézmények száma 

db 2015 22 23 Önkormányzat 5 évente 

V2. Bakta: A társadalmi 
esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével, a lakókörnyezet 
fejlesztésével Bakta városrész 
lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Baktalórántháza 
társadalmi-gazdasági folyamataiba, 
továbbá a gazdasági környezet 
fejlesztésével a város tőkevonzó 
képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségeinek 
biztosítása 

Szegregációs mutató 

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

% 2011 43 40 KSH 10 évente 

V3. Lórántháza: A társadalmi 
esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével, a lakókörnyezet 
fejlesztésével Lórántháza városrész 
lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Baktalórántháza 
társadalmi-gazdasági folyamataiba 

Szegregációs mutató 

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

% 2011 48,5 45 KSH 10 évente 
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Területi (városrészi) cél 
Eredmény 
indikátor 

Definíciója 
Mérték-
egység 

Bázisév 
Bázis-
érték 

Célérték 
(2023) 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

V4. Iparterület: A gazdasági 
infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztésével a város tőkevonzó 
képességének növelése és a helyi 
vállalkozások versenyképességének 
javítása 

Működő 
vállalkozások száma 

A működő vállalkozások ezer 
lakosra jutó száma a 
településen 

db 2012 33 40 KSH évente 

V5. Flóratanya: Fejlett lakókörnyezet 
kialakítása a város népességvonzó és 
megtartó erejének növelése érdekében 

Lakónépesség 
száma 

Lakónépesség száma a 
városrészben 

fő 2011 56 70 KSH 10 évente 
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21. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

Fejlesztések (beavatkozások) 
megnevezése 

Output indikátor Definíciója 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

Akcióterületi projektek 

A Városközpont fejlesztése a 
gazdaságélénkítés és a 
népességmegtartó erő növelése 
céljából 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek területe 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra 
megnyitott terek mérete 

m² projektjelentés évente 

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken 

felújított/újonnan kialakított lakóegységek száma a 
városi területeken, városrehabilitációs fejlesztések 
nyomán 

m² projektjelentés évente 

A felújított vagy újonnan épített járdák 
hossza 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létrehozott 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága 

Az integrált városfejlesztési stratégiával rendelkező 
területeken élő lakosság 

fő projektjelentés évente 

Bakta városrész szociális 
városrehabilitációja 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek területe 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra 
megnyitott terek mérete 

m² projektjelentés évente 

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken 

A felújított/újonnan kialakított lakóegységek száma a 
városi területeken, városrehabilitációs fejlesztések 
nyomán 

db projektjelentés évente 

A felújított vagy újonnan épített járdák 
hossza 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létrehozott 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 

A felújított vagy újonnan épített utak 
hossza 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létrehozott 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága 

Az integrált városfejlesztési stratégiával rendelkező 
területeken élő lakosság 

fő projektjelentés évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 
megnevezése 

Output indikátor Definíciója 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

Kulcsprojektek 

Sportcsarnok építés 
Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

A 
Degenfeld-
kastély 
integrált 
fejlesztése 

Tanösvény kialakítás 
és területrendezés a 
Degenfeld parkban 

Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

A településen a fejlesztés révén megújításra kerülő 
vagy újonnan kialakítandó zöldfelületek nagyságának 
összege 

m² projektjelentés évente 

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

A támogatásban részesült projektek helyszínére 
irányuló látogatások száma évente 

látogatás projektjelentés évente 

Funkció bővítő 
felújítás a 
Degenfeld-kastély 
területén 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

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

A támogatásban részesült projektek helyszínére 
irányuló látogatások száma évente 

látogatás projektjelentés évente 

Gróf Károlyi Gyula 
emlékház és park 
kialakítása 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

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

A támogatásban részesült projektek helyszínére 
irányuló látogatások száma évente 

látogatás projektjelentés évente 

Turisztikai szálló a 
Degenfeld parkban 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Afrikai harcsatenyésztő telep 
létesítése 

Fejlesztéssel érintett mezőgazdasági, 
ipari létesítmények nagysága 

A fejlesztetett vagy újonnan létrehozott 
mezőgazdasági vagy ipari létesítmények területe 

m² projektjelentés évente 

Kertészeti telep létesítése 
üvegházzal, fóliával 

Fejlesztéssel érintett mezőgazdasági, 
ipari létesítmények nagysága 

A fejlesztetett vagy újonnan létrehozott 
mezőgazdasági vagy ipari létesítmények területe 

m² projektjelentés évente 

BLTG településgazdálkodási Kft. 
tehéntelepének fejlesztése, 

Fejlesztéssel érintett mezőgazdasági, 
ipari létesítmények nagysága 

A fejlesztetett vagy újonnan létrehozott 
mezőgazdasági vagy ipari létesítmények területe 

m² projektjelentés évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 
megnevezése 

Output indikátor Definíciója 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

bővítése; sertéstartás feltételeinek 
megteremtése 

Városi piac területrendezése és 
korszerűsítése 

Fejlesztéssel érintett kereskedelmi 
létesítmények nagysága 

A fejlesztetett vagy újonnan létrehozott 
mezőgazdasági vagy ipari létesítmények területe 

m² projektjelentés évente 

Ipari terület közművesítése 
A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és 
ipari parkok területe 

m2 projektjelentés évente 

Bölcsőde létrehozása 
Baktalórántházán 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma 

0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító intézmény 
(beleértve a családi napköziket) újonnan létrehozott 
férőhelyszámainak összege 

db projektjelentés évente 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

4915. Nyírbátor-Kisvárda összekötő 
út településhatáron belüli felújítása 

A fejlesztéssel érintett utak hossza 
A felújított, korszerűsített vagy újonnan épített közutak 
teljes hossza 

km projektjelentés évente 

Hálózatos projektek 

Önkormányzati intézmények 
világítás és fűtés korszerűsítése 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

A középületek elsődleges energia-
fogyasztása 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves 
elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 

GJ projektjelentés évente 

Önkormányzati intézmények 
energetikai felújítása megújuló 
energiaforrással 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség 

A megújuló energiaforrásból előállított energia 
mennyisége a fejlesztéssel érintett épületekben 

GJ projektjelentés évente 

A középületek elsődleges energia-
fogyasztása 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves 
elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 

GJ projektjelentés évente 

Kistérségi kerékpárút építése 
Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

A megépített vagy kijelölt új kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 

Gyalogos és kerékpárút építése a 
Kistérségi Ifjúsági, Sport- és 
Szabadidő Központhoz 

Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

A megépített vagy kijelölt új kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 
megnevezése 

Output indikátor Definíciója 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

Kerékpárút felújítás 
Felújított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

A felújított kerékpárforgalmi létesítmények hossza m projektjelentés évente 

Re-Cikli Bicikli - Kerékpárkölcsönző 
szolgáltatási rendszer kialakítása a 
Baktalórántházi kistérségben 

A munkaerő-piaci integráló 
programokba bevont hátrányos 
helyzetű személyek száma 

A képzésbe, foglalkoztatásba bevont hátrányos 
helyzetű személyek száma 

fő projektjelentés évente 

Települési belvízrendezés 
Bel- és csapadék-vízvédelmi 
létesítmények hossza 

A projekt keretében épített, fejlesztett vagy felújított 
vízelvezető rendszerek hossza 

m projektjelentés évente 

Városi terek felújítása, rendezése 
Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek területe 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra 
megnyitott terek mérete 

m² projektjelentés évente 

Egyéb projektek 

Kistérségi Ifjúsági Sport és 
Szabadidő Központ felújítása, 
bővítése 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Egészségügyi alapellátás 
feltételrendszerének javítása 
eszközbeszerzéssel 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság 

A projekt által támogatott egészségügyi 
szolgáltatásokat várhatóan használó lakosság 

fő projektjelentés évente 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 
háziorvos, házi gyermekorvos, 
fogorvosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás) száma 

A fejlesztéssel érintett rendelőben vagy tanácsadóban 
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatok illetve 
alapellátási ügyelet és iskola-orvosi ellátás száma 

db projektjelentés évente 

Beszerzett gépjárművek száma Megvásárolt ügyeleti kocsi száma db projektjelentés évente 

Beszerzett eszközök száma 
A projekt keretében beszerzett orvosi eszközök és 
felszerelések száma 

db projektjelentés évente 

Szociális alapszolgáltatás 
infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 
szociális alapszolgáltatások száma 

Létrejött/újonnan indított és megújult szociális 
alapszolgáltatások száma 

db projektjelentés évente 

Gyermekjóléti alapellátás 
szolgáltatás infrastrukturális 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 
megnevezése 

Output indikátor Definíciója 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása 
(mérés módja) 

Mérés 
gyakorisága 

feltételeinek javítása A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 
szociális alapszolgáltatások száma 

Létrejött/újonnan indított és megújult szociális 
alapszolgáltatások száma 

db projektjelentés évente 

Idősek tartós bentlakásos 
intézményének felújítása és 
korszerűsítése Baktalórántházán 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Tartós bentlakásos intézmények 
férőhelyeinek száma 

Fejlesztéssel érintett idősek otthonának kapacitása fő projektjelentés évente 

Gyermekek átmeneti otthona 
komplex felújítása 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

Gyermekgondozási és gyermekvédelmi 
intézmények kapacitása 

A gyermekvédelmi és szociális ellátási intézmények 
férőhelyeinek száma 

fő projektjelentés évente 

Települési konyha felújítása 
eszközbeszerzéssel 

Épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² projektjelentés évente 

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 
szociális alapszolgáltatások száma 

Létrejött/újonnan indított és megújult szociális 
alapszolgáltatások száma 

db projektjelentés évente 

Önkormányzati szociális bérlakások 
építése 

Fejlesztéssel érintett lakóegységek 
városi területeken 

A felújított/újonnan kialakított lakóegységek száma a 
városi területeken, városrehabilitációs fejlesztések 
nyomán 

db projektjelentés évente 

Piacképes képzések a hátrányos 
helyzetű lakosság részére 

A munkaerő-piaci integráló 
programokba bevont hátrányos 
helyzetű személyek száma 

A képzésbe, foglalkoztatásba bevont hátrányos 
helyzetű személyek száma 

fő projektjelentés évente 

Autóbusz beszerzés a munkaerő 
mobilitás elősegítésére 

Beszerzett gépjárművek száma Megvásárolt autóbuszok száma db projektjelentés évente 

Szegregált területen lévő földutak 
szilárd burkolattal való ellátása 

A felújított vagy újonnan épített utak 
hossza 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létrehozott 
létesítmények hossza 

m projektjelentés évente 
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel, és visszacsatol a végrehajtás 
folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring 
célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és 
belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A 
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit 
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba vagy 
magába a stratégiába avatkozik be. 

A jól működő monitoring rendszer alapja a világos beavatkozási logika összeállítása, a 
célrendszer megvalósítását szolgáló beavatkozások és projektek azonosítása, valamint a 
specifikus, mérhető, elérhető, reális és aktuális indikátorok pontos és egyértelmű meghatározása. 
A működtetési mechanizmus hatékonyságának biztosításához ki kell jelölni a monitoring  

 felelősét,  

 kivitelezőjét,  

 gyakoriságát, 

 formai elvárásait,  

 a visszacsatolás módját. 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) 
felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is 
eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente 
készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az 
akciótervekben is figyelembe kell venni A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi. 

8. ábra A monitoring folyamatának összefoglalása 
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A monitoring folyamat szervezete: 

 Képviselőtestület: a képviselőtestület javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a 
folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket. 

 Szakmai Bizottságok: javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását 
érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra. 

 Monitoring Bizottság: éves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának 
folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; 
megtárgyalja és elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint 
javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a Monitoring Bizottság tagjai: 

 polgármester, 

 a testületi bizottsági elnökök, 

 stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet képviselője, 

 civil szervezetek képviselője. 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó 
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, 
hogy – az egyes beavatkozások megvalósítóival történő rendszeres kapcsolattartás alapján 
– éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az 
operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője 
felé továbbítja. 

 Stratégiai partnerek bevonása: a stratégia kialakításában résztvevő – a Partnerségi Tervben 
azonosított – szervezetek számára biztosított az éves monitoring jelentéshez való 
hozzáférés és előzetes véleményezési lehetőség. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

 Éves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős 
munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. Az éves jelentést a Monitoring 
Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület 
minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel 
kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

 a megvalósítással kapcsolatos tevékenységek előrehaladása, 

 a megvalósítással kapcsolatos problémák azonosítása, 

 a megvalósítás folyamatainak javítása érdekében végrehajtott intézkedések leírása, 

 a stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok, 

 a megvalósításra fordított pénzügyi források, 

 a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek 
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is, 

 a következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások 
és pénzügyi források meghatározása. 

 Adatbázis: az előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis biztosítja az ITS 
keretében tervezett beavatkozások előrehaladásának, valamint a stratégiai és projektszintű 
indikátorok teljesítésének objektív és naprakész nyomonkövethetőségét, valamint az 
esetlegesen felmerülő problémákat megfelelő kezelését. Az adatbázis az éves jelentések 
mellékletét képezi.   
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Rövidítésjegyzék 

CLLD közösség által irányított helyi fejlesztések 

EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA Európai Szociális Alap 

EU Európai Unió 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

GJ gigajoule 

IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

ITP Integrált Területi Program 

ITS integrált településfejlesztési stratégia (2014-2020 közötti EU-s időszakhoz kapcsolódva) 

IVS integrált városfejlesztési stratégia (2014-2020 közötti EU-s időszakhoz kapcsolódva) 

KEHOP Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

kkv kis- és középvállalkozás 

KÖFOP Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

MAHOP Magyar Halászati Operatív Program 

NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium  

OFTK Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

PR célcsoportokkal való kapcsolat (public relation) 

RSZTOP Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

SWOT 
erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats) 

TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

VP Vidékfejlesztési Program 

 


